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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DO MÊS DE MARÇO 
DO ANO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE) NO PRIMEIRO PERÍODO 
DA SESSÃO LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2019 
 
 Ás 20:00  (vinte) horas do dia 07 (sete) do mês de março do ano de 2019 
(dois mil e dezenove), no salão das Sessões da Câmara Municipal de 
Montalvânia, situado na rua Voltaire, 75 , Centro, deste município, realizou 
a reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalvânia,  com a presença 
dos seguintes vereadores: Valdivino Doriedson Soares,  Gildenes 
Justiniano Silva, Adailton Pereira de Souza, Geraldo Flávio de Macedo 
Soares, Adael dos Santos Franco, José dos Reis Fagundes, Siguinei 
Pereira Guedes, Arnoldo Francisco Flores, Antônio Oliveira da Cruz e 
Vicente Neres de Santana, havendo Quórum Regimental, o Senhor 
Presidente Gildenes Justiniano Silva, 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 Valdivino Doriedson Soares, que fizesse a 
leitura dos artigos 98 e 99 do Regimento Interno, na sequencia o Senhor 
Presidente solicitou ao secretário da mesa que fizesse a leitura da ata da 
reunião anterior, após leitura, colocou-a em discussão, momento que o 
vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares requereu que fosse retificado 
a Ata por discordar do fato do Senhor Presidente ter encerrado a reunião 
anterior com justificativa que ao seu entender não condis com a realidade 
do ocorrido, momento em que pediu que fosse constado a votado  da ata, 
em seguida os  vereadores Vicente Neres de Santana, Adael dos Santos 
Franco, Antônio Oliveira da Cruz, Adailton Pereira de Souza e Geraldo 
Flavio de Macedo Soares votaram contra a aprovação da ata, dando 
continuidade o Senhor Presidente Gildenes Justiniano Silva, com base no 
art. 30 do Regimento Interno considerou aprovada independente de 
aprovação do Plenário, dando continuidade o senhor presidente solicitou 
ao secretário da mesa que fizesse a leitura da pauta do dia sendo , 
Projeto de Lei nº 001, 002 e 003/2019, e Indicação nº 001/2019,  de 
autoria de todos os vereadores, Indicação nº 001 e 002/2019  ambas de 
autoria do vereador José dos Reis Fagundes, Indicação nº 001/2019 de 
autoria do vereador Vicente Neres de Santana, Indicação nº 001/2019    
de autoria do Vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares, 
REQUERIMENTO Nº 001,  002,  003, 004, 005, 006 e  007/2019  todos 
de autoria do vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares e 
REQUERIMENTO Nº 001/2019, de autoria do vereador Adailton Pereira 
de Souza e PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 031, 033, 035, 037, 038 E 
042/2018, continuando o senhor presidente solicitou ao senhor ao 
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Secretário da Mesa que fizesse a leitura do Projeto de lei apresentado 
sendo, Projeto de lei nº 004/2019 que “DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE 
CABECEIRAS DE CANABRAVA II E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, de 
autoria do vereador José dos Reis, seguindo o senhor Presidente solicitou 
ao Secretário da Mesa que fizesse a leitura da Indicação  apresentada   
sendo: Indicação nº 001/2019 Que seja feito a carpina do mato das ruas 
do Distrito de Pitarana, de autoria do vereador Siguinei Pereira Guedes , 
seguindo o senhor Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse 
a leitura dos Requerimentos apresentados   sendo: REQUERIMENTO  de 
INTERTICIO LEGAL , requerer de Vossa Excelência, que ouvindo o 
Plenário, seja dispensado o Interstício Legal e colocado em discussão e 
votação nesta reunião do dia 07/03/2019 o  Projeto de Lei nº 001/2019, 
que versa sobre ADEQUA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À 
NORMATIZAÇÃO FEDERAL LEI Nº 13.708, PARA INSTITUIR O PISO 
SALARIAL DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO 
MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA.” de autoria do vereador Valdivino 
Doriedson Soares, após o Senhor Presidente, solicitou ao secretário da 
Mesa que fizesse a leitura dos  Pareceres da Comissão de Legislação 
Justiça e redação aos Projetos de Leis nº002 e 003/2019, em seguida o 
Senhor Presidente passou a palavra aos senhores Vereadores, para 
assuntos relevantes do Município onde 
O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou a todos e 
disse que mais uma vez vem informar que os cinco prefeitos de 
Montalvânia receberam de Janeiro a Março 2019 a titulo de transferências 
constitucionais que é destinado em 15% a saúde e 25% a educação 
7.309.393,08 para este município, porém acha que está ficando no bolso 
dos cinco prefeitos irresponsáveis que estão desgovernado Montalvânia, 
disse que semana passada foi questionado por uma pessoa perguntando 
a carga horária dos vereadores, disse que a população tem que participar 
