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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA, REALIZADA 
NO DIA 17 (DEZESSETE) DO MÊS DE ABRIL DO ANO 
DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE) NO PRIMEIRO 
PERÍODO DA SESSÃO LEGISLATIVA DO EXERCICIO 
DE 2019, ás 09:30  (nove e trinta) horas do dia 17 
(dezessete) do mês de abril 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 Extraordinária da Câmara 
Municipal de Montalvânia,  com a presença dos seguintes 
vereadores: Gildenes Justiniano Silva, Adailton Pereira de 
Souza, Adael dos Santos Franco, José dos Reis 
Fagundes, Siguinei Pereira Guedes, Arnoldo Francisco 
Flores, Antônio Oliveira da Cruz, Jerry Jânio Ferreira de 
Souza, Vicente Neres de Santana e Valdivino Doriedson 
Soares, 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, justificou  por não ter 
dado tempo de fazer a ata da reunião anterior que será 
feito leitura e aprovação na próxima  reunião sendo aceito 
pelos edis presentes, sendo assim o senhor presidente 
solicitou ao Secretário da mesa o vereador Valdivino 
Doriedson Soares que fizesse a leitura da pauta do dia 
sendo, Projeto de Lei nº 009/2019  que Autoriza o 
Serviço de Abastecimento de Água no Parque Municipal 
de Vaquejada Raimundo Cochilão e Parque de 
Exposições e dá Outras Providências, e  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, Apos o Senhor 
Presidente passou a palavra aos  senhores vereadores, 
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para assuntos relevantes do Município onde: onde o 
vereador Adailton Pereira de Souza fez uma reivindicação 
solicitado do senhor Presidente que solicitasse do Chefe 
do Poder Executivo que todos os funcionários da 
Prefeitura Municipal  seja obrigados a bater o ponto 
eletrônico sem excessão, logo após o senhor presidente 
passou para próxima fase colocando em discussão  e 
votação o Projeto de Lei Nº 009, que por se tratar de 
urgência urgentíssima, não houve pareceres das 
comissões, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes continuando o senhor Presidente 
colocou em votação Projeto de lei nº 004/2019, sendo 
este aprovado por unanimidade dos edis presentes, 
dando continuidade o Senhor Presidente solicitou do 
secretário da mesa que fizesse a leitura da pauta da 
próxima reunião sendo: Projeto de lei nº 002, 003, 005, 
006, 007 e 008/2019, requerimento 010/2019 e veto as 
proposições de leis nº 031, 033, 035, 037, 038 e 042/2019  
e  para constar foi lavrada a presente ata que após ser 
lida, discutida e aprovada será por todos assinada. 
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