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ATA  DA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  TERCEIRO  PERIODO
LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021-2024 DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO, AOS 02 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE
2022.

Aos 02 dias do mês de março de 2022, às 16:00 horas, no plenário Izoeldo Batista Guedes, na
Câmara  Municipal  de  Senador  José  Porfirio.  A presidente  da  Câmara  vereadora  SILVANIRA
VERÇOSA MENDES pediu para o vereador JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO assumir o 1°
secretario, assim solicitou ao vereador JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO 1º secretário para
que  fizesse  a  chamada  nominal  dos  senhores  vereadores  e  senhoras  vereadoras.  Estavam
presentes: CARLOS HERINQUE CARVALHO E SILVA (FALTOU), DANIEL VIANA LEAL
FILHO,  DENILSON  ALBUQUERQUE  DOS  SANTOS,  EDVAN  PEREIRA  DA  ABADIA
(FALTOU), FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUZA, JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO,
MARIA DINALVA ALMEIDA,  PEDRO DE OLIVEIRA MORAES,  SILVANIRA VERÇOSA
MENDES. Havendo número legal, a presidente declarou em nome Deus aberta a presente sessão.
A presidente solicitou ao vereador 1° secretario para que fizesse a leitura das matérias recebidas
por esta casa de lei. O 1° secretário fez a leitura do oficio N° 045/2022 que encaminha o projeto
de lei  nº001/2022, de 23 de fevereiro  de 2022 – que dispõe sobre  o reajuste salarial  dos
servidores da secretaria municipal de educação e dá outras providencias. Para a votação e
logo  em  seguida  o  vereador  1°  secretário  fez  a  leitura  e  apresentação  do  projeto  de  lei
nº001/2022, de 23 de fevereiro de 2022 – que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores
da secretaria municipal de educação e dá outras providencias. A Presidente suspende a reunião
por 10 minutos para a assinatura dos pareceres. Retornando a sessão a presidente solicitou que o
vereador  1°  secretario  fizesse  a  leitura dos  pareceres:  nº001/2022,  sobre  o  projeto  de  lei
nº001/2022, de 23 de fevereiro de 2022 – que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores
da secretaria municipal de educação e dá outras providencias. O vereador 1° secretário fez a
leitura do parecer de nº001/2022, da comissão permanente da constituição, justiça e redação.
Sobre o projeto de lei nº001/2022, de 23 de fevereiro de 2022 – que dispõe sobre o reajuste
salarial  dos  servidores  da secretaria  municipal  de  educação e  dá outras  providencias.  A
presidente  coloca  em  aprovação  o  parecer  de nº001/2022,  da comissão  permanente  da
constituição,  justiça e redação. Após apreciação em plenário o parecer  foi  APROVADO.  O
parecer de nº001/2022,  da  comissão permanente de orçamento, finança e tributos.  Sobre o
projeto de lei nº001/2022, de 23 de fevereiro de 2022 – que dispõe sobre o reajuste salarial
dos servidores da secretaria municipal de educação e dá outras providencias. A presidente
coloca em aprovação o parecer de nº001/2022, da comissão permanente de orçamento, finança
e tributos. Após apreciação em plenário o parecer foi APROVADO. O parecer de nº010/2021, da
comissão permanente de educação, cultura, desporto, saúde e família. A presidente coloca em
aprovação o parecer de nº001/2022, da comissão permanente de educação, cultura, desporto,
saúde  e  família.  Após  apreciação  em  plenário  o  parecer  foi  APROVADO.  O  parecer  de
nº001/2022,  da  comissão permanente de agricultura, transporte e desenvolvimento urbano.
Sobre o projeto de lei nº001/2022, de 23 de fevereiro de 2022 – que dispõe sobre o reajuste
salarial  dos  servidores  da secretaria  municipal  de  educação e  dá outras  providencias. A
presidente  coloca  em  aprovação  o  parecer  de nº001/2022,  da  comissão  permanente  de
agricultura, transporte e desenvolvimento urbano. Após apreciação em plenário o parecer foi
APROVADO. O 1° secretário fez a leitura da mensagem do projeto de lei. A presidente coloca em
discussão o projeto de lei. A presidente coloca em votação única, o projeto de lei nº001/2022, de
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23 de fevereiro de 2022 – que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da secretaria
municipal de educação e dá outras providencias. Após apreciação em plenário o projeto de lei
nº001/2022, de 23 de fevereiro de 2022 – que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores
da secretaria municipal de educação e dá outras providencias. Foi APROVADO por 4 votos
favoráveis,  1  voto contra  e  1  se  absteve.  Não havendo mais  nada a  ser  tratado,  a  Presidente
agradeceu a presença dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, do público presente e, em
nome de Deus declarou encerrada a presente sessão.
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