das reuniões se informar sobre as atividades dos vereadores, disse que só 
da sua autoria o ano passado aprovou-se mais de 20 projetos a favor de 
toda a sociedade Cochanina, disse que referente a carga horária do 
vereador não tem porque o vereador é um cargo eletivo, disse que mesmo 
no recesso ele fez várias visitas as comunidades, disse ter ido no cemitério 
de carros do município, disse ainda que andou fiscalizando a prestação de 
contas de alguns vereadores para confrontar com as que foram enviadas 
ao tribunal de conta com as que estão nesta casa, disse ainda que quando 
visitou a estação de tratamento de esgoto da COPASA os cinco prefeitos 
publicaram no Facebook da prefeitura, informando que lá está tudo bem, 
disse que pegou por conta própria  amostra da água e levou para o 
laboratório  fazer um análise  o resultado do laboratório, afirma que está  
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água e imprópria para o consumo, disse que ela está sendo jogada no 
cocha com mais de 10.000 tipos de bactérias, inclusive bactérias que tira a 
oxigenação da água que acaba com os peixes, convidou os cinco prefeitos 
e a diretora da COPASA para tomar um banho lá nesta água, disse 
também a população que a poucos dias fez uma denúncia referente a 
prestação de conta da fundação de saúde de Montalvânia e que os 
vereadores disseram que a sua denúncia era infundada, porém o 
Ministério Público entendeu o contrario, disse que Tribunal de Contas 
notificou o prefeito Dr. Jose para ele cumprir a lei de responsabilidade 
fiscal, pois ele não cumpriu com nada, disse que o Prefeito não tem 
compromisso com nada com ninguém, disse ainda que na semana 
passada uma senhora da zona rural dona Marinalva esteve aqui 
denunciando o médico que foi contratado para trabalhar 8 horas e está 
trabalhando duas horas e recebe os maiores salários do município, disse 
que por ter apoiado àquela senhora o Dr. Tarcísio no evento do Ralli do 
Fred em capitania pegou o rapaz marido dessa senhora e o destratou, 
disse a senhora que não iria mais atende lá, direcionou a Dr. Tarcísio 
dizendo que ele vai atender sim, pois é contratado para isso, se não 
atender vai chamar a polícia para ele, disse que ele empurrou o rapaz e 
falou que Vereador Flávio é um vagabundo, disse que ele é médico porem 
vai ter que estudar mais um pouco para aprender o significado da palavra 
vagabundo, disse ao Dr. Tarcísio que vagabundo e aquele contratado pelo 
Município recebe maior salário para trabalhar 8 horas e só trabalha duas, 
vagabundo também e aquele que trabalhou no estado e foi contratado 
irregularmente pelo tio que era Presidente dessa casa, vagabundo é quem 
exerce uma profissão sem ter especialidades  colocando em risco a vida 
de inocentes, e sair matando pessoas, disse que vagabundo é quem 
aproveita o cargo médico para assediar funcionárias casadas, disso ainda 
vai contar para o marido, Vagabundo é quem fez procedimento sem ter 
especialização e deixou um recém-nascido morrer a filha de Júlia e de 
Sandro que até hoje sofrem porque você a deixou morrer por não ter 
especialização tal procedimento, disse que quem faz isso é assassino, 
disse ter  mais alguns exemplos de vagabundo que inclusive está olhando 
as contas onde você  recebeu o dinheiro quando  contratado 
irregularmente, disse que essa é a mensagem para Tarciso, disse ainda 
ser nesta cidade  a muitas contradições, pois venha benefício para 
determinadas terminar pessoas e são entregues para outras, disse que o 
nosso presidente Gildenes Justiniano contratou todos os funcionários que 
trabalhou com o ex presidente, disse que dona Eliana tem mais de 10 anos 
aqui nessa casa e que no recesso parlamentar pegaram o carro da câmara 
bateram o carro da câmara gastaram dinheiro dessa casa para capacitar 
funcionários, perguntou porque que não faz um concurso, pois tem certeza 
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que vossa excelência na sua empresa não contrataria pessoas para 
capacitar e sim pessoas capacitadas e fica  gastando dinheiro púbico para 
capacitar funcionários que tem dezenas de anos trabalhando nesta casa, 
jogando o dinheiro público fora, disse que isso é uma forma de dilapidar o 
patrimônio público pediu para ter mais ele com dinheiro público, disse que 
hoje é a última vez que vai tocar no nome do senhor Presidente, pois vai 
resolver tudo em ações judiciais, pediu para que conste em ata o porquê 
da  reunião que deveria ocorrer no dia 6 de Março, foi transferida para o 
dia 7 de março, sem nenhuma comunicação aos vereadores, O Vereador 
Adailton Pereira de Souza: cumprimentou a todos e disse que está sendo 
difícil trabalhar dessa forma, disse que o nosso município clama por 
mudanças, comparou o presidente dessa casa com um menino mimado 
onde no jogo de futebol não deixa ele jogar ele pega a bola e vai embora, 
disse que estamos aqui com uns problemas para resolver, o povo 
clamando por mudança e o senhor não deixa, disse que isso aqui é para 
