
Ata da sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista, 

realizada no dia 23 de Abril de 2021. 

Aos vinte e três dias do Mês de Abril do ano de dois mil e vinte um, às 09 horas 30 

minutos, foi realizada a sétima sessão ordinária que aconteceu de forma remota. O 

presidente Noé Castilho Bitencourt, deu por aberto a sessão e pediu ao vereador 

Doriedison Teixeira da Silva – 1º Secretário que conduzisse os trabalhos. Assumindo a 

presidência da sessão o vereador Doriedison Teixeira da Silva, pediu ao senhor José Maria 

Gonçalves dos Santos, que assumisse o 1º secretário e convidou o vereador Miguel 

Cavalcante dos Santos Filho para compor a mesa assumindo o segundo secretário; Mecias 

Pantoja  Mendes; Edybrandon Leal da Silva; Benedito Carvalho de Matos; José Alex 

Meireles Costa; João Rodrigo do Nascimento Ferreira e Adaercio Campos Monteiro. 

Havendo número legal o senhor presidente invocou a proteção de Deus e deu por aberto os 

trabalhos. Na hora do expediente o senhor presidente, pediu ao vereador Adaercio Campos 

Monteiro, que fizesse a leitura da Bíblia, que assim o fez. Dando prosseguimento aos 

trabalhos o senhor presidente colocou em discussão e votação a ata da sexta sessão 

ordinária que realizou no dia 09 de Abril de 2021,como ninguém se manifestou encerrou-

se a discussão foi a votação sendo aprovada sem modificação. Ato continuo o senhor 

presidente, pediu ao 1º secretário, que fizesse a leitura do expediente que estava sobre a 

mesa: leitura da Bíblia; leitura da ata de sexta sessão ordinária da Câmara Municipal; 

leitura do requerimento nº 023/2021, de autoria do vereador Adaercio Campos Monteiro; 

leitura do requerimento nº 024/2021, de autoria do vereador José Alex Meireles Costa; 

leitura do requerimento nº 026/2021, de autoria dos vereadores Noé Castilho Bitencourt e 

Doriedison Teixeira da Silva; leitura do projeto de Lei nº 006/2021, de autoria dos 

vereadores Miguel Cavalcante dos Santos Filho, José Maria Gonçalves dos Santos e Noé 

Castilho Bitencourt; leitura do parecer da comissão de constituição e justiça sobre o 

projeto de Lei nº 004/2021 do poder legislativo e leitura do parecer da comissão de 

constituição e justiça sobre o projeto de Lei nº 005/2021 do poder legislativo. Terminada a 

hora do expediente o senhor presidente deu inicio na primeira parte da ordem do dia. Em 

discussão o requerimento nº 023/2021, de autoria do vereador Adaercio Campos Monteiro, 

que seja feito a reforma e ampliação na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Caeté, as margens do Rio Umarituba na Zona Rural deste Município.  Com a 

palavra os vereadores: José Maria Gonçalves dos Santos; Mecias Pantoja Mendes; 

Edybrandon Leal da Silva; Benedito Carvalho de Matos; José Alex Meireles Costa; João 

Rodrigo do Nascimento Ferreira; Adaercio Campos Monteiro; Doriedison Teixeira da 

Silva; Miguel Cavalcante dos Santos Filho e Noé Castilho Bitencourt. Em seguida o 

senhor presidente Noé Castilho Bitencourt assumiu os trabalhos ficando o vereador 

Doriedison Teixeira da Silva na primeira Secretaria  e colocou em votação o requerimento 

que foi aprovado.  Em discussão o requerimento de nº 024/2021, de autoria do vereador 

José Alex Meireles Costa, que seja inserido na ata de nossos trabalhos “votos de profundo 

pesar” pelo falecimento da Ilma Sra. Benedita Adelaide da Silva Rodrigues, conhecida 



como “Professora Bena”, ocorrido no dia 11 de Abril de 2021, em nossa cidade. Com a 

palavra os vereadores: Doriedison Teixeira da Silva; Mecias Pantoja Mendes; Miguel 

Cavalcante dos Santos Filho; Edybrandon Leal da Silva; Benedito Carvalho de Matos; 

José Alex Meireles Costa; João Rodrigo do Nascimento Ferreira; Adaercio Campos 

Monteiro; José Maria Gonçalves dos Santos e Noé Castilho Bitencourt. Terminada a 

discussão foi a votação sendo aprovado. Em discussão o requerimento de nº 026/2021, de 

autoria dos vereadores Noé Castilho Bitencourt e Doriedison Teixeira da Silva, que seja 

tomada as devidas providências para a revitalização da calçada e cais que ficam 

localizados em frete a Igreja Cristã Evangélica, solicitando ainda a construção de uma 

rampa de acesso no mesmo local exclusivamente para embarque e desembarque de 

pessoas oriundos da Zona Rural que necessita de atendimento médico no hospital 

municipal de nosso município. Com a palavra os vereadores: Doriedison Teixeira da Silva; 

Mecias Pantoja Mendes; Miguel Cavalcante dos Santos Filho; Edybrandon Leal da Silva; 

Benedito Carvalho de Matos; José Alex Meireles Costa; João Rodrigo do Nascimento 

Ferreira; Adaercio Campos Monteiro; José Maria Gonçalves dos Santos e Noé Castilho 

Bitencourt. Terminada a discussão foi a votação sendo aprovado. Passando para a segunda 

parte da ordem do dia. Em discussão o parecer da comissão de constituição e justiça sobre 

o projeto de Lei nº 004/2021 de autoria do vereador José Alex Meireles Costa, fica 

instituído o dia 16 e maio como o dia municipal do Gari, em homenagem aos profissionais 

que atuam no serviço de limpeza, asseio, conservação de coleta de lixo. Como ninguém se 

manifestou foi a votação sendo aprovado. Em discussão o projeto de Lei nº 004/2021, 

como ninguém se manifestou foi a votação sendo aprovado. Em discussão o parecer da 

comissão de constituição e justiça sobre o projeto de Lei nº 005/2021, de autoria dos 

vereadores Miracy dos Reis Rocha, Benedito Carvalho de Matos e Doriedison Teixeira da 

Silva. Dispõe sobre denominação do novo prédio público da Câmara Municipal de São 

Sebastião da Boa Vista. Como ninguém se manifestou foi a votação sendo aprovado. Em 

discussão o projeto de Lei nº 005/2021, como ninguém se manifestou foi a votação sendo 

aprovado. Em seguida o senhor presidente deu “Votos de profundo pesar”, pelo 

falecimento da Ilma Sra. Benedita Adelaide da Silva Rodrigues ocorrido no dia 11 de 

Abril de 2021, em nossa cidade. O senhor presidente, baixou o projeto de Lei nº 006/2021 

para a comissão de Constituição e Justiça. Agradecendo a presença dos vereadores. 

Encerrando esta sessão às 10 horas e 33 minutos que mandou lavrar esta ata que depois de 

lida e achada conforme e votada vai por todos assinada.    


