
 

 

 

 

DECRETO Nº 059/2022 – GAB/PMSJP  DE 16 DE DECRETO DE 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com o art. 74, inciso IX, da Lei Orgânica 

Municipal e pela Lei Municipal nº 247/2021 de 29/03/2021, art. 7º, inciso I e II. 

 

CONSIDERANDO a vacância ao cargo de conselheiro titular da categoria de 

escolas do campo em decorrência de falecimento da indicação da 

representação; 

 

CONSIDERANDO a vacância ao cargo de conselheiro suplente da categoria de 

escolas do campo por comunicação expressa da representação; 

 

CONSIDERANDO a vacância aos cargos de conselheiros titular e suplente da 

categoria do Conselho Municipal de Educação - CME em decorrência do 

encerramento de vigência do colegiado, biênio 2019-2021, 

 

CONSIDERANDO também, a vacância aos cargos de conselheiros titular e 

suplente da categoria de alunos da educação básica em decorrência de não 

pertencer mais a referida categoria. 

 

CONSIDERANDO ainda o Oficio nº 489/2022 – GAB/SEMED, no qual solicita o 

encerramento de mandato de conselheiros; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - ENCERRAR o mandato dos membros abaixo listados do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo DE Manutenção e 

desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da 

educação – CACS/FUNDEB. 

 

 – Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública 

(Ensino Fundamental): 

Titular: Marailde Nobre Pereira 

Suplente: Ruan Dantas de Araújo 

 

 



 

 

 

 

 – Representantes das Escolas do Campo: 

Titular: José Paulo Dias da Silva 

Suplente: Silvanete Batista Nascimento 

 

 – Representantes do Conselho Municipal de Educação: 

Titular: Genilson Alves dos Santos 

Suplente: Salomão Barradas de Sousa 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 3º - DÊ CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, Estado do Pará, em 16 

de setembro de 2022. 

 

 

DIRCEU BIANCARDI 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicado no Mural Oficial da SEMAD; publicado no Portal da Transparência, 
página oficial da prefeitura municipal de Senador José Porfírio-PA, na data supra.  

 


		2022-09-16T14:49:48-0300
	DIRCEU BIANCARDI:59629053268