quem aguenta pressão, disse da hipocrisia e cinismo dessa casa citou 
alguns exemplos quando falam que é passageiro e passageiro sim, porém 
nossos atos, nossas atitudes vão ficar nessa casa elas vão ferir ou 
beneficiar os cidadãos, disse que na administração anterior viu Vereador 
cobrando  e hoje não se ver mais isso, disse que viu um pneu rodando em 
um ônibus escolar que nem para carroça de burro serviria, isso é uma 
vergonha e ninguém fala nada, ninguém cobra nada, quem cobrava hoje 
desaprendeu a cobrar, disse que não dá mais para aceitar,  disse que 
estamos aqui para trabalhar para o cidadão, para cobrar melhorias para 
esse município, Inclusive a reunião anterior foi encerrado sem nenhum 
motivo tanto é que  prejudicou alguns projetos que já deveriam ter sido 
aprovados, aproveitou pediu para que o presidente dessa casa tome 
providência para que fizesse o Jurídico dessa casa funcionar, citou 
exemplo da fala dele onde ele disse que lá no início que o menino levou a  
bola pra casa ele poderia porque a bola e dele, porem aqui o senhor não 
pode levar, pois essa casa não e sua, disse que no artigo 120 da lei 
orgânica fala que a política  pessoal obsessora a valorização de unificação 
da função pública essa casa funciona enquanto o dentista não trabalha é o 
que mais ganha os que mais trabalham são os que menos ganham, 
perguntou se isso é justo, perguntou mais uma vez cadê o assessor 
jurídico para impetrar alguma coisa, disse que não faz  por que é do grupo 
político, disse que se  essa casa não mudar os cidadãos que estão nos 
ouvindo vai mudar essa casa, disse ter tanta coisa para resolver e estamos 
aí praticamente com 90 dias de recesso, isso é justo e Nego reclamando 
de salário de Vereador não era da política todo mundo diz que está ótimo, 
disse que o ano que vem a negando vem dando abraço aí, disse que isso 
é que não dá mais para aceitar , disse que seu colega foi feliz na sua fala e  
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gostaria de complementar, disse que o rio cocha tem data para secar e 
que está correndo atrás do CODEMA para fazer funcionar e todo mundo 
correndo atrás para atrapalhar, e essa casa nada faz cala diante do 
executivo, disse que isso não é justo foi,  disse que a lei só funciona se for 
do interesse deles, disse inclusive sobre as questões das subversões que  
foram aprovadas nessas casas e eles não pagam, disse mais uma vez que 
não sabe se essa casa tem jurídico, concluiu pedindo ao presidente para 
informar com relação a uma multa que o Tribunal de Contas aplicou em 
vossa excelência, gostaria de saber se foi pago ou não, deixou bem claro 
que gostaria que a mudança passasse por essa casa, disse ainda que está 
aberto a debate sem nenhum problema, Fala do vereador Tonhão: 
cumprimentou a todos e disse  que a situação que encontra essa casa no 
momento é  vergonhosa, quanto se encontra a situação das estradas e 
ruas de Montalvânia,  falou da situação da escolas de Conceição e 
Pitarana que ficaram praticamente três meses parados, e não foram 
reformadas, disse que na escola da comunidade de Conceição  discordo  
tem uma rachadura que se pode colocar a mão, disse que a  escola 
quando foi pintado era azul hoje está roxa de sujeira, disse acreditar que 
nenhum de vocês gostariam de ver seus filhos estudando nessas escolas, 
disse que os professores são excelentes profissionais, mais o ambiente 
está horrível,  disse que parecer que estamos na Venezuela e não em 
Montalvânia no Brasil ,Fala do vereador Professor Adael: cumprimentou 
a todos e disse ser difícil  fazer parte do plenário onde você vê vários 
problemas e nenhuma solução em Montalvânia, disse que esta muito 
defasado e vergonhoso, disse que nunca esperava que Montalvânia 
caísse na situação dessa onde colocam uma faixa cobrando IPTU e 
dizendo pague o IPTU e faça parte de uma Montalvânia melhor, disse não 
sabe para onde vai tanto dinheiro, pois faz requerimentos indicações e 
nada e feito para nossa querida e tão Sonhada Montalvânia, disse que 
chegou a hora da gente arregaçar as mangas, disse está fazendo 
requerimentos, porem não podemos aceitar as pessoas dizerem que os 
vereadores não estão trabalhando, disse esta trabalhando sim, agora 
quem  realiza obras são os prefeitos e esses sim nada fazem, disse que 
ouvindo críticas onde estão chamando ele e os vereadores Geraldo Flavio 
e Dada de os três patetas, disse não está preocupado com a ideologias 
políticas, estão preocupados com compromisso para com a sociedade de 
Montalvânia, disse que esse sim é o dever e obrigações deles e as 
obrigações, disse que chegou no almoxarifado e se deparou com uma 
verdadeira sucata de veículos novos, disse que esteve lá com o seu 
companheiro Vereador Geraldo Flávio e se deparou com uma situação 
caótica, disse que os funcionários são perseguidos politicamente, porque 
aqui é o seguinte ou você fala a língua deles ou você é punido a 



