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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO 

PERIODO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021-2024 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO AOS DIAS 09 DO MÊS DE 

JUNHO DE 2022. 

 

 
Aos 26 dias do mês de maio 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 JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO para assumir a 1° Secretaria e o 

Vereador PEDRO DE OLIVEIRA MORAES 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: CARLOS HERINQUE CARVALHO E SILVA, DANIEL VIANA LEAL 

FILHO, DENILSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS, JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO, 

MARIA DINALVA ALMEIDA, PEDRO DE OLIVEIRA MORAES, SILVANIRA VERÇOSA 

MENDES, EDVAN PEREIRA DA ABADIA, FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA (falta 

justificada). Havendo número legal a Presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão. A 

Presidente solicitou ao Vereador1º Secretário que fizesse a leitura dos Pareceres do Projeto de Lei 

Nº003/2022-Que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentaria de 2023 e dá outras 

providências. Em seguida deu-se início a leitura.  PARECER Nº007/2022 da comissão permanente 

de Constituição, justiça e redação, sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá outras providências. Dando continuidade a 

Presidente colocou em votação o PARECER Nº007/2022 da comissão permanente de 

Constituição, justiça e redação, sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá outras providências. PARECER Nº007/2022 da 

comissão permanente de Constituição, Justiça e Redação, sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que 

dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá outras providências. 

Onde foi APROVADO por unanimidade.  PARECER Nº007/2022 da comissão permanente de 

Orçamento, Financias e Tributos. Sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá outras providências. Dando prosseguimento a 

Presidente colocou em votação o PARECER Nº007/2022 da comissão permanente de Orçamento, 

Financias e Tributos. Sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências. Após apreciação dos Vereadores 

o PARECER Nº007/2022 da comissão permanente de Orçamento, Financias e Tributos sobre o 

Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria de 

2023 e dá outras providências. Foi APROVADO por unanimidade. PARECER Nº007/2022 da 

comissão permanente de Agricultura, Transporte e Desenvolvimento Urbano sobre o Projeto 

de Lei 003/2022-Que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá 

outras providências. Dando continuidade a Presidente colocou em votação o PARECER 

Nº007/2022 da comissão permanente de Agricultura, Transporte e Desenvolvimento Urbano. 

Sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentaria de 2023 e dá outras providências. Sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe sobre 

as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá outras providências. Foi 

APROVADO por unanimidade. PARECER Nº007/2022 da comissão permanente de Educação, 

Cultura, Desporto, Saúde e Família Sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe sobre as 

diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá outras providências. Dando 

continuidade a Presidente colocou em votação o PARECER Nº007/2022 da comissão permanente 
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de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Família. Sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe 

sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá outras providências. Após 

apreciação dos Vereadores o PARECER Nº007/2022 da comissão permanente de Educação, 

Cultura, Desporto, Saúde e Família Sobre o Projeto de Lei 003/2022-Que dispõe sobre as 

diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá outras providências. Foi APROVADO 

por unanimidade. Dando continuidade a Presidente colocou em Primeira votação o Projeto de Lei 

Nº 003/2022-Que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei orçamentaria de 2023 e dá outras 

providências. Após apreciação dos Vereadores o Projeto de Lei Nº 003/2022-Que dispõe sobre as 

diretrizes para elaboração da Lei orçamentaria de 2023 e dá outras providências. Foi APROVADO 

por unanimidade. Na sequência pediu para o 1ºsecretário que fizesse a leitura dos Pareceres do 

Projeto de Lei Nº004/2022-Que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento 

vigente e dá outras providências. O 1º Secretário deu prosseguimento a leitura dos Pareceres. 

PARECER Nº 006/2022-Da comissão permanente de Constituição, justiça e Redação Sobre o 

Projeto de Lei Nº004/2022-Que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento 

vigente e dá outras providências. Dando prosseguimento a Presidente colocou em votação o 

PARECER Nº006/2022 da comissão permanente de Constituição, Justiça e Redação, sobre o 

projeto de Lei Nº004/2022- Que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento 

vigente e dá outras providências. Após apreciação dos Vereadores o PARECER Nº006/2022, da 

comissão permanente de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de Lei Nº004/2022- 

Que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente e dá outras 

providências.  Onde foi APROVADO por unanimidade. PARECER Nº 006/2022-Da comissão 

permanente de Orçamento, Financias e Tributos, sobre o Projeto de Lei Nº004/2022-Que 

autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente e dá outras providências. 

