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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, às 
dezenove horas e doze minutos, no Plenário da Câmara Municipal, 
deu-se início a presente Sessão Extraordinária, presidida pelo DD 
Vereador Fernando Ferreira Farias, auxiliado pelos Vereadores: 
Valdiclenes Ferreira Gomes - Vice Presidente, Maria Leila Silva 
Pontes e Francisco das Chagas Holanda de Brito, Primeira e 
Segundo Secretários respectivamente. Feita a leitura do Texto 
Bíblico e entoado o Hino Municipal, a Senhora Primeira Secretária 
procedeu na verificação dos nobres Vereadores, estando ausente a 
Vereadora Efigênia de Oliveira Silva, que teve sua ausência 
justificada. Havendo número legal, S. Exa. abriu os trabalhos, onde a 
Sr.a Primeira Secretária procedeu na apresentação do expediente 
recebido, que foi: Pareceres das Comissões Permanentes de 
Educação, Cultura e Desporto; Finanças e Orçamento e de Justiça, 
Legislação e Redação Final, referentes ao Projeto de Lei n° 
015/2021; e Projeto de Lei n° 015/2021 do Executivo Municipal —
"Dispõe sobre a concessão de Abono-Fundeb aos profissionais da 
educação básica do município de Cachoeira do Piriá/PA. Em 
seguida, S. Exa anunciou a Ordem do Dia, onde os pareceres em 
pauta foram aprovados a unanimidade. Logo após, S.Exa colocou em 
discussão o Projeto de Lei n° 015/2021. Em discussão ao mesmo, 
usou da palavra o Vereador Ezequiel Gomes de Sousa, onde 
ressaltou que de acordo com as leis vigentes (PCCR e outros) se 
tivessem sido atualizados, não haveria restos resíduos do FUNDEB. 
Fez menção ao Artigo 2°, mencionando que de acordo com artigo 61 
da LDB são profissionais da educação os profissionais que tem 
formação superior na área da educação. Demonstrou repúdio ao 
jurídico do Executivo Municipal por não falar a verdade aos 
servidores da educação que não estão inclusos no Projeto de Lei em 
pauta. Ressaltando que se houver recurso dos 30% da educação, 
que o Executivo encaminhe Projeto de Lei a esta Casa, que será 
votado e aprovado o Abono-FUNDEB aos servidores de apoio da 
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educação. Em aparte, o Vereador Adenilton Ferreira dos Santos 
congratulou-se com pronunciamento do Vereador Ezequiel Gomes. 
Solicitou ofício à secretaria de finanças que informe esta Casa se há 
recursos para pagamento de abono aos servidores dos 30% da 
educação municipal. O Vereador Adenilton Ferreira dos Santos 
manifestou apoio ao pronunciamento do Vereador Ezequiel Gomes. 
Solicitou emenda ao parágrafo único do artigo 3°, onde o abono não 
deverá ultrapassar as 200h dos vincuros mencionados no Projeto de 
Lei. O Vereador José Aviz de Sousa manifestou repúdio ao setor 
jurídico do Executivo pelo fato de querer responsabilizar esta Casa 
pelas ações erradas que o jurídico comete e prejudica os servidores 
municipais. Demonstrou insatisfação pelo fato de não constar no 
projeto em pauta, o abono aos servidores de apoio da educação. O 
Vereador Nilo Ferreira da Costa apresentou sua insatisfação pelo 
fato de não constar no projeto de lei abono aos servidores dos 30% 
da educação. O Vereador Nazareno de Lima Dias manifestou-se 
favorável à aprovação da presente matéria, ressaltando a 
necessidade do abono aos servidores que compõem os 30% do 
quadro da educação municipal. A Vereadora Maria Bernadete Bessa 
do Nascimento parabenizou pronunciamento dos vereadores 
Ezequiel Gomes e Adenilton Ferreira, pela explanação referente ao 
Projeto de Lei em pauta. Os Vereadores Francisco das Chagas 
Holanda de Brito, Maria Leila Silva Pontes e Edivano João de Sousa 
manifestaram apoio à aprovação da presente matéria. Sem mais 
discussão, o Projeto de Lei n° 015/2021 Aprovado por unanimidade 
com emenda apresentada pelo Vereador Adenilton Ferreira dos 
Santos. Nada mais havendo a tratar, discutir ou votar, S. Exa 
agradeceu presença de todos e encerrou os trabalhos às 21:00h, 
antes, porém, determinando a lavratura da presente ata, que lida e 
achada de acordo, será assinada pela Mesa Diretora e demais 
Vereadores. PLENÁRIO "ANTONIO DOS ANJOS MESQUITA", 20 
DE DEZEMBRO DE 2021. 
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