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Ata da 4ª (Quarta) Sessão Extraordinária do 2º (segundo) Período Legislativo da 

1ª (Primeira) Sessão Anual, da 8ª (oitava) Legislatura da Câmara Municipal de 

Água Azul do Norte- Pará, realizada, em 20 (vinte) de dezembro de 2021 (dois 

mil e vinte e um), com início às 10 (Dez) horas e 15 (quinze) minutos, no plenário 

da Câmara. Sob a Presidência do Vereador RODRIGO DE SOUZA LEITE e na 

presença dos vereadores: ADEVIR SUÉ DIAS, COLEMAR FERREIRA 

SOARES, DENIS PALMEIRA DA SILVA, JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, 

JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO, SILVANO DA SILVA AGUIAR, VANUSA 

SOARES DOS SANTOS e WELLES ROSA DE JESUS. Iniciando a Sessão o 

presidente convidou o vereador ADEVIR para fazer parte da mesa diretora, como 

secretário e cumprimentou a todos vereadores, servidores, público presente, 

professores, diretores e esposas de vereadores. Em seguida, pediu a vereadora 

VANUSA, para fazer a leitura de um versículo Bíblico e em seguida pediu a 

secretária, para proceder se com a chamada dos vereadores, onde constatou-

se a presença da maioria, conforme lista de presença. Prosseguindo o 

presidente convidou os ex-vereadores Gilmar e Gilberto, para se assentarem nas 

cadeiras de honra, e pediu a leitura da matéria da pauta da ordem do dia, que 

foram: PROJETO DE LEI Nº 017, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE 

SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO- FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA. Seguindo, o presidente justificou a ausência do vereador 

RONALDO LINHARES, que não pode estar presente, devido atestar positivo 

para covid 19, e concedeu a fala ao vereador SILVANO, que cumprimentou a 

todos e justificou também a falta do vereador Ronaldo, dizendo que o mesmo 

ligou e pediu, para dizer que fez o teste, o qual comprovou que ainda não pode 

estar presente, por ainda estar na fase de transmissão. Na sequência o 

presidente cumprimentou os professores que chegaram e estendeu a fala ao 

vereador ADEVIR, que após cumprimentos, foi favorável ao projeto de Lei em 

pauta e concluiu se colocando à disposição dos servidores da Educação para o 

que precisarem e desejou um feliz natal a todos. Logo em seguida o presidente 

cedeu a palavra ao vereador WELLES, que cumprimentou a todos, em primeiro 
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lugar agradeceu a Deus pela saúde e por mais uma vez poder estar presente 

nesta casa de lei. Foi favorável ao projeto de Lei, dizendo sim ao projeto e 

terminou desejando um feliz natal a todos. O próximo vereador a falar, foi DENIS 

PALMEIRA, que após cumprimentar a todos, falou de outro projeto que 

anteriormente votou e não foi um bom projeto, para os professores, mas que está 

disposto a reverter a situação se o mesmo projeto retornar a câmara para 

alterações, foi favorável ao Projeto de Lei nº 17 e terminou desejando a todos 

um feliz natal e prospero ano novo. Já o vereador COLEMAR ao usar seu 

momento, disse que as vezes ficam devendo muito por não analisarem direito 

os projetos, mais a cada dia vão melhorando, com a experiência e almeja 

alcançar os anseios da sociedade. Falou também que se reuniram com o senhor 

Gilberto, secretário de Educação e também o secretário do SINTEP, senhor 

Rafael, buscando entender o projeto para votarem nesse dia. Manifestou-se a 

favor do projeto e terminou desejando a todos um feliz natal. Na sequência a 

vereadora VANUSA cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pela 

oportunidade, parabenizou o prefeito por estar cumprindo o que prometeu 

durante sua campanha, parabenizou a atitude dos vereadores por reconhecerem 

seus erros do passado e se colocou à disposição para trabalhar em prol do povo 

de Água Azul. Terminando, desejou um feliz natal a todos. Na sequência o 

vereador SILVANO, disse que foi eleito para defender o povo de Água Azul do 

Norte, no que for preciso, se colocou à disposição de todos os professores 

presente. Terminou desejando um feliz natal a todos. Com a palavra a vereadora 

JOSIANA, falou com muita tristeza da sua grande perda nesta semana, na qual 

perdeu sua mãe, vítima da covid 19, dizendo que irá trabalhar juntamente aos 

demais vereadores para defender o povo. Na sequência o presidente flanqueou 

a palavra ao professor GILMAR, que cumprimentou a todos, parabenizou o 

vereador Welles pela eleição da mesa diretora para o ano que vem e desejando 

boa gestão e muita sabedoria. Parabenizou o vereador Rodrigo, pela forma que 

conduziu a presidência da câmara municipal, durante esses dois anos. Falou 

também dos momentos difíceis por causa da pandemia onde tivemos várias 

percas. Concluiu desejando feliz natal e um bom ano novo. Na sequência, a 

palavra foi flanqueada ao Secretário de Educação, senhor Gilberto, que após 
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cumprimentos, falou do projeto de Lei que está em pauta, cumprimentou todos 

os professores, diretores e servidores da educação presentes, falou que o 

projeto irá beneficiar os 70% dos servidores conforme especifica na lei, 

beneficiando os servidores concursados e contratados em exercício. Agradeceu 

todos vereadores por estarem à disposição dos profissionais da educação, 

agradeceu também o senhor Rafael do SINTEP por seu trabalho, em seguida o 

vereador Jorge, perguntou ao secretário se haverá possibilidade de beneficiar 

também os servidores dos 30%, que não estão sendo beneficiado por este 

projeto. Em resposta ao vereador o secretário falou que sim, se estiver recursos 

suficientes, irão enviar outro projeto para ser analisado pela câmara municipal, 

e assim também garantir o abono para os demais. Continuando o presidente 

usou a tribuna para fazer os agradecimentos, que em primeiro lugar, agradeceu 

o Prefeito juntamente ao secretário de educação pelo projeto de lei beneficiando 

os profissionais da educação, dizendo que é uma honra estar participando desta 

votação histórica, que autoriza o abono aos profissionais da educação, pois a 

educação é primordial a vida dos nossos filhos. Falou que está disposto a fazer 

o que for preciso e o que for correto para beneficiar o povo de Água Azul. 

Agradeceu também todos os servidores da câmara municipal e vereadores, que 

o toleraram durante esses dois anos na presidência, disse que se vier outro 

projeto para beneficiar os outros 30% dos servidores da educação, ele está à 

disposição para votar também a favor, parabenizou os vereadores pela 

humildade e reconhecimento de seu erro no passado, e desejou um feliz natal a 

todos. E passou a presente sessão para ORDEM DO DIA, colocando em 

discussão o pedido de regime de urgência especial com dispensa de pareceres 

das comissões ao PROJETO DE LEI Nº 017/2021, QUE DISPÕE SOBRE A 

CONCESSÃO DE ABONO- FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA FORMA QUE ESPECIFICA, 

sendo todos favorável e aprovado por unanimidade em sua votação. Na 

sequência discutiu-se o PROJETO DE LEI Nº 017/2021, sendo todos a favor e 

aprovado em sua votação. E por nada mais haver a tratar, declarou encerrada a 

presente sessão, da qual foi lavrada esta ata, por mim NICELENA DE 

NORONHA RAMOS, que após lida, e discutida sendo aprovada, será 
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devidamente publicada. Plenário Adorando Alves dos Santos, 20 de dezembro 

de 2021.  

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 


