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SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º 
PERÍODO LEGISLATIVO DA ATUAL 
LEGISLATURA, DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTEL, ESTADO 
DO PARÁ, REALIZADA EM 05 DE 
ABRIL DE 2018, ÀS 9:00HS. 

 

 
Aos cinco (05) dias do mês de abril 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 9h00min (nove horas), reuniu-se, em caráter ordinário, 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. 
Emerson Moura Lobato na vice-presidência, secretariados pela Exmo. Sr. 
Vereador Jucymar Ferreira Situba na 1ª Secretaria, e pelo vereador Elcimar 
Barbosa Lima 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, Emerson Moura Lobato, Enos Abreu Perdigão, Elcimar Barbosa Lima, 
Jucymar Ferreira Situba, Nizael de Carvalho Lobato, Walber da Paixão Valente 
da Silva, Francisco Ângelo de Oliveira Júnior, Ciro Alves Ferreira, Gerson 
Pereira da Costa, Josildo Ribeiro Brasil, Adônis Ferrer Monteiro Pires. 
Verificou-se a ausência dos vereadores: Roselene Fachineto de Nadal (por 
motivo de doença), Washington Jorge Rodrigues Barbosa e Heronaldo 
Machado Coelho (na capital do Estado a serviço do parlamento). Constatado 
o quórum de doze (12) 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 Ordinária. Ato continuo. Em seguida o Sr. 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse a continuação da 
leitura da ATA do dia 14/12/2017, e após a leitura, o Sr. Presidente 
colocou a referida ATA em DISCUSSÃO. Não havendo inscritos para 
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discutir, o Sr. Presidente colocou a ATA do dia 14/12/2017 em 
VOTAÇÃO, sendo a mesma APROVADA por UNANIMIDADE pelos 
vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente solicitou à 2ª Secretaria 
que procedesse a  inscrição dos vereadores interessados em se 
manifestar no expediente e, pela ordem de inscrição, franqueou a palavra ao 

vereador Jucymar Ferreira Situba. Disse o vereador: Senhores 
vereadores, amigos da galeria, meu cordial bom dia a todos. Dizer que é um 
privilégio quando nos reunimos para discutir as politicas públicas que 
passarão por esta Casa e se tornarão realidade no município de Portel. 
Gostaria aqui primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade de mais 
um ano de vida de minha mãe que hoje completa 60 anos. Enfrentamos 
situações politicas, controvérsias que estão acontecendo no meio político 
nacional, que é a situação do ex-presidente Lula que é página de manchetes 
tanto no Brasil quanto no exterior. Nesta madrugada foi negado o habeas 
corpus e com certeza sua defesa entrará com recurso. Estas são as 
manchetes hoje no Brasil: A corrupção, a lavagem de dinheiro e tantas outras 
coisas que envergonham este país e a política brasileira. Estive em visita à 
localidade Sobradinho, Nazaré, lá no São Miguel, dentro do rio Pracuru agora 
na Semana Santa, verificando a situação dos postos de Saúde e das escolas. 
Na oportunidade estive verificando a retirada de madeira por parte da 
comunidade e a construção da Escola referência do Sobradinho, e das escolas 
do Nazaré e São Miguel que também precisam de reforma e a comunidade 
está tirando a madeira, fazendo a parceria entre governo e comunidade. 
Estamos solicitando a todo o momento que estes prédios possam ser 
construídos, não só lá no alto Anapu, mas em todas as localidades que 
precisam. Tem me chamado atenção também a situação que houve nas 
últimas Olimpíadas do Caxiuanã. Segundo informações de pessoas que 
estiveram por lá, a comunidade do rio Ajará, na Boa Esperança, foi 
contemplada com o ensino médio. Este vereador aqui não está dizendo que 
foi ele que conseguiu o ensino médio para A ou B, mas estamos lutando para 
que de fato o ensino médio seja implantado lá, pois se foi uma conquista da 
comunidade, ela tem que ser construída naquele espaço. Sabemos que no rio 
Ajará existem 36 alunos que terminaram o 9º ano e que dá para formar uma 
turma. O que tem acontecido hoje é que muitos têm se deslocado para a Vila 
Gomes, depois de ter um espaço lá cedido pela comunidade. Com o esforço 
da professora Socorro, lá do Caxiuanã, unida com o secretário Rosivaldo 
Paranhos, fecharam compromisso de que esta turma irá funcionar na escola 
Boa Esperança, do rio Ajará. O que não podemos deixar é aqui que foi 
decidido por lá possa tomar outros rumos, que é o caso dessas denuncias de 
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que não querem colocar o ensino médio lá onde tem necessidade, mas 
querem tirar de lá e colocar em outro local, e isso não é tolerável. 
