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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 09 (NOVE) DO MÊS DE MARÇO 
DO ANO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM) NO PRIMEIRO PERÍODO DA 
SESSÃO LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2021. Às 09:00 (nove) horas 
do dia 09 (nove) do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 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: Nilton Carlos Lopes da Silva,  Jerry Jânio Ferreira de Souza, 
Adailton Pereira de Souza, José dos Reis Fagundes, Vicente Neres de 
Santana, Wiliany Neves Costa Mota, Joaquim Rodrigues de Oliveira, Renata 
Lima Abreu,  João Batista Muniz das Neves e Marconi Edson Rodrigues 
Barbosa. Havendo Quórum Regimental, o Senhor Presidente Nilton Carlos 
Lopes da Silva, declarou Aberta a Sessão “sob a proteção de Deus e em 
nome do povo de Montalvânia, iniciamos nossos trabalhos”. Momento que 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 a 
secretária da Mesa a senhora Wiliany Neves Costa Mota, para que fizesse 
leitura do Projeto de Lei nº 006/2021, que autoriza o município de 
Montalvânia a fornecer suprimentos a Fundação de Saúde de Montalvânia, 
abrir crédito especial e dá outras providências, segundo o senhor presidente 
passou o Projeto de Lei para as Comissões Permanente emitir parecer,   não 
havendo orador interessado em usar a palavra o Senhor presidente passou 
para a próxima fase solicitando a Secretária da mesa que proferisse a leitura 
da pauta da próxima reunião, sendo Projeto de Lei nº 001, 004 e 005 e 
006/2021,  não havendo nada mais a tratar  o senhor presidente declarou a 
reunião encerrada e convocou de oficio os senhores vereadores para 
reunião extraordinária dia 11 de março de 2021 às 09:00 horas para dar 
continuidade o Projeto de Lei nº 006/2021 com pedido de urgência e 
urgentíssima e para constar foi lavrada a presente ata que após ser lida, 
discutida e aprovada será por todos assinada. 
 
 
  
  


