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ATA DA  TERCEIRA  SESSÃO  ORDINÁRIA DO  TERCEIRO  PERÍODO
LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021-2024 DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, REALIZADA AS 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 HENRIQUE CARVALHO E SILVA, DANIEL VIANA LEAL FILHO, DENILSON

ALBUQUERQUE  DOS  SANTOS,  EDVAN  PEREIRA DE ABADIAS,  FRANCIVALDO  DE

ALMEIDA E SOUSA, JOSE REINAN SALES DE ARAUJO, MARIA DINALVA ALMEIDA,

PEDRO  DE  OLIVEIRA  MORAES  (FALTA  JUSTIFICADA),  SILVANIRA  VERÇOSA

MENDES.  Havendo  número  legal  declaro  em nome  de  deus  a  presente  sessão,  a  vereadora

presidente convida o vereador  FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA para compor a mesa

diretoria e assumir a 2° secretaria, a presidente solicitou ao vereador 1° secretaria para fazer a

leitura de matérias recebidas pela casa de leis,  o vereador inicia  com o oficio de N° 053 em

reposta ao requerimento 111 de autoria do vereador FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA,

oficio de N° 055 em resposta ao requerimento 117 de autoria do vereador JOSE REINAN SALES

DE  ARAUJO,  oficio  de  N°  056  em  reposta  ao  requerimento  109  de  autoria  da  vereadora

SILVANIRA VERÇOSA MENDES, oficio de N° 057 em reposta ao requerimento 108 de autoria

do  vereador  JOSE REINAN SALES  DE ARAUJO,  requerimento  parlamentar  de  N°  014  de

autoria  do  vereador  EDVAN  PEREIRA DA ABADIA,  que  solicita  o  ruce  e  a  limpeza  da

comunidade da vila nova. A presidente coloca em discussão o requerimento, a presidente passa a

palavra para o autor do requerimento. O vereador EDVAN explica a necessidade da execução

dessa demanda e explana casos ocorridos, em questão de visitas feita a comunidade, a presidente

coloca em aprovação o requerimento e após apreciação do plenário o requerimento foi aprovado.

Requerimento  parlamentar  em  conjunto  de  N°  015  de  autoria  dos  vereadores  PEDRO  DE

OLIVERIRA MORAES  E  DANIEL VIANA LEAL FILHO,  que  solicita  a  manutenção  e  o

abastecimento de água do bairro bela vista. A presidente coloca em discussão o requerimento. A

presidente passa a palavra para os autores do requerimento. O vereador Daniel diz sobre visitas

feitas  ao  bairro  e  fala  sobre  essa  grande  necessidade  e  pede  atenção  a  esse  requerimento.  A
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presidente coloca em aprovação o requerimento e após a apreciação do plenário o requerimento

foi aprovado. Não havendo mais matéria do dia a presidente faculta a palavra livre para o vereador

ou vereadora que queira fazer uso. O vereador edvan pede a palavra e diz sobre fortes chuvas e

que as estradas no polo II estão em situação precária e fala sobre a ponte do ituna, onde a mesma

esta  bem precária  e  precisa  ser  arrumada antes  de  ser  interditada,  e  pede  atenção sobre  esse

problema. A presidente faculta a palavra.  O vereador francivaldo pede a palavra e agradece a

execução de um requerimento feito e diz que esta satisfeito e coloca um requerimento verbal

reiterando outro, sobre a recuperação da pa arapari que da acesso ao tamanduá e pede urgência

sobre esse requerimento. A palavra continua facultada. O vereador jose reinan pede a palavra e

fala sobre o requerimento do ponto de mototaxi e fala sobre a logística dessa construção, e fala

sobre casos acontecidos sobre contratações desfeitas e comenta sobre sua carreira politica, e diz

sobre reuniões tidas com a administração do município, e comenta sobre as visitas ao polo II, e diz

que esta precária as estradas. A palavra continua facultada. O vereador denilson pede a palavra e

faz  o  reiteramento  do  requerimento,  pede  a  recuperação  de  pontos  no  auto  bonito  ate  a

encruzilhada do agua preta,  e faz um requerimento verbal pedindo recuperação da estrada do

maxiacazinho. O vereador jose reinan sales pede parte e diz que sentou com prefeito e demais

empresários e estão resolvendo a recuperação e o denilson agradece. A palavra continua facultada.

Não havendo mais escritos a presidente vai pra aprovação dos requerimentos verbais. Coloca em

votação  o  requerimento  verbal  do  vereador  denilson  onde  pede  a  recuperação  da  estrada

maxiacazinho após a apreciação do plenário o requerimento foi aprovado. Coloca em votação o

requerimento verbal do vereador francivaldo pra manutenção da pa arapari após a apreciação do

plenário o requerimento foi aprovado. Não havendo mais nada a ser tratado declaro em nome de

deus encerrada a presente sessão.

                                          __________________________________
SILVANIRA VERÇOSA MENDES

PRESIDENTE

___________________________________                ____________________________________
CARLOS HENRIQUE CARVALHO E SILVA                   DENILSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS
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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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