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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA ( 
DOIS ) DO MÊS DE JULHO  DO ANO DE 2018 (DOIS MIL E 
DEZOITO) NO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 
LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2018. 
  

Às 09:00  (nove) horas do dia 02 (dois) do mês de julho 
do ano de 2018 (dois mil e dezoito), no salão das Sessões da 
Câmara Municipal de Montalvânia, situado na rua Voltaire, 75 , 
Centro, deste município, realizou a reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal de Montalvânia,  com a presença dos 
seguintes vereadores: Valdivino Doriedson Soares, Gildenes 
Justiniano Silva, Geraldo Flávio de Macedo Soares, Adael dos 
Santos Franco, José dos Reis Fagundes, Siguinei Pereira 
Guedes, Arnoldo Francisco Flores, Jerry Jânio Ferreira de 
Souza, Vicente Neres de Santana e Antônio Oliveira da Cruz.  
Havendo Quórum Regimental, o Senhor Presidente  Valdivino 
Doriedson Soares declarou Aberta a Sessão “sob a proteção 
de Deus e em nome do povo de Montalvânia, iniciamos 
nossos trabalhos”. Dando continuidade o Senhor Presidente, 
solicitou ao Secretário da Mesa, o Vereador Jerry Jânio 
Ferreira de Souza, que fizesse a leitura da ata da reunião 
anterior, após leitura, colocou-a em discussão, não havendo 
objeção a ata foi aprovada e assinada pelos edis presentes. 

 
Após o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa 

que fizesse a leitura da pauta do dia sendo Projeto de Lei nº  
023, 024 e 027/2018.  

 
Continuando o Senhor Presidente solicitou ao  secretário 

da Mesa que fizesse a leitura do Parecer da Comissão de 
Legislação Justiça e Redação ao  Projeto de Lei nº 027/2018.  
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Seguindo o senhor Presidente solicitou ao Secretário da 
Mesa que fizesse a leitura do Parecer emitido pela Comissão  
de Finanças, orçamento e Tomadas de Contas ao  Projeto de 
Lei nº 024, continuando o senhor presidente comunicou a 
comissão de Finança, Orçamento e Tomada de Contas da 
urgente necessidade de apreciação do referido Projeto, uma 
vez que se trata de autorização de repasse de recursos 
financeiros decorrentes de Emenda Parlamentar e que por 
esse motivo existe prazo para tal autorização, diante disso  a 
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, 
bem como a maioria dos  vereadores presentes, decidiram por 
bem emitir o parecer Favorável,   Projeto de Lei nº 023 
continuou em discussão.  .   

 
Seguindo o Senhor Presidente passou a palavra aos 

senhores Vereadores para assuntos relevantes do Município, 
não havendo orador interessado em usar a palavra, o senhor 
Presidente passou para próxima fase, colocando em 
discussão e votação o parecer da comissão de Legislação 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 027/2018, sendo este 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, 
continuando o Senhor Presidente, colocou em votação o 
parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de 
Contas ao Projeto de Lei nº 024/2018, sendo este aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes, continuando o 
Senhor presidente colocou em votação o Parecer da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas ao 
Projeto de Lei nº 027 sendo este aprovado por 08 (oito) votos 
a Favor e 01 (um) voto contra 

  Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em votação 
o Projeto de Lei nº 024/2018, sendo este aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes na sequencia colocou 
em votação o Projeto de Lei nº 027/2018 sendo este 
aprovado por 08 (oito) votos a Favor e 01 (um) contra, 
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momento que o vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares 
disse que votou contra por ser a Dona Sandra Maria Pimenta 
Santana, a gestora da APAE e tendo o costume de não 
prestar contas, pois o mesmo teria feito dois requerimentos 
solicitando a Prestação de Contas da Fundação de Saúde de 
Montalvânia, requerimento este aprovado por unanimidade 
dos vereadores, onde a mesma até hoje se nega a atender 
tal requerimento por este motivo ele votou contra ao referido 
projeto.  

Continuando o Senhor presidente,   solicitou  ao Secretário 
da Mesa que fizesse a leitura da pauta da próxima reunião, 
sendo Projeto de Lei  Nº  023,  025 e 026/2018, Projeto de 
Resolução 003/2018 e Prestação de Contas do Executivo 
Municipal o Senhor Jordão Messias Lopes Medrado referente 
ao ano de 2016 e veto do Executivo as Proposições de Leis. 

Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião 
e para constar foi lavrada a presente ata que após ser lida, 
discutida e aprovada será por todos assinada.  

 
 


