
Ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa 

Vista, realizada no dia 29 de Março 2021. 

Aos viste e nove dias do Mês de Março do ano de dois mil e vinte um, às 09 horas foi 

realizada a primeira sessão extraordinária que aconteceu de forma remota com a 

presença dos Senhores vereadores: Noé Castilho Bitencourt – presidente; Doriedison 

Teixeira da Silva – 1º Secretário;  José Maria Gonçalves dos Santos – 2º Secretário; 

Mecias Pantoja Mendes; Miguel Cavalcante dos Santos Filho; Edybrandon Leal da 

Silva; Benedito Carvalho de Matos e José Alex Meireles Costa. Havendo número 

legal o senhor presidente invocou a proteção de Deus e deu por aberto os trabalhos. 

Na hora do expediente o senhor presidente pediu ao vereador José Alex Meireles 

Costa, que fizesse a leitura da Bíblia, que assim o fez. Ato contínuo o senhor 

presidente, pediu ao 1º Secretário da sessão que fizesse a leitura do expediente que 

estava sobre a mesa. Leitura da Bíblia, leitura do parecer da comissão de Constituição 

e Justiça e leitura do parecer da comissão de Educação e Saúde. Terminada a hora do 

expediente e como ainda restava tempo o senhor presidente facultou a palavra por 2 

minutos para cada vereador se pronunciar no momento da tribuna livre. Com a 

palavra os vereadores: Doriedison Teixeira da Silva; Benedito Carvalho de Matos; 

Edybrandon Leal da Silva; José Alex Meireles Costa; José Maria Gonçalves dos 

Santos e Noé Castilho Bitencourt. Dando inicio na segunda parte da ordem do dia. 

Em discussão o parecer da comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei 

nº 001/2021, do Poder Executivo que dispõe sobre a Restruturação 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 da constituição federal, 

regulamentado na forma da Lei Federal nº 14113, de 25 de dezembro de 2020. Como 

ninguém se manifestou foi a votação sendo aprovado. Em discussão o Projeto de Lei 

nº 001/2021 do poder executivo, como ninguém se manifestou foi a votação sendo 

aprovado. Em discussão o parecer da comissão de Educação e Saúde sobre o Projeto 

de Lei nº 001/2021 do poder executivo que dispõe sobre a Restruturação 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 da constituição federal, 

regulamentado na forma da Lei Federal nº 14113, de 25 de dezembro de 2020. Como 

ninguém se manifestou foi a votação sendo aprovado. Em discussão o Projeto de Lei 

nº 001/2021 do poder executivo. Como ninguém se manifestou foi a votação sendo 

aprovado. Agradecendo a presença dos vereadores encerando esta sessão às 09 horas 

e 50 minutos que mandou lavrar esta ata que depois de lida e achada conforme e 

votada em sessão posterior vai por todos assinada.  