Gostaríamos aqui de pedir aos nobres vereadores que tenham ciência 
situação e que possam estar dando as mãos para que a comunidade do rio 
Ajará possa gozar desses benefícios que foram conversados e acertados e 
possa chegar até ali. Desde já gostaria de dizer que nosso mandato está a 
favor do povo, se não fosse assim, não estaríamos aqui para defender o povo 
de Portel. Em seguida o Sr. Presidente, pela ordem de inscrição, passou a 
palavra ao vereador Francisco Ângelo de Oliveira Junior. Disse o 
vereador: Sr. Presidente, senhores vereadores, amigos da galeria, meu 
cordial bom dia. Em todas as falas durante nosso trabalho aqui nesta Casa de 
Leis, esta de hoje é de suma importância contra o governo que se instalou 
em Portel em 2017. O que trago aqui é sobre a saúde mental de nossos 
adolescentes e jovens. O numero de ocorrências feitas no Conselho Municipal 
de Educação em relação a jovens tentando o suicídio pé alarmante. Neste 
momento em que estamos vivendo esta situação você procura o CAPS e você 
não encontra um psicólogo. Uma entregou o lugar e o outro está cursando 
pedagogia e não sabemos mais a quem recorrer. Mandei ofício agora há 
pouco ao presidente do Conselho Municipal de Saúde solicitando informações 
a respeito de que providências a Secretaria Municipal de Saúde está tomando 
para conter estes altos índices de suicídios e tentativas de suicídios. Vamos 
esperar respostas para que a gente possa dirimir este problema. Em minha 
fala ontem em sessão extraordinária para tratar da regulamentação de 
mototáxistas, 3 senhoras me pediram para que eu falasse sobre a falta de 
medicamentos na farmácia popular para a hipertensão do idoso. Mandei 
outro ofício para o Conselheiro Antônio Eguimar para saber por que não tem 
remédio na farmácia básica e no hospital, principalmente para o idoso que 
vive basicamente dos benefícios do governo federal. Sr. Presidente, isto é 
alarmante e a gente tenta de certa forma buscar soluções, mas os recursos 
para a Saúde continuam sendo os mesmos, e não sabemos o que está 
acontecendo com a utilização destes recursos, mas as respostas teremos 
agora quando pediremos o quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde 
para analisarmos junto com os demais membros da Comissão de Saúde e de 
Orçamento e darmos uma resposta para a população do município de Portel. 
