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ATA DA 15° SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021-2024 DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO, AOS 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 

2021. 

 

 

 
Aos 10 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 o 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 (Falta Justificada), 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. Passando ao 

expediente do dia a Presidente solicitou ao vereador 1° secretário JOSÉ REINAN para que fizesse 

a leitura das matérias. O 1° secretário fez a leitura dos pareceres de Nº 002/2021: Da COMISSÃO 

PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMISSÃO 

PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇA E TRIBUTOS, COMISSÃO PERMANETE 

DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE E FAMILIA, e COMISSÃO 

PERMANENTE DE AGRICULTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, sobre o PROJETO DE LEI Nº002/2021- que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da lei orçamentária da 2022 e dá outras providências. A presidente colocou em votação 

os pareceres de Nº002/2021, sobre o PROJETO DE LEI Nº002/2021- que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e dá outras providências. Após apreciação 

em plenário o projeto foi APROVADO. A presidente colocou em primeira votação a LEI DE 

Nº002/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e dá outras 

providências. Após apreciação em plenário foi APROVADO. A presidente solicitou ao vereador 1º 

secretário para fazer a leitura dos requerimentos. O 1° secretário fez a leitura do requerimento de 

N°031/2021, de autoria do vereador EDVAN PEREIRA, que solicita a recuperação de estradas e 

cabeceiras de pontes, dos travessões: Pirarara 01 e 02, Travessão do Miro e Pelé, Acesso 05, PA-

Ressaca, Travessão do Pindaré e Travessão Novo Ituna. Justificando dar melhorias de 

trafegabilidade dos agricultores e moradores da região. A presidente colocou em discussão o 

requerimento de Nº031/2021. Com a palavra o autor do requerimento. O vereador EDVAN 

PEREIRA, cumprimenta a mesa, os nobres vereadores, e o público presente, e relata que em visita 

a essas localidades, foi procurado pela população, pois é de suma importância a recuperação dessas 

estradas e cabeceiras de pontes, que ajudam na escoação da produção, na trafegabilidade da 

população, sendo muito importante para o polo II. A presidente colocou em votação o referido 

requerimento. Após apreciação em plenário o requerimento foi APROVADO. O 1° Secretario 

continua a leitura dos requerimentos: Nº032/2021, de autoria do vereador EDVAN PEREIRA, que 
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solicita a recuperação das ruas da comunidade Vila Mocotó, justificando melhorar a locomoção e a 

segurança dos moradores da comunidade e região. A presidente colocou em discussão o 

requerimento de Nº032/2021. Com a palavra o autor do requerimento. O vereador EDVAN 

PEREIRA, cumprimenta a mesa, os nobres vereadores, e o público presente, e relata que esteve na 

vila mocotó e recebeu varias solicitações de moradores pedindo a iluminação das ruas da 

comunidade, sendo de suma importância para a segurança e a trafegabilidade da população. A 

presidente colocou em votação o referido requerimento. Após apreciação em plenário o 

requerimento foi APROVADO. O 1° Secretario continua a leitura dos requerimentos: Nº033/2021, 

de autoria do vereador EDVAN PEREIRA, que solicita a iluminação do campo de futebol Society, 

na comunidade Vila do Galo, sendo que a colocação dos postes fica por conta dos esportistas, 

justificando melhorar a segurança e as práticas esportistas da comunidade. A presidente colocou em 

discussão o requerimento de Nº033/2021. Com a palavra o autor do requerimento. O vereador 

EDVAN PEREIRA, cumprimenta a mesa, os nobres vereadores, e o público presente, e relata que 

os esportistas da comunidade Vila do Galo procuraram o vereador, e fizeram a solicitação desses 

postes de iluminação, pois a pratica de esportes e fundamental para a comunidade. A presidente 

colocou em votação o referido requerimento. Após apreciação em plenário o requerimento foi 

APROVADO. O 1° Secretario continua a leitura dos requerimentos: Nº034/2021, de autoria dos 

vereadores PEDRO DE OLIVEIRA e DANIEL VIANA, que solicita a implantação de um sistema 

de abastecimento de água, na região das chácaras, justificando que o sistema de abastecimento 

beneficiará as famílias que moram na região das chácaras. A presidente colocou em discussão o 

requerimento de Nº034/2021. Com a palavra os autores do requerimento. O vereador PEDRO DE 

OLIVEIRA, cumprimenta a mesa, os nobres vereadores, e o público presente, e relata que esteve 

em uma reunião com o secretário de agricultura, junto com alguns moradores da região das chácaras, 

onde foi solicitado esse sistema de abastecimento que trará benefícios aos moradores. A presidente 

colocou em votação o referido requerimento. Após apreciação em plenário o requerimento foi 

