
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

TESOURARIA

ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERIODO LEGISLATIVO
DA LEGISLATURA 2021-2024  DA CÂMARA MUNICIPAL DE  SENADOR  JOSÉ
PORFIRIO, AOS 07 DIAS DO MÊS ABRIL 2022.

Aos 07 dias do mês de abril  de 2022, às 20:00 horas, no plenário Izoeldo Batista Guedes, na câmara

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

iniciou a reunião ordinária e solicitou ao vereador JOSE REINAN SALES DE ARAUJO 1º secretário para

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

CARLOS HENRIQUE CARVALHO E SILVA (FALTOU)  MARIA DINALVA ALMEIDA (FALTOU),

DANIEL VIANA LEAL FILHO, DENILSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS, EDVAN PEREIRA DA

ABADIA,  FRANCIVALDO  DE  ALMEIDA SOUZA (falta  justificada)  JOSÉ  REINAN  SALES  DE

ARAÚJO,  PEDRO  DE OLIVEIRA MORAES,  SILVANIRA VERÇOSA MENDES.  Havendo  número

legal,  a  presidente  declarou  em nome  Deus  aberta  a  presente  sessão.  A PRESIDENTE,  em primeiro

momento deu as boas vindas aos funcionários públicos e em especial  aos funcionários da saúde,  após

passou a  palavra  para senhora SOCORRO AMBUZEIRO, coordenadora  regional  do SINDSAÚDE do

estado do Pará, que havia solicitado a palavra na tribuna. Onde a mesma falou sobre PCCR e LEI de diárias

230/2018, a mesma  pede para que os senhores e senhoras  vereadores  olhe e os ajude nessa batalha

incansável, fala também que o valor das diárias dos funcionários da saúde não custeia a viagem completa e

pede também para que venham analisar essa lei de direitos dos técnicos de  laboratório  a mesma faz seus

agradecimentos pela palavra na tribuna.  A palavra continua facultada para o senhor JOELSON LEITE

PRESIDENTE DO SINDSAÚDE, O mesmo reforçou a fala da senhora SOCORRO e que estar na luta

incansavel pelo PCCR,  pois passou o tempo e o sálario  da saúde nunca foi valorizado , onde também  si

pronunciou  também  sobre  a  valorização  salarial  dos  profissionais  de  laboratório  .  A PRESIDENTE

Solicitou ao vereador 1° secretário JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO para que fizesse a leitura das

matérias recebidas por esta casa de lei. O 1º Secretário JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO fez a leitura

das  respostas  aos  requerimentos:  Ofício  de  Nº  001/2022-  ESCOLA  MARIANA  DIAS.  Assunto:

SOLICITAÇÃO DE CHOLATES PARA CULMINANCIA DA FESTA DA PÁSCOA. Dando continuidade

a  matéria.  Ofício  de  Nº  19/2022.  SINDSAÚDE.  Assunto:  solicitação  do  uso  da  tribuna.  Dando

continuidade a matéria.  Oficio: Nº 075/2022 GAB-PMSJP. ASSUNTO: resposta do requerimento de

Nº002/2022,  de  autoria  do  vereador  FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA.  Dando continuidade  a

matéria.  Oficio:  Nº  072/2002  GAB-PMSJP.  ASSUNTO:  Resposta  ao  requerimento  de  Nº011/2022  de

autoria  da  VEREADORA:  SILVANIRA  VERÇOZA  MENDES  dando  continuidade,  OFICIO:
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N°071/2022GAB-PMSJP.ASSUNTO:  RESPOSTA  ao  requerimento  de  Nº010/2022,  de  autoria  da

vereadora  SILVANIRA VERÇOSA MENDES.  PRESIDENTE  SILVANIRA:  solicita  ao  vereador  1º

secretario  para  fazer  a  leitura  dos  pareceres  de  Nº002/2022  DA COMISSÃO  PERMANENTE  DA

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. SOBRE O PROJETO DE LEI Nº002/2022, QUE DISPÕE

SOBRE A INSERÇÃO DA MODALIDADE DE ENSINO INFANTIL NAS NOMECLATURAS DAS

ESCOLAS  DA  REDE  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  E  DAS  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.  A

PRESIDENTE   colocou em votação em discussão o PARECER 002/2022 sobre o PROJETO de LEI Nº

002/2022.  A PRESIDENTE coloca em discussão o parecer de 002/2022.após a apreciação do plenário o

