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ATA DA 14° SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021-2024 DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO, AOS 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 

2021. 

 

 

 
Aos 04 dias do mês de junho de 2021, às 20:00 horas, no plenário Izoeldo Batista Guedes, na câmara 

municipal de Senador José Porfirio, A presidente da câmara vereadora SILVANIRA VERÇOSA 

MENDES solicitou ao vereador 1º secretário JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO para que fizesse 

a chamada nominal dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Estavam presentes: CARLOS 

HERINQUE CARVALHO E SILVA, DANIEL VIANA LEAL FILHO, DENILSON 

ALBUQUERQUE DOS SANTOS, EDVAN PEREIRA DA ABADIA, 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 colocou em discussão a 

ata da 10° sessão ordinária realizada aos 06 dias do mês de maio de 2021. Após apreciação em 

plenário a ata foi APROVADA. A presidente colocou em discussão a ata da 11° sessão ordinária 

realizada aos 13 dias do mês de maio de 2021. Após apreciação em plenário a ata foi APROVADA. 

A presidente colocou em discussão a ata da 12° sessão ordinária realizada aos 20 dias do mês de 

maio de 2021. Após apreciação em plenário a ata foi APROVADA. A presidente colocou em 

discussão a ata da 13° sessão ordinária realizada aos 27 dias do mês de maio de 2021. Após 

apreciação em plenário a ata foi APROVADA. Passando ao expediente do dia a Presidente solicitou 

ao vereador 1° secretário JOSÉ REINAN para que fizesse a leitura das matérias. O vereador 1º 

secretário fez a leitura do OFÍCIO Nº53/2021-GAB/PMSJP, que encaminha o PROJETO 

DE LEI Nº 003/2021 de 27/05/2021. O 1º secretário fez a leitura do PROJETO DE LEI 

Nº003/2021- que, “altera a lei municipal nº174 de 03 de março de 2011, que dispõe sobre a 

reorganização administrativa da prefeitura municipal de Senador José porfírio e dá outras 

providencias". O 1º secretário fez a leitura da mensagem do PROJETO DE LEI Nº003/2021. 

A presidente encaminha o projeto de lei nº003/2021, que “altera a lei municipal nº174 de 03 

de março de 2011, que dispõe sobre a reorganização administrativa da prefeitura municipal de 

senador José Porfirio e dá outras providências", para as comissões. Não havendo mais matérias para 

o expediente do dia, foi facultada a palavra para o vereador ou vereadora que queira fazer uso. A 

vereadora MARIA DINALVA, cumprimenta a mesa, os nobres vereadores e o público presente, e 

faz um requerimento verbal, à secretária de Infraestrutura, solicitando a manutenção da passagem 

Bom Jesus, pois a mesma se encontra intrafegável, e vem acontecendo acidentes no local. A 

presidente colocou em discussão o requerimento verbal da vereadora MARIA DINALVA. A 

vereadora SILVANIRA VERÇOSA, complementou que a passagem Bom Jesus já está no projeto 

do asfalto, mais está com um impasse devido alguns moradores não permitirem a remoção da subida 

naquele local, e que a câmara vai reiterar o oficio destinado a empresa XINGU. O requerimento 

continuou em discussão. O vereador PEDRO DE OLIVEIRA, complementou o requerimento da 

vereadora MARIA DINALVA, e relatou que fez o acompanhamento dos trabalhadores da empresa 

Xingu, na passagem Bom Jesus, e alguns moradores não permitiram o acesso dos trabalhadores ao 

local. A presidente colocou em votação o referido requerimento. 
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 Após apreciação em plenário o requerimento foi APROVADO. Não havendo mais nada a ser 

tratado, a Presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, do público 

presente 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 ARAÚJO 

                  VERADOR                                                                                               VEREADOR 

 

 

 

______________________________                                                 _______________________________ 

MARIA DINALVA ALMEIDA                                                               PEDRO DE OLIVEIRA MORAES 

               VEREADORA                                                                                              VEREADOR  

  


