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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERIODO -

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA  2021-2024 DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO AOS 29 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 

2022. 

 

 

 
Aos 29 dias do mês de abril de 2022, no plenário Izoeldo Batista Guedes, na Câmara Municipal de 

Senador José Porfirio, A Presidente da Câmara Vereadora SILVANIRA VERÇOSA MENDES 

convidou o Vereador EDVAN PEREIRA DA ABADIA para assumir a 1° secretaria e o vereador 

DENILSON DE ALBUQUERQUE para assumir a 2° secretaria e solicitou ao vereador 1º 

secretário para que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras. 

Onde estavam presentes: DANIEL VIANA LEAL FILHO, DENILSON ALBUQUERQUE DOS 

SANTOS, EDVAN PEREIRA DA ABADIA, FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUZA, 

MARIA DINALVA ALMEIDA, PEDRO DE OLIVEIRA MORAES, SILVANIRA VERÇOSA 

MENDES, CARLOS HENRIQUE CARVALHO E SILVA (Falta justificada), JOSÉ REINAN 

SALES DE ARAÚJO (Falta justificada). Havendo número legal a presidente declarou em nome 

de Deus aberta a sessão. A Presidente solicitou ao vereador 1° secretario que fizesse a leitura das 

matérias recebidas por esta casa de Leis. Oficio N°073/2022-GAB/PMSJP. Assunto: resposta ao 

requerimento de N°013/2022, de autoria do Vereador JOSÉ REINAN SALES DE ARAUJO. 

Oficio de N°074/2022-GAB/PMSJP, Assunto: resposta ao requerimento de N°013/2022, de 

autoria do Vereador JOSÈ REINAN SALES DE ARAÙJO. Oficio Nº067/2022, de autoria do 

Vereador EDVAN PEREIRA DA ABADIA. Oficio Nº088/2022-GAB/PMSJP. Assunto: 

Encaminhar PROJETO DE LEI Nº004/2022 de 19/04/2022-QUE AUTORIZA A ABERTURA 

DE CRÈDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIRGENTE E DAS OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. A Presidente encaminha para as comissões o PROJETO DE LEI 

N°004/2022-QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 

ORÇAMENTO VIRGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Oficio 

nº087/2022GAB/PMSJP. Assunto: encaminhar o PROJETO DE LEI Nº003/2022 de 

18/04/2022-QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTARIA DE 2023 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Presidente encaminha 

para as comissões PROJETO DE LEI Nº003/2022-QUE DISPÔE SOBRE AS DIRETRIZES 

PARA A ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA DE 2023 E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. Não havendo mais mateias do dia faculto a palavra livre para o Vereador ou 

Vereadora que queira fazer uso. Com a palavra o vereador PEDRO DE OLIVEIRA iniciou 

cumprimentando a Presidente aos demais Vereadores, mesa e funcionários da casa, pediu 

permissão para se pronunciar da mesa e lhe foi concedida, O mesmo mencionou sobre as 

cobranças que estão recebendo referente aos transportes escolar da região de Vila Nova, Água 

Preta e Bambu. Relatou que a situação estava precária na região de Vila Nova e que havia 

recebido reclamações, de que desde do início das aulas o transporte tem realizado pouco percurso, 

se encontrando sempre quebrado com apenas duas viagens durante a semana. Mencionou que 

estava sendo muito cobrado pelos pais de alunos. Pois alguns pais estão tirando de onde não tem 

para levarem seus filhos para escola, muitos pais infelizmente estão tendo que aceitar a falta dos 

filhos nas aulas, sendo que o meio semestre já estar se findando, e com certeza serão prejudicados. 