Saindo da questão da Saúde, vamos para a Educação: Os “super-pedagogos” 
que se instalaram lá não estão dando conta. O Conselho Municipal que 
fiscaliza as verbas do FUNDEB ai não fizeram a eleição para escolha, pois 
deveria ser em março e hoje já estamos em 05 de abril. Oficiei há pouco ao 
conselheiro Fransérgio Souza, para ele me dizer a data especifica para que 
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possamos cobrar esta eleição e posse, para que se possa aprovar as contas 
ainda de 2017, pois, até agora não foram julgadas. Vossa excelência 
presidente traz aí documentos comprobatórios sobre os Conselhos Escolares 
das escolas do meio rural, e me causa estranheza, pois, foi feito 
requerimento por minha autoria e depois pelo vereador Mac Lima, pedindo a 
construção da Escola Boa Esperança, no rio Ajará, onde já existiam lá 17.500 
tijolos, e só Deus sabe o que aconteceu com estes tijolos. E não sabemos o 
que realmente o prefeito quer na prefeitura, pois fizemos vários pedidos aqui, 
mas entra em um ouvido e sai pelo outro. Esperamos agora a Conferência 
Municipal de Educação para ver quem vai “dar a cara à tapa” para dizer onde 
está colocado o dinheiro da merenda escolar, para onde esta merenda está 
sendo desviada e porque os diretores não estão levando merenda para o 
campo. Quero que digam por que os barqueiros receberam só de R$ 90 a R$ 
200 de salário, já que o recurso veio completo. Mandaram para mim o 
calendário escolar de 2018, mas não está tendo aula no campo porque o 
barqueiro não quer trabalhar com esse salário. A escola do Beth não está 
tendo aula, lá no médio Pacajá porque o barqueiro cruzou os braços, pois 
acha que não vai receber. Acho que está faltando um diálogo do secretário de 
Educação com esses trabalhadores. Discurso aparteado pelo vereador 
Jucymar Situba: Só para esclarecer, estive com o diretor administrativo no 
rio Ajará e a SEMED está dando encaminhamento à construção de 3 salas de 
aula lá no Boa Esperança, já com pessoas trabalhando. Acredito ser uma 
parceria que se firmou entre a SEMED e comunidade. Anteontem também vi 
a balsinha levando matérias para o Sobradinho, no rio Anapu, para reforma e 
construção de uma escola. Continua o discurso do vereador Ângelo 
Junior. Para concluir a minha fala, gostaria de falar sobre a questão da 
Infraestrutura em nosso município. Voltei a dar aula na escola Paulinho de 
Brito e Nicias Ribeiro, e sou “avacalhado” pelos meus alunos lá quando falam 
da rua Magalhães “cratera” Barata. Os alunos falando mal das ruas e 
perguntando sobre que papel estou fazendo aqui na Câmara que não 
cobramos do prefeito sobre a situação da rua. É cada buraco que dá para se 
esconder dentro. A Infraestrutura que hoje é comandada pelo competente 
Toya deveria fazer este trabalho de tapa-buracos nas ruas para evitar estas 
avacalhações que temos ouvido. Outra questão é a rua Augusto Montenegro 
que também pedirei ao ex-vereador Toya Gama que olhe pela rua por onde 
passam diariamente mais de 1.500 alunos da Escola Marcionílio Vieira e 
Nicias Ribeiro, e outras 300 motos que vão pro Acutipereira. Em seguida o Sr. 
Presidente, pela ordem de inscrição, passou a palavra ao vereador 
Emerson Moura Lobato. Disse o vereador: Primeiramente gostaria de 
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agradecer a Deus por mais uma sessão, e dizer também que ontem na 
Tribuna Popular, graças a Deus fomos com os representantes de 3 
associações lá com o secretário de Estratégia, e naquele momento 
conversamos e cobraram identificação, e pelo menos algo foi resolvido. O 
secretário pediu que eles fizessem uma assembleia geral em suas 
associações, que gerasse uma ata, e que discutisse a fixação de R$ 4 reais de 
tarifa dentro da cidade. Para que esta ata chegasse até a prefeitura, para que 
a prefeitura tivesse respaldo para manter estes R$ 4 reais. Fiquei muito feliz. 
