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Ata da sessão plenária ordinária deliberativa da Câmara Municipal de Senhora 

do Porto, Estado de Minas Gerais, realizada em 22 de fevereiro de 2018, no 

horário das 19:00 horas, rio salão do plenário, localizado a Rua Joel Augusto 

de Almeida, n° 107, centro, sede do município de Senhora do Porto. 

Considerando o comparecimento total da Edilidade local, notou-se a presença 

do Secretário de Esportes Claudio Ferreira neves. O Vereador Presidente Arlen 

Ribeiro dos Anjos declarou aberto os trabalhos em nome de Deus. O 

presidente pediu a todos que ficassem de pé para que fizessem uma oração 

inicial, bem como para a execução do Hino Nacional, sendo atendido. 

Registrou-se a presença do advogado Luiz Henrique Albino, Assessor Jurídico 

da Câmara Municipal. Nas palavras do Presidente da Câmara e pela presença 

do quórum regimental, foi concedida a palavra ao assessor o qual fez os 

cumprimentos à nova mesa diretora. A qual fez o juramento de compromisso. A 

sessão iniciou-se com o anúncio do calendário legislativo anual de 2018; após 

foi deliberada a formação das comissões, que passaram a ser a seguinte: 

Comissão de patrimônio será composta pelo presidente Gabriel de Almeida 

Figueiredo; Relator Wenderson Pires Figueiredo e Membro Antônio Renato 

Albino; Comissão de Licitação: Presidente Santharlen Lelis Gonçalves Martins; 

Relator Matozinho Luiz de Souza; Membro: Gabriel de Almeida Figueiredo; 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Presidente: Wenderson 

Pires Figueiredo; Relator: Santharlen Lelis Gonçalves Martins; Membro: 

Antônio Renato Albino Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas: Presidente: Eulidson Paulineile Pires; Relator: Gabriel de Almeida 

Figueiredo; Membro: Divino Vieira da Silva; Comissão de Obras, Serviços 

Públicos: Presidente: Alex das Dores de Lima Chaves; Relator: Matozinho Luiz 

de Souza; Membro: Gabriel de Almeida Figueiredo; Comissão de Educação, 

Saúde, Assistência Social: Presidente: Matozinho Luiz de Souza; Relator: 

Divino Vieira da Silva; Membro: Alex das Dores de Lima Chaves. Em seguida 

fez a leitura do Pequeno Expediente. Neste ato, foram lidas as 

correspondências recebidas, compostas pelo oficio 47/2017 do Instituto de 

Previdência do município o qual informa que existem débitos pendentes 

relativos aos repasses das contribuições previdenciá rias. Oficio 03/2018 da 
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prefeitura municipal a qual informa que os documentos solicitados por meio do 

oficio 107/2017 foram encaminhados à Câmara. Oficio DGC 24/2017 do 

governo do estado de Minas Gerais encaminhando copia do Convênio 

celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Senhora do Porto 

no valor de R$123.671,35 (cento e vinte e três mil seiscentos e setenta e um 

reais e trinta e cinco centavos). Prosseguindo com correspondência recebida 

do Instituto Tiradentes a qual informa que os vereadores Eulidson Paulinelle 

Pires, Santharlen Lelis Gonçalves Martins e Wenderson Pires Figueiredo foram 

os melhores avaliados e serão agraciados com a "Medalha Aferes Tiradentes". 

Na sequência correspondência recebida do instituto Qualificar convidando aos 

vereadores Arlen Ribeiro dos Anjos, Matozinho Luiz de Souza e Wenderson 

Pires Figueiredo para receberem medalha do instituto acima mencionado. 

Seguindo com requerimento do senhor Alair Lindolfo da Silva solicitando fazer 

uso da tribuna. Por ultimo carta da Emater trazendo informações aos 

vereadores. Oficio do Tribunal de Contas de Minas Gerais encaminhando as 

contas referentes ao ano de 2016 qual será apreciada na próxima sessão. 

Quanto ao grande Expediente da Ordem do Dia, compostas pelos 

projetos de Lei 01/2018"Dispõe sobre a adequação da menor remuneração do 

serviço público municipal de Senhora do Porto/MG ao valor do salário mínimo 

vigente e dá outras providências". O parecer jurídico e contábil dessa Casa foi 

pela aprovação. Tendo sido aprovado por unanimidade. Em pauta projeto de lei 

02/2018. "Autoriza abertura de Crédito Especial no orçamento vigente e dá 

outras providências" O parecer Jurídico e Contábil foi pela aprovação. O 

secretario de esportes fez uso da palavra para esclarecer duvidas pertinentes 

ao projeto. Os vereadores pediram vistas do mesmo. Projeto de Lei 03/2018 

"Cria crédito especial e da outras Providências" O parecer Jurídico e Contábil 

foi pela aprovação. Colocado em pauta tal projeto foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência Proposição 01/2018 do vereador Divino Vieira da 

Silva e proposição 02/2018 do vereador Wenderson Pires Figueiredo ambas 

aprovadas por unanimidade. Na sequência requerimento 01/2018 e 02/2018 

ambos do vereador Wenderson Pires Figueiredo aprovados por unanimidade. 
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algumas informações sobre o funcionamento da Associação do Bairro 

Palmeiras. Continuando, a sessão foi suspensa por 10 (dez) minutos para 

conclusão da ata da presente sessão. Ato contínuo, o Senhor Presidente em 

exercício fez as considerações finais, agradeceu a todos pela colaboração 

neste ato e pelo trabalho dedicado a causa publica, e agradece a Deus. Eu, 

Secretario, escrevi esta ata e achada conforme e em sendo aprovada será 

assinada por mim, pelo Presidente e os que desejarem. 


