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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO PERIODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA  2021-2024 DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO AOS DIAS 07 DO MÊS DE OUTUBRO DE 

2022. 

 

Aos 07 dias do mês de outubro 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 1ª Secretaria e o 

Vereador PEDRO DE OLIVEIRA MORAES para assumir a 2ª secretaria e solicitou ao Vereador 

2ªSecretário para que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras. 

Onde estavam presentes: CARLOS HENRIQUE CARVALHO E SILVA, DANIEL VIANA LEAL 

FILHO, DENILSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS, JOSÉ REINAN SALES DE ARAÚJO, 

PEDRO DE OLIVEIRA MORAES, SILVANIRA VERÇOSA MENDES, EDVAN PEREIRA DA 

ABADIA, MARIA DINALVA ALMEIDA, FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA (falta 

justificada), Havendo número legal a Presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão. Dando 

continuidade. A Presidente solicitou ao 2ª secretário PEDRO DE OLIVEIRA MORAES, fazer a 

leitura das matérias feita por esta casa de Lei. Em seguida o 2ª Secretário fez a leitura. 

Requerimento Nº048/2022 de autoria do Vereador José Reinan Sales de Araújo. Que solicita o 

Patrolamento do Ramal do Pantanal. A Presidente colocou em discussão o Requerimento 

Nª048/2022. Em seguida a palavra foi passada para o autor do Requerimento. O Vereador José 

Reinan Sales de Araújo, explanou que sua justificativa seria a mesma dos outros Requerimentos. 

Pois os maquinários se encontra na localidade do Trairinha. Citou ainda entrou em contato com 

administração solicitando que as maquinas passasse pelo Ramal do Pantanal e fizesse o 

Patrolamento. Mencionou também que vai beneficiar muitos agricultores, pois na região tem muitos 

produtores de cacau e também irá facilitar na ida dos alunos para a escola. Com o patrolamento feito 

irá proporcionar melhorias para todos que ali trafegam. E logo após a Presidente colocou em votação 

o Requerimento Parlamentar Nª048/2022. Após apreciação dos Vereadores o Requerimento foi 

APROVADO por unanimidade. Requerimento Parlamentar Nª049/2022 de autoria do Vereador 

José Reinan Sales de Araújo. A Presidente colocou em discussão o Requerimento Nª049/2022. 

Que solicita o Patrolamento da Vicinal do Buchudo no Travessão do Trairinha. Em seguida a palavra 

foi passada para o autor do Requerimento. O Vereador José Reinan Sales de Araújo, mencionou 

que o Ramal citado acima está precisando desse Patrolamento e como os tratores e maquinários já 

estão fazendo os serviços na localidade do Trairinha só aproveitar e passar pelo Ramal do Buchudo. 

E logo após a Presidente colocou em votação o Requerimento Parlamentar Nª049/2022. Após 

apreciação dos Vereadores o Requerimento foi APROVADO por unanimidade. Requerimento 

Parlamentar Nª050/2022 de autoria do Vereador José Reinan Sales de Araújo. Que solicita a 

Perfuração de dois Poços artesianos na localidade do Cacarapí. A Presidente colocou em discussão 

o Requerimento Nª050/2022. Em seguida a palavra foi passada para o autor do Requerimento. O 

Vereador José Reinan Sales de Araújo, mencionou que esse Requerimento já havia sido colocado 

e pediu para reiterar novamente. Citou ainda que no ano de dois mil e dezessete a comunidade do 

Cacarapí, reuniram e fizeram o pedido dos poços. Falou ainda que entrou em contato com o Prefeito 
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e o mesmo confirmou que iria atender o pedido da comunidade do Cacarapí. O mesmo pede para 

que os nobres vereadores os ajude na aprovação do Requerimento citado. E logo após a Presidente 

colocou em votação o Requerimento Parlamentar Nª050/2022. Após apreciação dos Vereadores 

o Requerimento foi APROVADO por unanimidade. Não havendo mais matérias do dia a 

Presidente facultou a palavra livre para o Vereador ou Vereadora que quisesse fazer uso. O Vereador 

