
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

TESOURARIA

ATA  DA  01°  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  TERCEIRO  PERIODO
LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021-2024 DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO AOS 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2022.

Aos  15  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2022,  no  plenário  Izoeldo  Batista  Guedes,  na  câmara
municipal de Senador José Porfirio, O presidente da câmara vereador JOSÉ REINAN SALES DE
ARAÚJO, convidou o vereador PEDRO DE OLIVEIRA MORAES para assumir a 1° secretaria e
o vereador DENILSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS para assumir a 2° secretaria e solicitou
ao vereador 1º secretário PEDRO DE OLIVEIRA MORAES 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  (FALTA JUSTIFICADA).  Havendo  número
legal o presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão. O presidente solicitou ao vereador
1° secretario que fizesse a leitura das matérias recebidas pela casa de Leis. O presidente solicitou
ao vereador 2° secretario para ler os atos da mesa diretória. Ato da mesa diretória N° 001/2022.
Que fixa o cronograma de sessões ordinárias, sessões solenes de abertura e de encerramento do
terceiro período legislativo da legislatura de 2022/2023. O presidente pede para o vereador 1°
secretário fazer a leitura das matérias recebidas pela casa de Leis. O vereador 1° secretário fez a
leitura  dos  ofícios  de  resposta,  ofício  de  nº  002/2022-gab-pmsjp.   Assunto:  resposta  ao
requerimento  de  nº  115/2021,  de  autoria  do  vereador  Edvan  pereira  da  abadia.  Ofício  de  nº
003/2022-gab-pmsjp.  Assunto: resposta ao requerimento de nº 080/2021, de autoria do vereador
Edvan Pereira da Abadia. Ofício de nº 004/2022-gab-pmsjp.  Assunto: resposta ao requerimento de
nº 102/2021, de autoria do vereador Edvan pereira da abadia. Ofício de nº 005/2022-gab-pmsjp.
Assunto:  resposta  ao  requerimento  de  nº  081/2021,  de  autoria  do  vereador  Edvan Pereira  da
Abadia. Ofício de nº 006/2022-gab-pmsjp.  Assunto: resposta ao requerimento de nº 078/2021, de
autoria do vereador Edvan pereira da abadia. Ofício de nº 007/2022-gab-pmsjp.  Assunto: resposta
ao requerimento de nº 116/2021, de autoria do vereador Edvan pereira da abadia. Ofício de nº
008/2022-gab-pmsjp.  Assunto: resposta ao requerimento de nº 097/2021, de autoria do vereador
Denílson  Albuquerque  dos  Santos.  Ofício  de  nº  009/2022-gab-pmsjp.   Assunto:  resposta  ao
requerimento de nº 013/2021, de autoria do vereador Francivaldo de Almeida Sousa. Ofício de nº
010/2022-gab-pmsjp.  Assunto: resposta ao requerimento de nº 101/2021, de autoria do vereador
Francivaldo  de  almeida  Sousa.  Ofício  de  nº  011/2022-gab-pmsjp.   Assunto:  resposta  ao
requerimento  de  nº  096/2021,  de  autoria  do  vereador  Francivaldo  de  Almeida  Sousa.
REQUERIMENTO PARLAMENTAR DE Nº01/2022 de autoria do vereador Francivaldo de
Almeida Sousa, que solicita a recuperação da PA Arapari e Tamanduá. O presidente colocou em
discussão o requerimento de nº01/2022. O presidente passou a palavra o autor do requerimento. O
vereador FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA explica a necessidade da manutenção nesses
trechos e  fala  sobre os  pedidos  feitos  dos  moradores  e  pede  apoio  dos  demais.  O presidente
colocou em votação o requerimento de n°01/2022. Após a apreciação do plenário o requerimento
foi APROVADO. REQUERIMENTO PARLAMENTAR DE Nº02/2022 de autoria do vereador
Francivaldo de Almeida Sousa, que solicita a recuperação do Travessão do Bambu. O presidente
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colocou em discussão o requerimento de  nº02/2022. O presidente passou a palavra o autor do
requerimento.  O vereador  FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA explica  a  necessidade  da
manutenção nesses trechos e de diz que foi por conta das fortes chuvas e pede apoio dos demais. O
presidente colocou em votação o requerimento de  n°02/2022. Após a apreciação do plenário o
requerimento foi  APROVADO.  Não havendo matéria para o expediente do dia, foi facultada a
palavra para o vereador ou vereadora que queira fazer uso. O vereador EDVAN PEREIRA DA
ABADIA cita o requerimento N° 116/2021 feito para a manutenção de uma ponte sobre o rio Ituna
e conta sobre a situação, o vereador JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO pede parte e faz alguns
apontamentos sobre o requerimento e a visita a referida ponte. A palavra continua facultada. O
vereador PEDRO DE OLIVEIRA MORAES comenta sobre uma viagem feita a Belém, diz ter
sido  bem proveitosa  e  produtiva  tanto  para  ele  quanto  para  o  município.  A palavra  continua
facultada. O presidente convida o vereador 1° secretario para assumir a presidência, para ele fazer
uso  da  tribuna.  O  presidente  passa  a  palavra  para  o  vereador  JOSÉ  REINAN  SALES  DE
ARAÚJO o mesmo comenta sobre as conquistas, sobre as emendas e recursos para o município,
fala sobre as necessidades de Souzel em todos os pontos de secretaria, diz sobre a visita que está
prevista sobre o prefeito de Portel. Não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu a
presença dos senhores vereadores e senhoras vereadoras 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 ARÚJO
                  VEREADOR                                                                                               VEREADOR

______________________________                                                 _______________________________
MARIA DINALVA ALMEIDA                                                               PEDRO DE OLIVEIRA MORAES
               VEREADORA                                                                                              VEREADOR 
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