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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 19 (DEZENOVE) DO MÊS DE FEVEREIRO 
DO ANO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM) NO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 
LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2021. Às 10:00 (dez) horas do dia 19 (dezenove) 
do mês de fevereiro 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, Marconi Edson Rodrigues Barbosa, Raimundo 
Nunes Correa. 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”. Na sequência o Senhor Presidente solicitou 
a secretária da Mesa a senhora Wiliany Neves Costa Mota, para 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 a secretária da mesa que fizesse a leitura  do Parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação aos Projetos de Leis nº 002 e 003/2021 seguindo  
passou os projetos de leis para as devidas comissões permanentes, após o senhor 
Presidente passou a Palavra aos Senhores vereadores para assunto relevante ao 
município, não havendo orador interessado em usar a palavra  o Senhor Presidente 
Passou para próxima fase colocando em votação o Parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 002/2021 sendo este aprovado por 
09 (nove) votos a favor e 01 (um) contra , na sequência o Senhor Presidente colocou 
em votação o parecer da comissão de Legislação Justiça e Redação ao Projeto de Lei 
nº 003/2021 sendo este aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, 
momento que foi dispensado pela  comissão e pelos demais vereadores parecer da 
comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de contas  aos projetos de lei nº 002 e 
003/2021 devido ao pedido de urgência urgentíssima,  pedido este aceito pelo Senhor 
Presidente, continuando colocou em votação Projeto de Lei nº 002/2021 sendo este 
aprovado por 09 (nove) votos a favor e 01 (um) contra, momento que o  do vereador 
Marconi Edson Votou contra o referido Projeto pois o mesmo apresentou uma  emenda 
aditiva dando 2 anos de prazo probatório para ser avaliado a gestão da escola sobre a 
administração do município caso fosse boa continuasse, porém a referida emenda não 
chegou a ser colocada em pauta pois assim entendeu a comissão de legislação, 
Justiça e redação complementando a sua justificativa o vereador citou o exemplo do 
que teria ocorrido com a  municipalização da escola de Pitarana, onde o mesmo foi 
criticado sem ter a mínima culpa, isso porque foi o estado que doou para o município a 
escola , na sequência colocou em votação o  Projeto de Lei nº 003/2021 sendo este 
aprovado por unanimidade dos edis presentes, na sequência o Senhor Presidente  
solicitou a Secretária da mesa que proferisse a leitura da pauta da próxima reunião, 
sendo  projeto de lei nº 001/2021.Não havendo nada mais a tratar o senhor presidente 
declarou a reunião encerrada e para constar foi lavrado a presente ata que após ser 
lida, discutida e aprovada será por todos assinada. 
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