6 

 

chibatadas, Disse que os 11 representantes do Legislativo não fiscalizarem 
os desmandos do nosso município, Montalvânia vai virar uma Mariana da 
vida ou uma a Brumadinho, porque avalanche da corrupção de 
Montalvânia chegou até o limite que é incalculável, disse que infelizmente 
tem que falar isso, até que provem o contrário  as coisas só pioram e 
colocam a culpa no governo federal, disse ainda que existe um ônibus que 
transporta crianças entre Montalvânia  e a comunidade de Poções, com 
excesso de peso e sem condições de circular, que Inclusive o seu filho é 
usuário do ônibus, por fim alertou os motoristas das ambulâncias que além 
de sair em horários inadequados, andam com carros estourando os pneus, 
disse que isso esta uma vergonha, pois nessa casa Foi aprovado uma lei 
pelo ex vereador e ex secretário de saúde que seria proibido transitar a 
noite isso é uma vergonha, por fim disse aos funcionários para não ter 
medo pois estamos aqui para defender e representar vocês, Vereador 
Siguinei Pereira Guedes:cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por 
estar nessa casa por mais uma vez, disse aos colegas que foram 
contemplados nas urnas com os votos dos nossos distritos e da cidade de 
Montalvânia, isso para construir coisas que Montalvânia merece, disse que 
ouvindo cada cobrança dos seus colegas, disse a cada um que essas 
cobranças ele também faz porem do seu jeito e  Cabe ao prefeito acatar 
ou não, pois o dinheiro está com ele, o direito nosso é cobrar quem tem 
que fazer é o prefeito, disse ao colega Flávio que tem razão em falar da 
ambulância que foi destinada a cada distrito e que por incrível que pareça 
teve um problema com paciente, porem foi devido a um acidente agora 
acidente só Deus pode livrar, porém o Prefeito Não deixou de mandar a 
cobertura de outra ambulância, disse que estamos aqui justamente para 
defender o povo, pois o povo tem direito de cobrar sim de qualquer um que 
estiver no poder tem que receber essas cobranças, O Vereador Arnoldo 
Francisco Flôres:  cumprimentou a todos, e disse  que é com muita 
satisfação e prazer que teve a honra de acompanhar durante esse mês  as 
coisas evoluindo na saúde, pois foram feitos mais de 400 exames  de 
vistas, feitos em especial os menos favorecidos, disse ainda que foi 
realizado 80 cirurgias de cataratas que isso sim é uma evolução na saúde 
e hoje está acontecendo e ninguém fala nada nesta casa, disse  ter o 
prazer e a honra de dizer, pois tem acompanhado muitas pessoas que 
realmente necessitavam e hoje estão super bem, disse que o programa 
odontológico tem feito  muitas próteses e vão continuar, disse ainda que a 
semana passada viu nessa casa 160 pessoas recebendo em torno de r$ 
2400,00 reais cada, isso sem devolução para aumentar a renda  familiar, 
disse que isso é muito bom precisamos de aprovar mais programas como 
esse,  por isso agradeceu e parabenizou o deputado Zé Silva por ter 
acompanhado e apoiado este programa, deixou ainda a sua grande 
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admiração pelo Doutor Tarcísio Lopes, pediu para que ele continue sendo 
essa figura em nossa sociedade, pois pode ter certeza que o povão de 
Montalvânia  estar com você. 
 

