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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DO MÊS DE 
DEZEMBRO DO ANO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE) NO 
SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO LEGISLATIVA DO 
EXERCICIO DE 2019, ás 20:00 (vinte) horas do dia 05 (cnco) do 
mês de dezembro 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: Gildenes Justiniano Silva,  José dos Reis 
Fagundes, Siguinei Pereira Guedes, Adailton Pereira de Souza, 
Vicente Neres de Santana, Adael dos Santos Franco Valdivino 
Doriedson Soares, Antônio Oliveira da Cruz e Arnoldo Francisco 
Flores. 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”. 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, não havendo objeção a ata 
foi aprovada e assinada pelos edis presentes, seguindo o Senhor 
Presidente solicitou ao Secretario da Mesa que fizesse a leitura da 
pauta do dia sendo, Veto as Proposições de Leis nº, 007, 008 , 
009 e 012/2019 e Projetos de Leis nº 018, 021, 022, 025, 026, 
027, 028 e 029/2019 e  Requerimentos de nº 005, 006 e 024/2019, 
Indicação de nº 003/2019 e Emenda Modificativa 001 e 002 ao 
projeto de Lei nº 025/2019 e Emendas Modificativa e Aditiva ao 
Projeto de Lei nº 026/2019, seguindo o Senhor Presidente solicitou 
ao secretário da Mesa que fizesse leitura do projeto de lei 
apresentado sendo: Projeto de Lei nº 030/2019  que Declara de 
Utilidade Pública  Associação Comunitária dos  Pequenos 
Produtores Rurais de Flexeira e dá Outras Providências, na 
sequencia o Senhor Presidente solicitou ao Secretário da mesa que 
fizesse a leitura da Emenda Supressiva 001/2019 ao Projeto de Lei 
nº 025/2019 de autoria do vereador Adailton Pereira de Souza que 
Fica suprimido o Art. 5º “Caput” do projeto em evidência, dando 
seguimento o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse 
a leitura separadamente aos  Pareceres da Comissão de 
legislação, Justiça e Redação aos Projetos de Leis nº  018, 028 e 
029/2019, seguindo foi feito leitura dos pareceres das emendas 
apresentadas ao projeto de lei nº 026/2019, continuando o Senhor 
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Presidente Passou os Projetos e Emendas para as Comissões 
emitirem pareceres, momento que o vereador Adael dos Santos 
Franco justificou a ausência do vereador Geraldo Flavio de Macedo 
Soares que por problemas de saúde não pode comparecer á reunião 
mas que trará atestado médico para comprovar e dando seguimento 
o Senhor Presidente passou a palavra aos senhores vereadores para 
assunto relevante do Município, não havendo orador interessado em 
usar a palavra o senhor Presidente passou para próxima fase 
colocando em discussão e votação separadamente os pareceres da 
comissão de Legislação, Justiça e Redação aos Projetos de Leis nº 
028 e 029/2019 sendo estes aprovados, e o Projeto de lei nº 
018/2019 foi rejeitado  quando na votação do Parecer Contrario 
obtendo 06(seis) votos a favor e 03(três) contra e  Projeto de Lei nº 
021/2019 o vereador Antônio Oliveira da Cruz pediu vista do referido 
Projeto vista esta concedida pelo Senhor Presidente, dando 
continuidade o senhor presidente colocou em discussão e votação 
separadamente os pareceres das emendas Aditiva e Modificativa ao 
projeto de lei nº 026/2019 sendo estes aprovados na sequencia 
colocou em votação as emendas sendo estas aprovadas e os 
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em discussão, seguindo o senhor presidente colocou em votação 
separadamente as indicações e requerimentos sendo todos 
aprovados por unanimidade dos edis presentes, continuando colocou 
em votação Projeto de Lei nº 027/2019, sendo este aprovado por 
unanimidade dos edis presentes, logo após o Senhor Presidente 
convidou os vereadores Siguinei e Jerry para dá continuidade a 
votação por Escrutínio secreto aos vetos do Executivo sobre as 
proposições de leis nº 007 que obteve 06(seis) votos a favor do veto e 
04(quatro) contra o veto por tanto o veto foi mantido , 008 obteve 02 
(dois) votos a favor e 08 (oito) contra o veto, por tanto o veto foi 
derrubado dando continuidade a proposição, quando na votação da 
proposição nº 009 obteve 05 votos a favor e 05 votos contra fincado 
assim empatados ficando para desempate na próxima reunião por 
está faltando um vereador, onde a mesma será votada novamente 
para desempate, após o Senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião ficando para pauta da próxima reunião Projetos de Leis nº, 
025, 026, 028, 029 /2019 e Veto as Proposições de Leis nº 009 e 
012/2019  e Emendas ao Projeto de Lei nº 025/2019 e  para constar 
foi lavrada a presente ata que após ser lida, discutida e aprovada 
será por todos assinada. 
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