Dando prosseguimento a Presidente colocou em votação o PARECER Nº006/2022, da comissão 

permanente de Orçamento, Financias e Tributos sobre o projeto de Lei Nº004/2022- Que 

autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente e dá outras providências. 

Após apreciação dos Vereadores o PARECER Nº006/2022, da comissão permanente de 

Orçamento, Financias e Tributos sobre o projeto de Lei Nº004/2022- Que autoriza a abertura de 

crédito adicional e especial no orçamento vigente e dá outras providências.  Onde foi APROVADO 

por unanimidade. PARECER Nº 006/2022-Da comissão permanente de PARECER Nº 006/2022-

Da comissão permanente de Agricultura, Transporte e Desenvolvimento Urbano sobre o Projeto 

de Lei Nº004/2022-Que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente e 

dá outras providências. Dando prosseguimento a Presidente colocou em votação o PARECER 

Nº006/2022 da comissão permanente de Agricultura, Transporte e Desenvolvimento Urbano 

sobre o projeto de Lei Nº004/2022- Que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no 

orçamento vigente e dá outras providências. Após apreciação dos Vereadores o PARECER 

Nº006/2022 da comissão permanente de Agricultura, Transporte e Desenvolvimento Urbano 

sobre o projeto de Lei Nº004/2022- Que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no 

orçamento vigente e dá outras providências.  Onde foi APROVADO por unanimidade. PARECER 

Nº 006/2022-Da comissão permanente de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Família, sobre 

o Projeto de Lei Nº004/2022-Que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento 

vigente e dá outras providências. Dando prosseguimento a Presidente colocou em votação o 

PARECER Nº006/2022 da comissão permanente de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e 

Família, sobre o projeto de Lei Nº004/2022-Que autoriza abertura de crédito adicional e especial 

no orçamento vigente e dá outras providências. Onde foi APROVADO por unanimidade. Dando 

continuidade a Presidente colocou em Primeira votação o Projeto de Lei Nº004/2022- Que 

autoriza abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente e dá outras providências. 
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Após apreciação dos Vereadores o Projeto de Lei Nº004/2022- Que autoriza a abertura de crédito 

adicional e especial no orçamento vigente e dá outras providências. Onde foi APROVADO por 

unanimidade. Não havendo mais matérias do dia a Presidente faculta a palavra livre para o Vereador 

ou Vereadora que queira fazer uso.  Com a palavra o Vereador EDVAN, inicia sua fala dando boa 

noite aos nobres Vereadores e funcionários da casa. Em seguida o Vereador menciona que esteve 

na ALEPA e CCJ no gabinete do Deputado Ozório Juvenil. Mencionou que foi bem recepcionado 

pela Deputada Renilce Nicodemos e os demais presentes. O mesmo agradeceu e continuou se 

pronunciando. Citou que noventa e nove por cento das estradas do Município encontra-se em 

situação precária, e que os ônibus Escolares estão com dificuldade de se locomover. Explana que o 

município de Senador José Porfirio precisa de mais transportes Escolares pois os ônibus que tem 

ainda se torna pouco. A palavra ainda facultada o Vereador José Reinan, fala sobre a Escola do 

Planalto que ainda continua sem professores e que a situação da dita localidade estar bem 

complicada. O Vereador convoca os caros amigos Vereadores e Vereadoras que formem comissões 

para juntos olharem as localidades do Polo II.O mesmo ainda com a palavra convida novamente os 

amigos Vereadores para juntos fazerem um boletim de ocorrência e encaminhar para ministério 

Público. Para tentar resolver o problema das invasões das terras da Ressaca. Cita também que os 

moradores estão assustados com a situação das invasões das terras. Não havendo mais nada a ser 

tratado. A Presidente agradeceu a presença dos Senhores Vereadores e Senhora Vereadoras, e em 

nome de Deus declarou encerrada a presente sessão. 

 

 

 

                                          __________________________________ 

SILVANIRA VERÇOSA MENDES 

PRESIDENTE 

 

 

 

___________________________________                ____________________________________ 
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  
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