 Vereador Valdivino Doriedson:. Cumprimentou a todos  pediu a Deus 
que iluminasse a todos nesse momento em nossas caminhadas, deixou 
bem claro que distribui culpas nunca fará de ninguém uma pessoa 
inocente só tornará um ser humano mal resolvido, trazendo um sofrimento 
muito grande para o nosso interior, disse que quem faz barulho pode até 
ganhar aplausos mas pode ter certeza perde valores, pode até ganhar 
discípulos mas perde amizade, ganha apoio de alguns mas perde o 
respeito de muitos, disse que esta é a lei da vida, disse que todos 
sabemos que o ano que vem é o ano político e é a hora de colher os frutos 
e quem planta colhe, por isso disse a todos que estas desavenças dessa 
casa Legislativa não está trazendo nenhum fruto, nenhum objetivo, pois 
somos vereadores e temos que estar de mãos dadas, porem o objetivo de 
muitos aqui nessa casa é pessoal, disse que  essas desavenças aqui não 
tem nada a ver com o município de Montalvânia e quem está perdendo e o 
nosso município, por isso devemos tirar as vendas do fanatismo para que 
as pessoas possam entender que muitas coisas que está acontecendo 
aqui nessa casa, dizem que não é mas é perseguição sim, disse que não é 
fácil construímos uma família, criando filhos, lutando, mostrando exemplos, 
fazendo amigos, para de repente criarem inverdades sobre nós diante da 
sociedade, só com o objetivo de massacrar de perseguir,  como estamos 
observando todos os dias às difamações nos meios de comunicações só 
pelo prazer de destruir, deixou bem claro que existe perseguição nesta 
casa sim, perseguição com vereadores, com funcionalismo com médicos 
com a administração, deixou bem claro que apoiou Dr. José e não está em 
cima do muro, disse que faz parte do grupo e não se arrepende, porem 
sabe que o momento não está fácil e gostaria que estivesse bem melhor, 
que as ruas de Montalvânia não estivessem acabadas, gostaria que as 
estradas estivessem melhores, que os carros da prefeitura estivesse mais 
cuidados,  parabenizou os vereadores que estão criticando, estão 
cobrando, disse que estão de Parabéns, porém disse está cobrando do 
seu jeito e por isso   temos que ser respeitados também, disse  que não 
deveríamos respeitar uns aos outros, disse ainda do seu amigo Dr. 
Tarcísio, parabenizando  o pelo seu trabalho principalmente com as 
pessoas carentes do município, agradeceu pela sua humildade e pelo seu 
atendimento, disse que o que estiver de  errado é óbvio tem que ser 
consertado, mas como profissional temos que parabenizar e parabenizar 
muito, pois além de ser um bom médico é filho de Montalvânia, pediu  ao 
Presidente dessa casa que contasse em ata um requerimento convocando 
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o contador da Prefeitura de Montalvânia, para vir nessa casa dar 
explicações, com relação aos recursos que estão entrando no município e 
aonde estão sendo aplicados, O VEREADOR GILDENES JUSTINIANO 
SILVA:   cumprimentou a todos e agradeceu a presença da polícia militar, 
disse que e o presidente e foi eleito para presidir esta casa e que não tem 
renda maior por isso, disse ser simplesmente um vereador igual aos outros 
e estra aqui simplesmente para presidir esta casa, disse que vai seguir  o 
regimento interno dessa casa, disse que algumas não estão acostumados 
mas depois vão agradecer, pois é tão bom seguir horários certos e a 
reunião acaba ficando uma reunião bonita, vendo os vereadores 
reivindicando, disse que isso é importante e deve continuar, disse que são 
todos iguais cada Vereador trabalha à sua maneira, porém existia coisas 
nessa casa que não era certo, como ficar difamando pessoas e às  
reuniões se prolongavam, isso não é bom para a imagem do Legislativo, 
disse que algumas  pessoas de fora comentavam que as nossas reuniões 
parecia um circo, disse não está aqui para ser dono do Legislativo, pois 
cada um tem seus critérios, disse que nunca impediu Vereador  nenhum 
de fazer o que quer, disse ainda que errar é humano mas que faz o 
possível para fazer um trabalho onde não  exclui Vereador nenhum,  
