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ATA DA 17° SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021-2024 DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO, AOS 24 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 

2021. 

 
Aos 24 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 16º sessão ordinária, aos 17 dias do mês de junho de 2021. Após apreciação em plenário a ata 

foi APROVADA. A presidente colocou em 02 (segunda) votação o PROJETO DE LEI 

Nº003/2021- que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura de Senador José Porfírio 

e dá outras providências. Após apreciação em plenário foi APROVADO. A presidente solicitou ao 

vereador 1° secretário JOSÉ REINAN para que fizesse a leitura dos pareceres. O 1° secretário fez a 

leitura dos pareceres de Nº 004/2021: Da COMISSÃO PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇA E 

TRIBUTOS, COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 

SAÚDE E FAMILIA, e COMISSÃO PERMANENTE DE AGRICULTURA, TRANSPORTE 

E DESENVOLVIMENTO URBANO, sobre o PROJETO DE LEI Nº004/2021-que dispõe sobre 

a autorização para o poder executivo doar um bem imóvel destinado a empresa Equatorial Pará-

Distribuidora de Energia S.A. A presidente colocou em discussão os pareceres de Nº004/2021. A 

presidente colocou em votação os pareceres de Nº004/2021, sobre o PROJETO DE LEI 

Nº004/2021-que dispõe sobre a autorização para o poder executivo doar um bem imóvel destinado 

a empresa Equatorial Pará-Distribuidora de Energia S.A. Após apreciação em plenário o projeto foi 

APROVADO. A presidente colocou em 01 (primeira) votação a LEI DE Nº004/2021-que dispõe 

sobre a autorização para o poder executivo doar um bem imóvel destinado a empresa Equatorial 

Pará-Distribuidora de Energia S.A. Após apreciação em plenário a lei foi APROVADA. A 

presidente colocou em 02 (segunda) votação a LEI DE Nº004/2021-que dispõe sobre a autorização 

para o poder executivo doar um bem imóvel destinado a empresa Equatorial Pará-Distribuidora de 

Energia S.A. Após apreciação em plenário a lei foi APROVADA. A presidente solicitou ao 1º 

secretário para fazer a leitura das matérias recebidas. O 1º secretário fez a leitura do requerimento 

de N°045/2021, de autoria dos vereadores JOSÉ REINAN, FRANCIVALDO ALMEIDA e 

CARLOS HENRIQUE, que solicitam a recuperação da estrada que vai do Maninho até a ponte do 

Ituna. A presidente colocou em discussão o requerimento de Nº045/2021. O vereador EDVAN 

PEREIRA, faz uma complementação ao requerimento 045/2021, relatando que essa região e muito 

importante para as pessoas que vão para a comunidade Sol Nascente. O vereador JOSÉ REINAN, 

relata que a recuperação da ponte e de extrema necessidade, pois o trecho encontra se intrafegável. 

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

requerimento foi APROVADO. O 1° Secretario continua a leitura dos requerimentos: Nº046/2021, 

de autoria do vereador JOSÉ REINAN, que solicita a recuperação da ponte do velho miro, que fica 

localizada na comunidade do Assurini, no Travessão do Miro. A presidente colocou em discussão 
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o requerimento de Nº046/2021. A presidente colocou em votação o referido requerimento. Após 

apreciação em plenário o requerimento foi APROVADO. O 1° Secretario continua a leitura dos 

requerimentos: Nº047/2021, de autoria da vereadora SILVANIRA VERÇOSA, que solicita um 

caminhão compactador de lixo para a cidade de Senador José porfírio. A presidente colocou em 

discussão o requerimento de Nº047/2021. A presidente colocou em votação o referido requerimento. 

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

dos requerimentos: Nº048/2021, de autoria da vereadora SILVANIRA VERÇOSA, que solicita a 

contratação de um(a) Fonoaudiólogo(a), um(a) Nutricionista e um(a) Educador Físico. A presidente 

colocou em discussão o requerimento de Nº048/2021. O vereador EDVAN PEREIRA, relata que é 

de suma importância a aquisição desses profissionais, e que se estenda para a zona rural do polo II, 

principalmente de um psicólogo. Com a palavra a autora do requerimento. A vereadora 

SILVANIRA VERÇOSA, relata que o requerimento foi feito pela grande procura desses 

profissionais feita pela população do município, e que depois de contratados poderá ser feita uma 

demanda de trabalho, para atender ao polo II, pois a condições da secretaria de saúde não são 

cabíveis para a contratação de duas equipes. A presidente colocou em votação o referido 

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

continua a leitura dos requerimentos: Nº049/2021, de autoria dos vereadores PEDRO DE 

OLIVEIRA E DANIEL VIANA, que solicitam a recuperação e piçarramento da estrada do Nazaré. 

