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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO 

PERIODO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA  2021-2024 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO AOS 12 DIAS DO MÊS DE 

MAIO DE 2022. 

 
Aos 12 dias do mês de maio de 2022, no plenário Izoeldo Batista Guedes, na Câmara Municipal 

de Senador José Porfirio, A Presidente da Câmara Vereadora SILVANIRA VERÇOSA MENDES 

convidou o Vereador JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO para assumir a 1° secretaria e o 

Vereador PEDRO E OLIVEIRA MORAES para assumir a 2° secretaria e solicitou ao Vereador 1º 

secretário para que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras. 

Onde 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 de Deus aberta a sessão. A 

Presidente solicitou ao Vereador 1° Secretário que fizesse a leitura das matérias recebidas por esta 

casa de Leis. Não havendo matérias para o expediente, A Presidente colocou em discussão a ata 

da 3º sessão ordinária do terceiro período legislativo da legislatura 2021-2024, da Câmara 

Municipal de Senador José Porfírio, realizada aos 10 dias do mês de março de 2022. A Presidente 

colocou em aprovação a ata da 3º sessão ordinária do terceiro período legislativo da legislatura 

2021-2024, da Câmara Municipal de Senador José Porfírio, realizada aos 10 dias do mês de março 

de 2022.e após a apreciação dos vereadores a ata foi APROVADO. A Presidente colocou em 

discussão a ata da 4ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da legislatura 2021-2024, da 

Câmara Municipal de Senador José Porfírio, realizada aos 11 dias do mês de março de 2022. A 

Presidente colocou em aprovação a ata da 4ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 

legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal de Senador José Porfírio, realizada aos 11 dias do 

mês de março de 2022. E após a apreciação dos Vereadores a ata foi APROVADO. A Presidente 

colocou em discussão a ata da 5ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da legislatura 

2021-2024, da Câmara Municipal de Senador José Porfírio, realizada aos 24 dias do mês de março 

de 2022. A Presidente colocou em aprovação a ata da 5ª sessão ordinária do terceiro período 

legislativo da legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal de Senador José Porfírio, realizada aos 

24 dias do mês de março de 2022. E após a apreciação dos vereadores a ata foi APROVADO. A 

Presidente colocou em discussão a ata da 6ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 

legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal de Senador José Porfírio, realizada aos 25 dias do 

mês de março de 2022. A Presidente colocou em aprovação a ata da 6ª sessão ordinária do terceiro 

período legislativo da legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal de Senador José Porfírio, 

realizada aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022. E após a apreciação dos vereadores a ata foi 

APROVADO. A Presidente colocou em discussão a ata da 7ª sessão ordinária do terceiro período 

legislativo da legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal de Senador José Porfírio, realizada aos 

07 dias do mês de abril de 2022. A Presidente colocou em aprovação a ata da 7ª sessão ordinária 

do terceiro período legislativo da legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal de Senador José 

Porfírio, realizada aos 07 dias do mês de abril de 2022. E após a apreciação dos Vereadores a ata 

foi APROVADO. Dando continuidade o 1ª secretario faz a leitura do Requerimento 

Parlamentar Nº025/2022 de autoria da Vereadora Silvanira Verçosa Mendes, onde a mesma 

solicita a instalação de kits de iluminação pública, para as Ruas José Rebelo, Bairro: Bela Vista e a 

Rua: Santa Luzia, Bairro: Maranhense. A Presidente colocou em discussão o requerimento de 

nº025/2022, A Presidente passou a palavra para o Vereador José Reinan. Em seguida o 
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Vereador José Reinan parabeniza a Vereadora SILVANIRA pelo Requerimento, citou que 

falou com secretário o mesmo falou com dentinho e o Prefeito, mencionou também que as coisas 

estão indo só no empurrão, e pede para que os nobres vereadores e vereadoras que o requerimento 

da Vereadora seja atendido. Em seguida a Presidente colocou em votação o Requerimento 

Nº025/2022.Após a apreciação dos Vereadores o Requerimento foi APROVADO. Não havendo 

mais matérias do dia a Presidente faculta a palavra livre para o Vereador ou Vereadora que queira 

fazer uso. Com a palavra o Vereador EDVAN, o mesmo parabeniza os colegas enfermeiros pelo 

o dia do Enfermeiro. Cita que os profissionais da saúde se doam para ajudar o próximo. O 

