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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA 
BÁRBARA DO PARÁ DO ANO DE 2018. 
 
Às 16h00 do dia 10 de julho do ano de 2018, a Presidente, Sra. Maria Luisa Valente de Matos, 
respeitando os preceitos regimentais deu inicio a sessão Extraordinária pedindo a vereadora Jair 
da Silva para que fizesse a leitura Bíblica e a Oração inicial, que o fez no livro de Salmos 25 e em 
seguida a oração.  Após foi feita à chamada onde ficou constatada somente a ausência da 
vereadora Lina Carmem. Em seguida a PRESIDENTE informou a todos que esta era uma sessão 
extraordinária para tratar exclusivamente sobre o Projeto de Lei nº 007/18, de 26 de junho de 
2018- que Dispõe sobre  a Criação do Fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos 
Recursos do FINDEB e da outras providências.  E por se tratar de um projeto que irá trazer 
benefícios ao ensino Infantil e ensino Fundamental e Médio por isso seria de extrema urgência sua 
aprovação. Após solicitou ao Relator da Comissão de Justiça e Redação de Leis, vereador 
Rubens de Souza Rocha, para que o mesmo pudesse fazer a leitura do Parecer de nº014/18. A 
qual foi favorável ao referido projeto, com as devidas alterações no Art. 2º no Cap. I. Em seguida o 
Parecer foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Após solicitou 
ao Relator da Comissão de Finanças e Orçamentos vereador Dênio Bráulio Sousa Silva, para que 
o mesmo pudesse fazer a leitura do Parecer de nº 009/18, o qual foi favorável ao referido projeto 
em tela com as devidas alterações em seu Art. 2º Cap.I. Em seguida o parecer foi colocado em 
votação que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando a PRESIDENTE pediu ao 
1º secretário, vereador Clovisson Silva para que o mesmo fizesse a leitura do Projeto em pauta e 
em seguida foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 007/18, de 26 de junho de 2018- que 
Dispõe sobre a Criação do Fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos Recursos 
do FUNDEB e da outras providências o qual foi aprovado por Unanimidade dos presentes 
em Plenário, de acordo com os pareceres das comissões. E não havendo mais nada a ser tratado 
solicitou ao vereador Jair frança para que fizesse a oração final. Em seguida declarou encerrada a 
sessão às 16h40. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela mesa diretora. Plenário 
Fernando Conceição da Silva, 10 de Julho de 2018. 
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