A presidente colocou em discussão o requerimento de Nº049/2021. A presidente concedeu a palavra 

aos autores do requerimento. O vereador PEDRO DE OLIVEIRA, cumprimenta a mesa, os nobres 

vereadores, e o público presente, e relata que após ouvir a comunidade que usa constantemente a 

estrada do Nazaré, e devido ao fluxo intenso de pessoas e veículos, que se faça a recuperação dessa 

estrada, sendo que o Srº Luiz da dona Sueli, estará entrando em parceria com 100% do combustível 

que será gasto nos reparos da estrada. A presidente colocou em votação o referido requerimento. 

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

dos requerimentos: Nº050/2021, de autoria dos vereadores PEDRO DE OLIVEIRA E DANIEL 

VIANA, que solicitam a recuperação da estrada do igarapé redondo. A presidente colocou em 

discussão o requerimento de Nº050/2021. Com a palavra os autores do requerimento. A presidente 

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

APROVADO. O 1° Secretario continua a leitura dos requerimentos: Nº051/2021, de autoria dos 

vereadores PEDRO DE OLIVEIRA E DANIEL VIANA, que solicitam Terra preta para as famílias 

que tem o cultivo de hortas, nas chácaras. A presidente colocou em discussão o requerimento de 

Nº051/2021. O vereador JOSÉ REINAN, parabeniza os vereadores pelos seus requerimentos, e 

relata que tem que ser feita uma analise da terra para essas regiões, pois algumas são zero em 

potássio, podendo causar uma baixa produção nas hortas. A presidente concedeu a palavra aos 

autores do requerimento. O vereador PEDRO DE OLIVEIRA, relata que em reunião com o 

secretario de agricultura, onde foi solicitado urgentemente a terra preta, assim como água, que são 

fundamentais para o cultivo e plantio das hortaliças. A presidente colocou em votação o referido 

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

continua a leitura dos requerimentos: Nº052/2021, de autoria do vereador CARLOS HENRIQUE, 

que solicita o piçarramento da ladeira do Moisés, na saída do Mocotó, no travessão do Seu Afonso. 

A presidente colocou em discussão o requerimento de Nº052/2021. O vereador JOSÉ REINAN, 

parabeniza o vereador CARLOS HENRIQUE, pelo seu requerimento e relata que no período 

chuvoso, nem caminhonete traçada não consegue subir a ladeira do Moisés. A presidente concedeu 

a palavra ao autor do requerimento. A presidente colocou em votação o referido requerimento. Após 

apreciação em plenário o requerimento foi APROVADO. O 1° Secretario continua a leitura dos 

requerimentos: Nº053/2021, de autoria do vereador CARLOS HENRIQUE, que solicita a 
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recuperação das estradas do Novo Trans-União. A presidente colocou em discussão o requerimento 

de Nº053/2021. O vereador JOSÉ REINAN, parabeniza o vereador CARLOS HENRIQUE, pelo 

seu requerimento que é de grande importância para a região do Trans-União, disse que reforça o 

requerimento do vereador, pois já foram feitos outros requerimentos para a região, que é um dos 

travessões mais extensos da região e precisa de reparos em vários trechos da estrada. A presidente 

concedeu a palavra ao autor do requerimento. O vereador CARLOS HENRIQUE, cumprimenta a 

mesa, os nobres vereadores, e o público presente, e relata que fez o requerimento, reforçando outros 

requerimentos que já haviam sido feitos por outros colegas vereadores, sabendo se que a região do 

Trans-União e uma das regiões mais ricas em produção de cacau e as estradas precisa urgentemente 

de  reparos, pois as mesmas no período chuvoso, fica intrafegável. A presidente colocou em votação 

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

Secretario continua a leitura dos requerimentos: Nº054/2021, de autoria do vereador CARLOS 

HENRIQUE, que solicita a recuperação da ponte do Irmão Sidnei, que fica localizada no Km 17. A 

presidente colocou em discussão o requerimento de Nº054/2021. A presidente concedeu a palavra 

ao autor do requerimento. O vereador CARLOS HENRIQUE, relata que a ponte e de extrema 

importância para os produtores rurais da região, pois ela serve de rota de escoamento, além de evitar 

os constantes acidentes de vem acontecendo no local. A presidente colocou em votação o referido 

requerimento. Após apreciação em plenário o requerimento foi APROVADO. A presidente 

comunica aos nobres vereadores o recebimento de um convite para a reinauguração da Unidade 

Básica de Saúde da Ilha da Fazenda e Ressaca, no dia 25/06/2021, às 10:00horas da Manhã. Não 

havendo mais matérias para o expediente do dia, foi facultada a palavra livre ao vereador ou 

vereadora que queira fazer uso. O vereador DENILSON ALBUQUERQUE, fez um requerimento 

verbal, solicitando valetas para o escoamento de água empoçada no machacazinho, visando 

melhorar a trafegabilidade de pessoas e veículos na região. A palavra continuou facultada ao 

vereador ou vereadora que queira fazer uso. 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. 
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                                          __________________________________ 

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  

  


