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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 março de 2018, no 

horário das 19:00 horas, no 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 assessor jurídico da Câmara Luiz Henrique Albino e também de alguns 

munícipes. 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 

assessor neste ato, foram lidas as correspondências recebidas, compostas 

pelo oficio 006/2018 da prefeitura municipal o qual responde as proposições 

01 e 02/2018. Oficio 09/2018 da prefeitura municipal respondendo ao 

requerimento 01/2018. Oficio DGP/SUBSEAM/N°782/2018 do governo do 

estado de Minas Gerais informando celebração de convênio entre o Estado de 

Minas Gerais e o Município de Senhora do Porto no valor de R$112.363,17 

(cento doze mil reais e trezentos e sessenta e três reais e dezessete centavos). 

Prosseguindo com correspondência recebida do Instituto de Estudos Políticos a 

qual informa sobre 371  seminário mineiro de prefeitos, vice-prefeitos, 

vereadores, procuradores jurídicos, controladores internos, assessores e 

secretários municipais. Quanto ao grande Expediente da Ordem do Dia, 

composta pelo 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. Colocado em votação o projeto foi reprovado por unanimida 

O vereador Wenderson aproveitou o momento para ler oficio que foi enviado a 

Deputado cobrando o asfaltamento da MG-229. Na sequência Proposição 

03/2018 do vereador Wenderson Pires Figueiredo e 04/2018 do vereador 

Antônio Renato Albino ambas aprovadas por unanimidade. O Senhor Adair 

Barbosa Barroso identidade MG5620671 morador do Córrego Lambari zona 

rural de Senhora do Porto f- uso da palavra e l 	tou questionamentos a 1 	 4 4' 
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cerca da função dos vereadores e indagou se os mesmos tem conhecimento 

de que o carro escolar não está transportando os alunos da comunidade do 

Lambari há mais de quarenta dias, o vereador Matozinho se pronunciou e disse 

que cobrou do secretário e o mesmo disse que tomaria providências, mas até 

então não foi atendido. Os demais vereadores também se pronunciaram 

debatendo sobre assunto. Ficou decidido que o secretário de obras e o 

secretario de educação serão convocados para a próxima sessão para 

esclarecer os fatos narrados pelo munícipe. O munícipe Marco Antônio Martins 

"Di do Tatu" fez uso da palavra para esclarecer sobre o lote do qual esta sendo 

acusado de ter invadido. 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. 