Denílson Albuquerque pediu para se pronunciar da mesa, onde a mesma lhe foi concedida. Em sua 

fala agradeceu ao secretário Gordo por ter atendido seu Requerimento, da recuperação da rua 

Bogodó. Ainda com a palavra colocou um Requerimento Verbal, solicitando arrumar a Água do 

Bairro Bela Vista. O mesmo falou que foi procurado por alguns moradores do Bairro, pedindo para 

que entrasse com providências, pois não estaria fácil a vida deles sem água. Citou que entrou em 

contato com o secretário Gordo e o mesmo explicou algumas situações, que tinha um funcionário 

que segundo a população não dava conta de mexer com a bomba d´agua e que foi trocado de 

funcionário mais que ainda continuou com a falta de água no Bairro. Então falou que iria tirar a 

bomba de dentro do poço para fazer a manutenção. O Vereador continuou sua fala pedindo 

agilização desse serviço pois as pessoas estão sofrendo. A Vereadora Silvanira pediu a parte, onde 

lhe foi concedida e falou que realmente a situação é lamentável, mencionou que também estar sendo 

cobrada por conta da água e citou que falou com o secretário Gordo e o mesmo lhe informou que 

tirou a bomba de dentro do poço para fazer uma limpeza e verificar a pressão e falou ainda que a 

grande preocupação é que o poço é fino e não tem como colocar uma bomba grande. Pois foi a 

Funasa quem cavou o poço, mais que estar fazendo o possível para resolver logo a problemática. 

A Vereadora Silvanira continuou sua fala e explanou que é bem complicado a situação pois a mesma 

tem vídeos de pessoas irrigando plantações de açaí e de pessoas molhando suas ruas e com isso 

prejudica a chegada da água nas casas. Mencionou também que tem duas empresas que estão 

mexendo com o asfalto e bloquetes e com esses serviços as vezes quebra canos e tem que desligar 

as bombas para ajeitar os canos quebrados. Mais que estar sendo um transtorno para todos. A palavra 

ainda facultada o Vereador Pedro de Oliveira Moraes pediu para se pronunciar da mesa e o mesmo 

citou que já havia colocado esse requerimento conjunto com o Vereador Daniel Viana Leal no dia 

vinte e cinco do três de dois mil e vinte e dois solicitando a melhora do abastecimento de água do 

Bairro Bela Vista, pois também foi cobrado por moradores em mensagens e áudios de celulares. 

Citou ainda que quando recebe essas mensagens encaminha logo para o Secretário. Mencionou que 

seu requerimento ainda não foi atendido, mais que tem sim que ser resolvido a problemática o mais 

rápido possível. A palavra ainda facultada o Vereador Daniel Viana Leal usou a tribuna e falou que 

moradores da cidade tem lhe procurado para fazer reclamações sobre a água. Então falou para as 

pessoas que lhe procuraram que já havia colocado Requerimento pedindo a melhora do 

abastecimento da água, mais que nada ainda tinha sido resolvido. Mencionou o que poderia fazer 

era ir até o Secretário, então nos deslocamos até a Secretaria de infraestrutura para saber o que 

realmente estava acontecendo com a água do Município. Citou ainda que o mesmo foram bem 

recebidos e que o Secretário afirmou que o problema ainda naquela semana estaria resolvido. Mais 

até o presente momento nada de solução. Dando seguimento a Presidente colocou em discussão o 

Requerimento Verbal de autoria do Vereador Denílson Albuquerque dos Santos. Que solicita a 

Secretaria de infraestrutura a solução da água do Bairro Bela Vista. E logo após a Presidente colocou 
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em votação o Requerimento Verbal. Após apreciação dos Vereadores o Requerimento Verbal 

foi APROVADO por unanimidade. 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. 

 

 

                                               ________________________________ 

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  

  


