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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3º 
PERÍODO LEGISLATIVO DA ATUAL 
LEGISLATURA, DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTEL, ESTADO 
DO PARÁ, REALIZADA EM 28 DE 
JUNHO DE 2018, ÀS 9:00HS. 

 

 
Aos vinte e oito (28) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito 
(2018), no prédio da Câmara Municipal de Portel, Estado do Pará, República 
Federativa do Brasil, localizado na Avenida Floriano Peixoto, n° 415, Bairro 
Centro, precisamente às 12h00min (doze horas), reuniu-se, em caráter 
extraordinário, a Câmara de Vereadores deste Município, sob a Presidência de 
seu Presidente, o Exmo. Sr. Vereador Moisés Moreira da Costa Filho, ladeado 
pelo Exmo. Sr. Jucymar Ferreira Situba convocado para assumir a vice-
presidência, secretariados pelo Exmo. Sr. Vereador Elcimar Barbosa Lima, 
convocado para assumir a 1ª Secretaria, e pela vereadora Roselene Fachineto 
de Nadal, na 2ª Secretaria. Para dar início aos trabalhos da presente Sessão, 
o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a constatação do 
quórum através do livro de frequência. O 1º Secretário constatou as 
presenças em Plenário dos seguintes Vereadores: Moisés Moreira da Costa 
Filho, Enos Abreu Perdigão, Elcimar Barbosa Lima, Jucymar Ferreira Situba, 
Walber da Paixão Valente da Silva, Ciro Alves Ferreira, Gerson Pereira da 
Costa, Josildo Ribeiro Brasil, Adônis Ferrer Monteiro Pires, Roselene Fachineto 
de Nadal e Heronaldo Machado Coelho.  Verificou-se a ausência do 
vereadores: Francisco Ângelo de Oliveira Júnior, Emerson Moura Lobato (por 
motivo de doença da filha), Nizael de Carvalho Lobato e Washington Jorge 
Rodrigues Barbosa (por motivo de doença) constatado o quórum de onze 
(11) Vereadores. Em seguida o Sr. Presidente solicitou que o vereador 
Elcimar Barbosa Lima fizesse a oração, com todos de pé. Após a fervorosa 
oração, o Sr. Presidente invocou às bênçãos de Deus e declarou aberta a 
presente Sessão Extraordinária. Sr. Presidente colocou em DISCUSSÃO EM 
SEGUNDO TURNO O PROJETO DE LEI Nº 001/2018, DE 30 DE ABRIL 
DE 2018, DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA 
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LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO 
DO PARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e pela ordem de inscrição 
passou a palavra ao vereador Walber da Paixão Valente da Silva. Disse 
o vereador: Excelência, por tudo que explanei na tribuna em relação aos 
60%, em relação à planilha de despesas com a residência oficial e em relação 
à outras despesas que chamo de injustas, eu votei no parecer da comissão 
em que fui relator, recomendando algumas alterações à Comissão de 
Finanças e, a parte que trata das finanças como não fez as observações, eu 
gostaria de VOTAR EM SEPARADO no ARTIGO 7º. Esta lei é constituída 
de 43 artigos e ela versa sobre os equilíbrios das contas públicas e eu não vi 
nada de equilíbrio. O artigo 7º versa sobre os créditos suplementares de 
60%, e nossa proposta dentro da Comissão de Justiça para a Comissão de 
orçamento era de no máximo 25%, e como não foi observado a gente vota 
em separado. E como várias observações feitas no que estabelece o Regime 
Próprio de Previdência – RPPS, no § 2º, a), do artigo 4º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, prevê o anexo de meta fiscal, contendo ainda a 
situação financeira e atuarial, e o Projeto de Lei 001 traz apenas projeções 
atuariais do RPPS municipal, o famoso IMPP. A projeção anexa na LDO 
somente será considerada crível se estiver precedida de toda uma avaliação 
da saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, 
contendo a narrativa dos impactos causados pelo sistema de Previdência 
Social do Brasil (regime geral) empreendidas pelas ECs 020, de 15 de 
dezembro de 1998, artigo 41, que tiveram origem no artigo 40 da 
Constituição atual de 1988, com resoluções inclusive recomendadas por 
vossa excelência ao Executivo, sobre o parcelamento da divida e investimento 
deste parcelamento, e nada disso constou nos anexos da Lei de Diretrizes. 
Portanto, o orçamento que virá com certeza virá com lacunas, e é o que 
chamo da “falta de luz” dentro deste orçamento. Aliado a isso tudo, nem um 
estudo foi feito sobre o impacto da Lei 9.117, na organização do regime 
próprio de previdência social. Nada, absolutamente nada. Em que caderneta 
está sendo investido, se está sendo investido e em que fundo. Também não 
existe o cálculo atuarial de impacto financeiro dos precatórios do IMPP. De 
qualquer sorte a atual LDO deixa os legisladores no escuro quanto à 
elaboração da Lei Orçamentária no que tange o IMPP. Por não concordar com 
essas e outras situações, inclusive o cheque em branco dos 60%, e ainda 
pela recomendação feita por todos os conselheiros pesquisados por mim, que 
é consenso entre os Tribunais de Contas de todo o País do Brasil à fora, que 
sob a atual situação econômica, taxa de inflação e nível de crescimento do 
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PIB, que 10% é um numero razoável para restringir na lei orçamentária os 
remanejamentos, não devendo ser maior sob pena de desfigurar o 
orçamento original e abrir portas para o déficit de execução orçamentária. 
Exatamente o que aconteceu em 2017. Portanto, eu não posso concordar 
com estes três artigos que por mim foram citados: O Art. 7º, seus incisos e 
parágrafos; os Arts 36 e 42, e o meu voto é EM SEPARADO e CONTRÁRIO 
a estes artigos. Só vou votar assim para não votar contra o orçamento, e não 
recomendo ninguém a fazer isto, porque o município precisa de orçamento, 
pois sem isso, nem o legislativo funciona. Por isso estou declarando meu voto 
desta forma. Não havendo mais inscritos para discutir, o Sr. Presidente 
colocou em VOTAÇÃO EM SEGUNDO TURNO O PROJETO DE LEI Nº 
001/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2018, DE INICIATIVA DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 NO 
MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. Sendo o mesmo APROVADO por UNANIMIDADE dos 
vereadores presentes. Não havendo mais manifestações por parte dos 
Senhores Vereadores presentes, o Senhor Presidente convocou os Senhores 
Vereadores para a Sessão Solene alusiva aos 88 anos de fundação da Igreja 
Assembleia de Deus na Vila Santo Amaro, rio Anapu, a ser realizada no dia 
07.07.2018, na Vila Santo Amaro, e para a Sessão Especial alusiva ao Dia 
Municipal da Assembleia de Deus em Portel, a ser realizada no dia 
21.07.2018 no Templo Central da Assembleia de Deus em Portel. E como 
nada mais houve para ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrada a presente Sessão Extraordinária, solicitando 
ao 1º Secretário a lavratura da presente Ata, a qual depois de lida, discutida, 
votada e aprovada, será assinada pelos Srs. Vereadores, em Sessão posterior. 
 
PLENÁRIO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS “BENEDITO MARANHÃO DE 
CARVALHO”, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL, EM 28 DE JUNHO DE 
2018. 
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