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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/12/2021 

Ata da Sessão extraordinária da Câmara Municipal 

de Primavera de acordo com o Art. 29,II da Lei 

Orgânica do Município de Primavera combinado com 

Art. 143 e 144 do Regimento Interno, em 22 de 

dezembro de 2021. 

Ás dezenove horas do dia vinte e dois (22) do mês de dezembro do ano de dois mil 

e vinte um (2021), nesta cidade de Primavera no Estado do Pará, República 

Federativa do Brasil no Salão Nobre do Poder Legislativo Municipal, reuniu-se à 

Câmara Municipal em Sessão Extraordinária, sob a Presidência do Exmo. Sr. 

Vereador Rosivaldo Dantas Vieira, que cumprimentou a todos. O mesmo leu o 

Edital de convocação para a presente sessão. O presidente autoriza a segunda 

secretaria Vereadora Maxilene do Socorro a fazer a chamada dos Vereadores e 

Vereadoras  para verificação de “Quórum”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

responderam presente os seguintes: Rosivaldo Dantas Vieira, Elcinei Alexandre da 

Silva, Maxilene do Socorro Loureiro de Almeida, Antonio Waldeir Oliveira da 

Silva, Arão Lisboa de Alcantara, Fábio Oliveira do Espirito Santo, Ingrid Wend 

Cardoso L. Pragana e Paulo Lucielmo da Silva, feito a verificação de “Quórum”, o 

presidente convidou o Vereador Elcinei Alexandre, para fazer a leitura de um 

trecho bíblico, após a leitura, havendo um número legal invocando a benção e a 

proteção de Deus o presidente declarou aberta a presente sessão, o presidente 

autoriza o primeiro secretário Vereador Elcinei Alexandre da Silva a fazer a leitura 

da ata da sessão  anterior, feito a leitura a ata entra em discussão, como ninguém 

discute entra em votação, sendo aprovadas por maioria. O presidente autorizou o 

primeiro secretário a fazer a leitura do expediente da ordem do dia, que constou do 

seguinte: Projeto de Lei nº 017/2021, de autoria do Poder Executivo; Parecer 

da Comissão de Educação nº 05/2021, referente ao Projeto de Lei nº 17/2021 

do Poder Executivo. O presidente franqueia a palavra aos nobres Vereadores e  
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Vereadoras que dela queiram fazer uso. Na Tribuna o Vereador Waldeir do PSDB 

deu Boa noite a todos saudou a mesa diretora e os professores que se encontram na 

galeria, o Vereador disse que o Município recebeu em janeiro mais de 1.000.000 

(um milhão de reais) de repasse do FUNDEB, de janeiro até novembro teve repasse 

de 7.819.461.054 (sete milhões oitocentos e dezenove mil quatrocentos e sessenta e 

um reais e cinquenta e quatro centavos) do dia 1 (um) ao dia 20 (vinte) de 

dezembro o município recebeu de repasse 175. 599.013 (cento e setenta e cinco mil 

quinhentos e noventa e nove reais e treze centavo). Falou que a comissão de 

Educação deu o parecer positivo ao projeto de lei nº 17/2021, porem relatou que 

junto com alguns professores protocolou um oficio na secretaria de finança 

solicitando o valor da sobra e a listagem dos profissionais que estão em efetivo 

exercício e ainda não responderam ao oficio. Na Tribuna o Vereador Elcinei deu 

boa noite a todos, parabenizou ao prefeito pela a atitude em relação a este abono, 

disse que o parecer do TCM veio nortear de qual forma deve ser pago este abono, 

disse se sentir honrado em fazer parte do processo em que se formaliza o processo 

de pagamento do abono dos professores. O presidente passa para a segunda parte 

da ordem do dia, onde autoriza o primeiro secretário a fazer a leitura dos seguintes 

documentos: Projeto de Lei nº 017/2021, de autoria do Poder Executivo que 

“Dispõe sobre a concessão do Rateio FUNDEB aos profissionais da educação 

básica da rede municipal de ensino de Primavera-PA, na forma que especifica, 

e dá outras providências”; Parecer da Comissão de Educação nº 05/2021, 

referente ao Projeto de Lei nº 17/2021 do Poder Executivo. Após a leitura o 

mesmo entra em votação sendo aprovado por maioria. O Presidente convoca a 

todos para a próxima sessão ordinária do dia 15/02/2022 às 19:00 horas no prédio 

do Poder Legislativo e deu por encerrada a presente sessão. Sala das Sessões da 

Câmara Municipal de Primavera, em 22 de dezembro de 2021. 

Presidente:________________________________________________________ 
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1º Secretário:_______________________________________________________ 

2º Secretária:_______________________________________________________ 

Vereador (a):_______________________________________________________ 

Vereador (a):_______________________________________________________ 

Vereador (a):_______________________________________________________ 

Vereador (a):_______________________________________________________ 

Vereador (a):_______________________________________________________ 

Vereador (a):_______________________________________________________ 

 

 

 

 


