CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 02.361.401/0001-00

Ata da Reunião Extraordinária da Seção Legislativa biênio 2021/2022 nesta
sala de sessão da Câmara Municipal de Cantagalo. Aos 25 (vinte e cinco ) dias
de março de 2021 as 19h na sede da mesma , situada a rua João Cardoso
Furtado, n°84, Centro e sob a presidência de Antônio Leão de Pinho, reuniramse os senhores vereadores. Feito a chamada constatou-se a ausência do
vereador Isaias Bruno de Oliveira, no qual aguardado-se um tempo tolerável de
30 minutos . Havendo número legal de vereadores presentes o senhor
presidente iniciou a reunião com um Pai Nosso e uma Ave Maria em nome do
povo cantagalense e em seguida declarou aberto os trabalhos. O senhor
presidente passou a palavra para a Diretora da Educação Municipal de
Cantagalo Laudicéia Oliveira Silva Carvalho que ressaltou sobre a lei 14.113 de
2020 que regula a respeito do Conselho do FUNDEB explicou que o Conselho
passará a ter duas Câmaras, assim sendo, Câmara do FUNDEB e Câmara do
Conselho da Educação, e explicou também que o Conselho acompanha os
gastos do município, e por fim destacou tamanha urgência na aprovação dos
projetos tendo em vista seu prazo final no qual se encerra no dia 30 (trinta) de
março. Com a palavra o Vereador Edvaldo José Nogueira Araújo
cumprimentou todos presentes, indagou-se a respeito do prazo de
apresentação dos projetos para a reunião, segundo o qual argumentou que o
referido prazo não foi observado conforme expresso no Regimento Interno
desta casa, sobre este argumento o vereador Geraldo Majela Ferreira fez
pedido de vista e acrescentou que tal matéria em questão devia ser estudada
com mais aprofundamento dado a sua relevância, sendo assim tal pedido
acolhido pelo Ilustre Presidente. Contudo ficaram os senhores e senhoras
vereadores mediante termo em escrito, convocados para a próxima
Extraordinária no dia 29 (vinte e nove) de março para deliberarem de vez a
matéria que institui a criação dos Conselhos da Câmara do FUNDEB e da
Câmara do Conselho da Educação. Não havendo nada mais a tratar o senhor
presidente encerrou a reunião agradecendo a todos pela presença. Para
constar, eu secretária da Câmara lavrei a presente ata que depois de aprovada
será assinada pelo presidente e pelo secretário.
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