Vereador relata da dificuldade enfrentada na Saúde, Educação, no Social e na Infraestrutura. O 

mesmo si pronuncia com um Requerimento Verbal: em sua fala pede para que a secretaria 

municipal de Saúde providencie um comando médico completo, com médicos, enfermeiros, 

dentista e vacinação. Para localidade do Travessão da Firma Polo II, onde cita que com as chuvas 

a dificuldade aumenta para as famílias chegarem no posto de saúde, E pede para que o referido 

Requerimento Verbal seja aprovado o mais breve possível. A palavra foi facultada para o 

Vereador José Reinan, onde inicia sua fala dando boa noite aos nobres Vereadores e Vereadoras, 

funcionários e ao Vice-Prefeito Café. Em sua fala menciona que o Vereador e para fiscalizar e 

legislar, mais que na verdade não é só para isso, que trabalha no social, nas estradas, na educação 

e que faz de tudo para estar junto com o povo. Cita que os Vereadores têm que andarem juntos, e 

vê que não estar acontecendo essa certa união. Fala sobre a empresa de broquete que chegou na 

cidade novamente para terminar o serviço que estava parado, menciona que estará saindo mais 

dois ou três quilômetros de bloquetes do governo estadual para as ruas de senador, O mesmo 

parabenizou o Deputado Celso Sabino, pelo envolvimento da aprovação do Projeto de Lei PL 

2564/2020 pela enfermagem, em seguida agradeceu o apoio da Presidente pela a viagem a 

Brasília, citou que que esteve no Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça e na 

FUNAI. O Vereador menciona que a FUNAI garantiu que todos os estudos foram feitos na área da 

gleba Apribai, onde foi comprovado que não havia índios no território e fala que o problema já foi 

resolvido. Cita também que agricultores da região do Polo II pediram uma nota de repúdio para o 

Prefeito e também enviaram para Câmara Municipal de Senador José Porfírio, onde ainda virá a 

ser analisada pelos nobres vereadores. Cita que as estradas do maxiaca estar em situação precária, 

onde foi ajeitada, mais continua necessitando de reparos. Citou que falou com o Prefeito sobre os 

seus Requerimentos do ano passado e reiterou esse ano, onde foi atendido alguns, mais que ainda 

necessita ser atendido outros Requerimentos. Mencionou sobre a ação de comando médico que 

acontecerá no dia 21/05/2022.Com a presença de médicos pediatra, ortopedista, clinico geral e 

ginecologista. A palavra continuou facultada. O Vereador CARLOS HENRIQUE pede a 

palavra e fala sobre a ida a Brasília, onde foram buscar apoio para gleba ITUNA E TATA, onde 

Órgãos Federais estavam presentes. O mesmo agradeceu o Celso Sabino Deputado Federal pela 

recepção, o Vereador colocou um Requerimento Verbal: pedindo para que o Secretário de Obras 

para que solucionar o problema do acesso II em frente ao Carlinhos, pois a trafegabilidade 

encontrasse em péssima situação. Dando continuidade. A Presidente coloca em votação o 

Requerimento Verbal do Vereador EDVAN PEREIRA DA ABADIA. Onde o mesmo solicita 

um comando médico completo, contendo enfermeiros, médicos, dentista e vacinação.  Após 

apreciação dos vereadores o Requerimento foi APROVADO. Dando seguimento. A Presidente 

colocou em votação o Requerimento Verbal do Vereador CARLOS HENRIQUE 

CARVALHO E SILVA onde o mesmo solicita sanar a trafegabilidade do travessão acesso II. 

Após apreciação dos Vereadores o Requerimento foi APROVADO. Dando continuidade. A 

Presidente parabenizou os Vereadores HENRIQUE e JOSÉ REINAN. Pela viagem a Brasília 

para buscar parcerias para tentar solucionar a situação dos moradores da gleba Ituna e 

Itata.Parabenizou também todos os enfermeiros pelo dia e em especial a sua filha Evelin Lorrany e 
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seu cunhado Gledson. Não havendo mais nada a ser tratado. A Presidente agradeceu a presença 

dos Senhores Vereadores e Senhora Vereadoras, e em nome de Deus declarou encerrada a 

presente sessão. 

 

 

 

 

______________________________ 

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  


