
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

TESOURARIA

ATA  DA  04°  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  TERCEIRO  PERIODO
LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021-2024 DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO, AOS 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE
2022.

Aos 11 dias do mês de março de 2022, às 08:00 horas, no plenário Izoeldo Batista Guedes, na
câmara  municipal  de  Senador  José  Porfirio.  A presidente  da  câmara  vereadora  SILVANIRA
VERÇOSA MENDES solicitou ao vereador Denílson Albuquerque dos Santos para assumir a 2°
secretaria e solicitou ao vereador JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO 1º secretário 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  (FALTA  JUSTIFICADA),  DENILSON  ALBUQUERQUE  DOS  SANTOS,
EDVAN  PEREIRA  DA  ABADIA,  FRANCIVALDO  DE  ALMEIDA  SOUZA  (FALTA
JUSTIFICADA),  JOSÉ  REINAN  SALES  DE  ARAÚJO,  MARIA  DINALVA  ALMEIDA,
PEDRO  DE  OLIVEIRA  MORAES  (FALTA  JUSTIFICADA),  SILVANIRA  VERÇOSA
MENDES. Havendo número legal,  a presidente declarou em nome de Deus aberta  a presente
sessão. A presidente solicitou ao vereador 1° secretário para que fizesse a leitura das matérias
recebidas por esta casa de lei. O 1° secretário fez a leitura das respostas aos requerimentos: Ofício
de nº 026/2022-gab-pmsjp.  Assunto: resposta ao requerimento de nº 094/2021, de autoria dos
vereadores  Daniel  Viana  Leal  Filho  e  Pedro de  Oliveira  Moraes.  Ofício  de nº  027/2022-gab-
pmsjp.  Assunto: resposta ao requerimento de nº 093/2021, de autoria dos vereadores Daniel Viana
Leal Filho e Pedro de Oliveira Moraes. Ofício de nº 028/2022-gab-pmsjp.  Assunto: resposta ao
requerimento  de  nº  099/2021,  de  autoria  dos  vereadores  Daniel  Viana  Leal  Filho  e  Pedro  de
Oliveira Moraes. REQUERIMENTO PARLAMENTAR DE Nº08/2022 de autoria do vereador
Denílson Albuquerque dos Santos, que solicita a recuperação e aterro no início das pontes do
Travessão  do  Limão.  A presidente  colocou  em  discussão  o  requerimento  de  nº08/2022. A
presidente passou a palavra para o autor do requerimento. O vereador Denílson Albuquerque dos
Santos fala que foi procurado pela população para fazer essas melhorias nos locais mencionados.
A presidente colocou em votação o requerimento de n°08/2022. Após a apreciação dos vereadores
o  requerimento  foi  aprovado.  REQUERIMENTO  PARLAMENTAR  DE  Nº011/2022 de
autoria da vereadora Silvanira Verçosa Mendes,  que solicita a iluminação pública na Travessa
Coronel Tenório (principalmente próximo ao prédio da assistência social). A presidente colocou
em discussão o requerimento  de  nº011/2022. A presidente  passou a  palavra para a  autora do
requerimento. A vereadora Silvanira Verçosa Mendes comenta que foi procurada pelos moradores
do bairro e ouviu seus pedidos, logo após fiscalizou a rua e viu que realmente precisava a mesma
pede apoio para a aprovação. A presidente colocou em votação o requerimento de  n°011/2022.
Após  a  apreciação  dos  vereadores  o  requerimento  foi  aprovado.  REQUERIMENTO
PARLAMENTAR  DE  Nº012/2022 de  autoria  da  vereadora  Silvanira  Verçosa  Mendes,  que
solicita  a  manutenção  elétrica  da  escola  mariana  dias.  A presidente  colocou  em discussão  o
requerimento de  nº012/2022.  A presidente passou  a palavra para a autora do requerimento.  A
vereadora Silvanira Verçosa Mendes fala que por trabalhar no local se dá conta do que está sendo
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pedido por reclamações de seus colegas que trabalham no local também sem demais encerra a
palavra. A presidente colocou em votação o requerimento de n°012/2022. Após a apreciação dos
vereadores o requerimento foi aprovado. REQUERIMENTO PARLAMENTAR DE Nº07/2022
de autoria do vereador Denílson Albuquerque dos Santos, que solicita a recuperação e aterro no
início das pontes do Travessão do Agua Preta. A presidente colocou em discussão o requerimento
de nº07/2022. A presidente passou a palavra para o autor do requerimento. O vereador Denílson
Albuquerque dos Santos comenta que o trecho mencionado tratasse de uma rota escolar e que
devido a isso deve ter uma atenção maior pois o retorno das aulas em tempo chuvoso está sendo
perigoso. A presidente colocou em votação o requerimento de n°07/2022. Após a apreciação dos
vereadores  o  requerimento  foi  aprovado.   REQUERIMENTO  PARLAMENTAR  DE
Nº09/2022 de autoria do vereador Denílson Albuquerque dos Santos, que solicita a recuperação e
aterro  no  início  das  pontes  do  travessão  do  bambu.  A presidente  colocou  em  discussão  o
requerimento  de  nº09/2022. A presidente  passou  a  palavra  para  o  autor  do  requerimento.  O
vereador  Denílson  Albuquerque  dos  Santos  comenta  sobre  a  necessidade  de  ter  uma  melhor
trafegabilidade para os moradores na qual os mesmos fizeram o pedido. A presidente colocou em
votação  o  requerimento  de  n°09/2022.  Após  a  apreciação  dos  vereadores  o  requerimento  foi
aprovado. Não havendo mais matéria no dia a presidente faculta a palavra livre para o vereador
ou vereadora que queira fazer uso. O vereador Edvan Pereira da Abadia faz uso da tribuna e pede
um REQUERIMENTO VERBAL que solicita a recuperação e operação tapa buraco no Acesso
6. A presidente faculta a palavra. O vereador José Reinan Sales de Araújo reforça o requerimento e
diz que realmente está com péssimas condições e tratasse de uma rota escolar. Fala também sobre
a rua do comercio na qual a obra está indo em péssimas condições e que precisa ser fiscalizada. A
presidente faculta a palavra. 
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A presidente coloca em votação o  REQUERIMENTO VERBAL que solicita a recuperação e
operação  tapa  buraco  no  Acesso  6.  Após  a  apreciação  dos  vereadores  o  requerimento  foi
aprovado. 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.

                                          __________________________________
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
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