APROVADO. O 1° Secretario continua a leitura dos requerimentos: Nº035/2021, de autoria dos 

vereadores PEDRO DE OLIVEIRA e DANIEL VIANA, que solicita a construção de uma ponte 

interligando as comunidades do Arapari e Tamanduá, na região das ilhas do kair, justificando que a 

nova ponte trará benefícios as famílias das comunidades e da região. A presidente colocou em 

discussão o requerimento de Nº035/2021. Com a palavra os autores do requerimento. O vereador 

PEDRO DE OLIVEIRA, cumprimenta a mesa, os nobres vereadores, e o público presente, e relata 

que esteve no dia 30-05-2021, em um almoço na comunidade do tamanduá, na região das ilhas do 

kair e foi feito pelos moradores a solicitação da construção de uma ponte interligando as 

comunidades do Arapari e Tamanduá, onde trará benefícios a mais de 150 (cento e cinquenta) 

famílias da região. A presidente colocou em votação o referido requerimento. Após apreciação em 

plenário o requerimento foi APROVADO. O 1° Secretario continua a leitura dos requerimentos: 

Nº036/2021, de autoria do vereador JOSÉ REINAN, que solicita a recuperação de 04 (Quatro) 

buracos no Km38 da PA-167, em frente ao Tabal, Floriso e Raimundão, justificando que com a 

recuperação da estrada, viabilizará a trafegabilidade da população e evitará acidentes no trecho da 

estrada. A presidente colocou em discussão o requerimento de Nº036/2021. Com a palavra o autor 

do requerimento. O vereador JOSÉ REINAN, relata que em passagem pelo referido local, constatou 
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que a via estava intrafegável, e com alguns carros pequenos parados, sendo assim de suma 

importância a recuperação das vias. A presidente colocou em votação o referido requerimento. Após 

apreciação em plenário o requerimento foi APROVADO. Não havendo mais matérias para o 

expediente do dia, foi facultada a palavra livre ao vereador ou vereadora que queira fazer uso. O 

vereador FRANCIVALDO DE ALMEIDA, fez um requerimento verbal, solicitando a recuperação 

de trechos de estradas entre o Magazine, Preto velho e o Naldo, pois os trechos estão intrafegáveis, 

trazendo assim melhorias para a população das comunidades. A palavra continuou facultada ao 

vereador ou vereadora que queira fazer uso. O vereador PEDRO DE OLIVEIRA, cumprimenta a 

mesa, os nobres vereadores, e o público presente, e agradece por alguns requerimentos que já foram 

executados, pela secretaria de infraestrutura na pessoa do secretário WILTON JURIQUES (Gordo) 

e agradeceu também ao prefeito DIRCEU BIANCARDI, por sempre atender aos requerimentos. A 

palavra continuou facultada ao vereador ou vereadora que queira fazer uso. O vereador JOSÉ 

REINAN, cumprimenta a mesa, os nobres vereadores, e o público presente, parabeniza os 

vereadores pelos seus requerimentos, e fala sobre o requerimento da Vila do Galo, e fala que a 

comunidade necessita de um campo Society para a melhoria da pratica de esportes, o vereador 

relatou que esteve em reunião com alguns vereadores na cidade de Altamira, com a finalidade de 

conseguir firmar parcerias. A palavra continuou facultada ao vereador ou vereadora que queira fazer 

uso. A vereadora SILVANIRA VERÇOSA, cumprimenta a mesa, os nobres vereadores, e o público 

presente, e relata que está muito feliz pela conversa que teve com o Prof. Edir, e disse que a 

secretaria adjunta de educação autorizou a implantação do ensino médio na Vila Mocotó, Pirarara e 

no Planalto, tendo em vista que se dará início neste ano corrente de 2021, a vereadora agradeceu ao 

senador Zequinha Marinho, pela emenda para a concha acústica e para a área da saúde, e agradeceu 

também a todos os vereadores presentes pelos seus requerimentos, e ao público presente. Não 

havendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores e 

senhoras vereadoras, do público presente e, em nome de Deus declarou encerrada a presente sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

TESOURARIA 

______________________________________________________________________________________________

_____ 

Trav. Abel Figueiredo, nº 122, Bairro - Centro - CEP 68.360-000, Senador José Porfírio – PA. 

CNPJ(MF): 34.890.434/0001-26 -E-mail: camaradevereadoressenador2122@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                          __________________________________ 

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  

  