porém há Muitas perseguições em cima do vereador Gildenes parece que 
na época só existia o vereador Gildenes, mas a gente está aí para tomar 
as providências que devam ser tomadas e agora realmente acho que tem 
que ser com todos, devemos tem corrigir e fiscalizar a todos vereadores 
não só a vereador Gildenes, disse que o ambiente fica muito agradável 
quando um respeita a hora do outro, disse que sobre o concurso concorda 
com o colega, disse que vai cobrar mais uma vez para que tenha a 
oportunidade de realizar este concursos ainda no seu  mandato de 
presidente, disse que com relação ao Rio cocha, pediu o empenho maior 
de todos, direcionou ao Senhor Renan dizendo que está disposição para 
ajudar no que lhe couber, por fim parabenizou o Dr.Tarcísio pelo seu 
trabalho, pelo seu empenho, que não vejo o que reclamar da sua pessoa 
além do mais tem orgulho da sua humildade, seu talento, seu trabalho, 
disse que e um profissional que merece elogios, disse ainda que um 
orgulho para Montalvânia ter um médico como doutor Tarcísio, disse que 
espera que continue em capitania, pois o pessoal de lá gosta muito do seu 
trabalho, disse aos vereadores que espera que cada um  exerça seu 
trabalho como e de direito, pois não e dono dessa casa não está 
perseguindo nenhum dos vereadores, disse ser uma pessoa que quer 
ajudar o município de Montalvânia, Seguindo o Senhor Presidente passou 
para próxima fase, colocando em votação separadamente as Indicações 
apresentadas sendo todas aprovadas por unanimidade dos vereadores 
presentes, na sequencia o senhor presidente colocou em votação os 
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requerimentos apresentados sendo todos aprovados por unanimidade dos 
vereadores presentes logo após o Senhor Presidente colocou em 
discussão e votação os  Pareceres da comissão de Legislação Justiça e 
Redação  aos projetos de lei nº 002 e 003/2019 , sendo todos aprovados 
por unanimidade dos vereadores presentes em seguida, o Sr. Presidente 
passou o Projeto de Lei para comissões emitirem pareceres, Dando 
seguimento, o Sr. Presidente solicitou aos líderes das bancadas a 
indicação de um vereador de cada bancada para compor a Comissão 
Especial que Analisará o veto do prefeito Municipal à Proposições de Leis  
nº 031, 033, 035, 037, 038 E 042/2018 , a qual ficou composta por 
Presidente: Adailton Pereira de Souza, Vice-Presidente: Antônio Oliveira 
da Cruz Relator: Geraldo Flavio de Macedo Soares. 
Continuando o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião ficando 
para pauta da próxima reunião, Projeto de Lei nº  002, 003  e 004/2019, E 
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 031, 033, 035, 037, 038 E 042/2018 ,  
e  para constar foi lavrada a presente ata que após ser lida, discutida e 
aprovada será por todos assinada. 
 
Gildenes Justiniano Silva : ........................................................................... 

Arnoldo Francisco Flores : ........................................................................... 

Siguinei Pereira Guedes : ............................................................................ 

Vicente Neres de Santana : .......................................................................... 

José dos Reis Fagundes : ............................................................................ 

Antônio Oliveira da Cruz : ............................................................................ 

Adailton Pereira de Souza :.......................................................................... 

Geraldo Flavio de Macedo Soares :............................................................. 

Adael dos Santos Franco :............................................................................ 

Jerry Jânio Ferreira de Souza : .................................................................... 

Valdivino Doriedson Soares.......................................................................... 
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