e o transporte escolar nada  de retornar as funções, pediu encarecidamente através de requerimento 

juntamente com Vereador DANIEL VIANA para que fosse alugado um transporte para 

locomover os alunos que precisam ir à escola, citou também que o ensino Médio da Vila Nova 
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também está parado devido à falta de transporte  e a parceria da secretaria municipal de educação 

e a Seduc, infelizmente os vereadores estão sendo os mais cobrados pela população, sendo que 

existe uma parceria grande da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC). Onde a mesma recebe 

recursos para suprir essas necessidades. Citou que no Bambu possuem dois transportes na mesma 

situação, pois a estrada está intrafegável em alguns trechos, e os alunos na maioria das vezes 

chegam até o destino a pé. Mencionou que a dificuldade está grande para os motorista e alunos 

nesse percurso escolar, finalizou pedindo encarecidamente aos seus pares que se juntem para irem 

até a Secretaria de Educação e ao Poder Executivo para tentar sanar o problema nessas 

localidades, desejou bom dia e finalizou. Ao prosseguir a reunião. A Presidente faculta a palavra 

ao vereador ou vereadora que quisesse fazer uso. O Vereador FRANCIVALDO DE ALMEIDA, 

com a palavra, iniciou desejando bom dia a senhora presidente, aos Vereadores e funcionários da 

casa, mencionou a fala do vereador PEDRO DE OLIVEIRA. Referente transporte escolar de 

Vila Nova, onde o mesmo havia pedido ao motorista que lhe procurasse quando houvesse algum 

problema no  transporte escolar, citou que havia sentado com o Prefeito e pediu para que o mesmo 

entrasse em contato com a Secretária  de Educação, onde a mesma lhe enformou que estavam 

tomando providências, no mesmo momento rebateu informando que a providencia não estava 

sendo eficaz, onde o correto seria enviar um transporte mais adequado para substituir o que estava 

com problemas, citou que o prefeito solicitou a Secretaria de Educação que colocasse uma 

caminhonete  para transportar os alunos, segundo a Secretaria estariam tomando as devidas 

providências o mais rápido possível. Em seguida a Presidente SILVANIRA VERÇOSA 

MENDES pediu a parte onde lhe foi concedida, citou que também havia entrado em contado com 

a Secretaria e que tinha conhecimento que só havia dois ônibus novos que estão em condições 

para manuseio, citou que os mecânicos realizam os serviços, mas todo o serviço tem prazo de 

validade, infelizmente os ônibus tem bastante tempo rodado, e que a mesma solicitou uma 

caminhonete. Onde a mesma respondeu que precisava fazer um credito adicional da licitação pois 

não tinha mais quilometragem para licitar, mencionou que a questão de acréscimo em licitação 

tem praso,agradeceu e entregou a palavra, Retornando o Vereador FRANCIVALDO DE 

ALMEIDA pediu para que juntos se reunissem com a Secretaria para alugarem duas 

caminhonetes para Vila Nova e Bambu, deixando o ônibus para rodar somente no verão, pois os 

alunos estão sendo prejudicado da maneira  que se encontra, finalizou agradecendo. A palavra 

ainda facultada. A Vereadora MARIA DINALVA ALMEIDA com a palavra, iniciou pedindo 

permissão para se pronunciar da mesa, desejou um bom dia a todos os presentes e citou que faria 

um requerimento verbal ao Secretário de obras para que verificasse a questão da ladeira do km 11, 

que se encontra em situação precária. Finaliza sua fala agradecendo. Dando continuidade. A 

Presidente coloca o Requerimento Verbal da Vereadora MAIA DINALVA ALMEIDA em 

votação, após apreciação em plenário o Requerimento Verbal foi APROVADO.A Presidente 

agradece a Presença de todos os Vereadores e Vereadoras presentes, Não havendo mais matéria 

para o expediente do dia, declara em nome de Deus, encerrada a presente sessão.   

 

 

 

 

___________________________________________ 

SILVANIRA VERÇOSA MENDES 

PRESIDENTE 
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_____________________________________            ____________________________________ 
CARLOS HENRIQUE CARVALHO E SILVA                   DENILSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS 

                 VEREADOR                                                                                      VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

________________________________________              _______________________________________ 

DANIEL VIANA LEAL FILHO                                                       EDVAN PEREIRA DA ABADIA 

                 VEREADOR                                                                                      VEREADOR  

 

 

 

________________________________________               ______________________________________ 

FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA                                       JOSÉ REINAN SALES DE ARÚJO 

                  VERADOR                                                                                         VEREADOR 

 

 

 

________________________________________               ______________________________________ 

MARIA DINALVA ALMEIDA                                                     PEDRO DE OLIVEIRA MORAES 

               VEREADORA                                                                                     VEREADOR  