PARECER foi APROVADO.O 1° SECRETARIO: JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO fez a leitura do

requerimento parlamentar de N°021/2022. Usando a formalidade a presidente passou a palavra para o autor

do REQUERIMENTO, que relata que a rua Nossa Senhora de Lurdes encontra-se em péssima situação de

trafegabilidade e pede que o requerimento seja aprovado.  Requerimento parlamentar Nº 023/2022 de

autoria do vereador EDVAN PEREIRA DA ABADIA. Como de praxe a presidente passou a palavra para o

autor do REQUERIMENTO. O mesmo relata sobre a importância do ACS nas comunidades e ribeirinhas,

pede que haja um seletivo para contratação de ACS para que o trabalho seja feito com mais agilidade. O

mesmo fez um REQUERIMENTO VERBAL falou sobre a suma importância de cuidados as famílias de

vila nova pede para que seja acionado a secretaria de saúde, secretaria de meio ambiente, secretaria de

assistência social e defesa civil. A presidente colocou em discussão o requerimento de Nº 023/2022.Após

apreciação do plenário o REQUERIMENTO foi APROVADO. A palavra continua facultada. O vereador

DANIEL VIANA LEAL FILHO fala sobre as providencias que deveram ser tomadas sobre as famílias que

vivem em VILA NOVA que  tem que  ser  tomada  atitudes  o  mais  breve  possível,  pois  famílias  estão

sofrendo com a enchente que já invade a suas moradias.  O VEREADOR JOSÉ REINAN SALES DE

ARAÚJO fala sobre as madeiras apreendidas que deveria pegar para aumentar as casas em VILA NOVA. e

aborda os benefícios que terá os moradores daquela região, falou também sobre salários dos funcionários

da saúde que realmente tem que ser reconhecido pois acha um absurdo o valor salarial dos técnicos de

enfermagem e enfermeiros, pelo trabalho incansável que os mesmo fazem  e si precisar estar à disposição.

A palavra foi facultada para o VEREADOR DENILSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS O mesmo si

pronuncia com um REQUERIMENTO VERBAL: em sua fala pede para que a secretaria de educação

arrume o transporte escolar para que as crianças não si prejudiquem com a falta de transporte escolar, o

mesmo fala que si não tiver como arrumar o ônibus escolar que a secretaria de educação providencie um

carro para alugar para transportar as crianças para a escola.  Logo depois a palavra foi passada para o

VEREADOR PEDRO DE OLIVEIRA MORAES parabeniza os funcionários da saúde que se encontra

___________________________________________________________________________________________________
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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

TESOURARIA

presente e os demais, fala sobre o cadastramento das famílias que foram feitos nas ribeirinhas alagadas

pelas enchentes. Principalmente na VILA NOVA, Para  que haja melhoria sempre pois sabe o sofrimento

daquelas  famílias  onde  si  reside.   O  1º  PRESIDENTE  concede  a  palavra  a  vereadora  SILVANIRA

VERÇOSA MENDES.A vereadora  inicia  sua  fala  parabenizando  os  profissionais  de  saúde  pelo  dia

mundial da SAÚDE. Fez a colocação também sobre PCCR onde a p  mesma  já foi atrás fazer a cobrança,

procurou  no jurídico, onde foi enformada pelo advogado acessor  juridico da prefeitura , que o mesmo

estava concluindo no máximo 15 dias ,para apresentar para o prefeito. E segui aguardando resposta das

autoridades maiores para resolução desses problemas, e sobre a licença premia já foi falado com o prefeito

e estar aguardando a resposta.  A PRESIDENTE coloca em votação o REQUERIMENTO VERBAL do

VEREADOR  EDVAN  PEREIRA DO  ABADIA após  a  apreciação  do  plenário  o  requerimento  foi

APROVADO.A PRESIDENTE   coloca  em votação  o  REQUERIMENTO  VERBAL do  VEREADOR

DENILSON DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS coloca em votação o REQUERIMENTO VERBAL

após apreciação do plenário o requerimento foi APROVADO.O Presidente agradece a presença de todos os

vereadores  presentes  não havendo mais  matérias  para o expedientes  do dia  declara em nome de deus

encerrada.                                                                                             

                                          __________________________________
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

___________________________________________________________________________________________________
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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

TESOURARIA

               VEREADORA                                                                                              VEREADOR  
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