
 

Ata da segunda sessão extraordinária da Câmara municipal de São Sebastião da Boa 

Vista, realizada no dia 23 de Junho de 2021.  

Aos vinte e três dias do Mês de Junho do ano de 2021, às 09 horas 30 minutos em 

sessão extraordinária reuniu-se na Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista. 

Que contou com a presença dos senhores vereadores; Noé Castilho Bitencourt – 

Presidente; Doriedison Teixeira da Silva – 1º Secretário; José Maria Gonçalves dos 

Santos – 2º Secretário; Mecias Pantoja Mendes; Miguel Cavalcante dos Santos Filho; 

Benedito Carvalho de Matos; José Alex Meireles Costa 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 

Mecias Pantoja Mendes que fizesse a leitura da Bíblia, que assim o fez. Ato continuo o 

senhor presidente, pediu ao 1º Secretário da sessão que fizesse a leitura do expediente 

que estava sobre a mesa: Leitura da Bíblia e leitura do Projeto de Lei nº 003/2021, do 

poder Executivo, que dispõe sobre a autorização legislativa, para a doação de terreno 

municipal à empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELLI e da outras 

providências para discussão votação e deliberação final pelo plenário dessa casa de 

Leis, requerendo a tramitação do presente Projeto em regime de urgência, urgentíssima, 

fosse ao prazo estabelecido por cronograma estadual para a execução do objeto da 

doação qual seja, a construção do Prédio da Agência do Bampará em São Sebastião da 

Boa Vista. O senhor presidente facultou a palavra para cada vereador que quiser se 

pronunciar no momento da tribuna livre com apalavra os vereadores: Benedito Carvalho 

de Matos; José Alex Meireles Costa; Adaercio Campos Monteiro; José Maria 

Gonçalves dos Santos; Doriedison Teixeira da Silva e Noé Castilho Bitencourt. Como 

nada havia para ser tratado na segunda parte da ordem do dia. Senhor presidente, 

Baixou o Projeto de Lei nº 003/2021, que dispõe sobre a autorização legislativa para a 

doação de terreno municipal a empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELLÍ 

e dá outras providências. Para a Comissão de Constituição e Justiça para reunião. 

Agradecendo a presença dos vereadores encerrando esta sessão às 10:00 horas 30 

minutos, que mandou lavrar esta ata que depois de lida e achada conforme e votada vai 

por todos assinada. 


