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Ata da 5ª(quinta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 22 dias do mês de março, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 5ª(quinta) sessão ordinária de 2021, 

contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos, Caio Vinicios da Silva 

Santos, Daniel Carneiro Borba, Elias Paulo Neto, Jhonathan Pimenta Gondim e Lazaro 

Rosa Pires. 

Registrou-se a ausência dos vereadores Jenilsom Amorim Pires dos Santos e Luiz 

Antônio da Rocha. 

Por haver quórum legal o Presidente declarou aberto o expediente e informou a pauta da 

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 4ª(quarta) sessão ordinária de 2021 foi aprovada sem 

restrição pela unanimidade dos presentes. 

Na sequência foi lido em Plenário: 

O Ofício 097/2021, expedido pelo Prefeito Municipal, que encaminha o Projeto de Lei 

019/2021 que “Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, em 

conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da 

Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras providências”; 

O Ofício 098/2021, expedido pelo Prefeito Municipal, que solicita a retirada de pauta do 

Projeto de Lei 018/2021 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar com cláusula 
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de reversão e inalienabilidade áreas de terras de sua propriedade às famílias em situação 

de vulnerabilidade do município, na forma que especifica, e dá outras providências”; e 

O Ofício 017/2021, expedido pelo Presidente da Câmara, deferindo a solicitação da 

retirada de pauta do Projeto de Lei 018/2021 que autorizava doação de lotes do Município 

às famílias em situação de vulnerabilidade; 

No pequeno expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry que comunicou 

ao Plenário as justificativas das ausências dos vereadores Jenilsom Amorim e Luiz 

Antônio. 

Quanto as matérias lidas em Plenário, destacou a retirada da pauta do projeto de lei de 

doação de lotes, tendo em vista que já existe lei aprovada tratando do assunto. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry informando que o 

vereador Elias, antes do início da sessão, solicitou encaminhamento a Secretária 

Municipal de Saúde solicitando relatório nominal de pessoas testadas positivos com 

COVID-19. Como se tratava apenas de uma indicação está seria providenciada, colhida 

a assinatura do vereador solicitante, e encaminhada ao Órgão Responsável. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o requerimento de urgência urgentíssima do Projeto de Lei 

019/2021 que reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB e revoga a Lei Municipal 01/2007, foi aprovado em votação única pela 

unanimidade dos presentes. 

Encerrada a ordem do dia o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem se interessasse para 

fazer as considerações finais. Oportunidade em que não houve nenhum interessado. 
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Após isso, nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada esta sessão. 

Está sessão foi registrada em áudio e vídeo conforme regulamenta o Decreto Legislativo 

03/2005. 

Pelo que foi lavrada à presente ata, que é lida e achada conforme, vai ser assinada por 

todos os vereadores presente. 

Contém esta Ata 3 páginas, numeradas de 16 a 18. 