Fiquei feliz também quando o secretário de dispôs a contribuir com todos os 
mototáxis com seus crachás e fotos, aí as associações vão distribuir estes 
crachás para quem realmente é moto-táxi. Pedimos que estas assembleias 
nas associações aconteçam o mais rápido possível para que nós possamos 
também entrar no processo, mas sem esquecer a luta que o vereador Paixão 
vem travando sobre isso, mas que agora demos um pequeno passo. Pedir ao 
Eraldo e demais presidentes de associações que convoquem todos os moto-
taxistas, associados ou não, legalizados ou não, para que nessas assembleias 
gerais convocassem os vereadores, prefeito, secretários, delegado, para que 
possam discutir sobre a legalização. Mas uma coisa é certa: os crachás dos 
trabalhadores com as fotos será uma contribuição da prefeitura. Nós demos a 
sugestão que convocassem o delegado para que ele possa apor sua 
assinatura atrás deste crachá para que a população não pegue qualquer 
moto-táxi, pois têm muitos que assaltam, que pegam o dinheiro e não 
devolvem o troco e somem no mundo, pois não são mototáxi de ofício ou 
como profissão. Mas fiquei feliz. Outra ação que teremos com a logística do 
município de Portel é o navio que vem fazendo vários e vários exames para 
os ribeirinhos, onde a prefeitura entrará com quase 20 funcionários, não 
podemos esquecer este detalhe. É com a parceria que vamos ter um 
desenvolvimento. Vereador Situba, fiquei feliz pela comunidade do rio Ajará, 
onde conheço cada igarapé e cada pessoa de lá, e fiquei feliz com a parceria 
que a comunidade se envolveu, pois o ex-prefeito, em parceria fez mais de 
40 escolas nas comunidades. A união faz a força e quem ganha é o município 
de Portel. Em seguida o Sr. Presidente, pela ordem de inscrição, passou a 
palavra ao vereador Gerson Pereira da Costa. Disse o vereador: Sr. 
Presidente, nobres vereadores, povo da galeria, meu cordial bom dia. Queria 
iniciar minha fala tocando num ponto que foi levantado por nosso presidente, 
relacionado aos Conselhos Escolares. Realmente é uma situação muito grave 
o que foi relatado. A gente como gestor escolar por doze anos e a vinte e 
seis na Educação, sabe que o recurso do PDDE é bem-vindo à escola, porque 
de certa forma contribui significativamente para resolver parte das demandas 
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que as escolas possuem, de forma autônoma e participativa. Infelizmente 
algumas práticas estão sendo cometidas e isso vem prejudicando as escolas 
do nosso município. Não vou entrar em detalhe em relação às escolas da 
cidade, mas me chama a atenção umas denuncias feitas em relação à escola 
do interior com relação à aplicação dos recursos do PDDE. E, diga-se de 
passagem, que as escolas do campo recebem outro recurso que é 
justamente para reforma dos prédios escolas, enquanto o da zona urbana é 
só para pequenos reparos. O que eu vejo como um absurdo é a forma de 
que está sendo utilizado este recurso, se aproveitando às vezes da 
ingenuidade dos presidentes e tesoureiros dos conselhos, que às vezes não 
tem a informação necessária para conduzir os trabalhos, e acabam se 
apegando nas pessoas que por má fé os orientam para que o recurso seja 
aplicado. Inclusive há empresários se aproveitando disso, recebendo cheques 
em branco, fazendo da forma que querem, colocando preços absurdos para 
justificar em prestação de contas. As notas chegam direitinhas, mas se você 
observar não há o que não esteja incorreto na prestação de contas. Se você 
entrar em detalhes e vê os preços que são colocados, é um absurdo. E tem 
outras situações que se aproveitam desses cheques em branco para fazer da 
pior forma, que é tirar destas comunidades o direito de fazer um melhor uso 
desses recursos que a União, e, por conseguinte, a melhoria do processo 
ensino/aprendizado. Acredito que a Secretaria de Educação tem sim que se 
manifestar com relação a isso. Estou marcando uma conversa com nosso 
secretário que tem feito o possível para que a Educação no município de 
Portel se desenvolva. A gente tem visto o esforço, mas nem tudo chega ao 
conhecimento dele, até porque as prestações de conta são todas bonitinhas 
quando aparecem lá, mas a gente sabe muito bem pelas denuncias que 
chegam ao nosso conhecimento sobre a aplicação dos recursos dos conselhos 
principalmente na zona rural. Queria destacar aqui a fala do nobre vereador 
Ângelo, especificamente em relação à Rua Augusto Montenegro. A gente é 
servidor público exercendo nossa função na escola Marcionílio Vieira e 
diariamente trafegamos por esta rua e temos conhecimento dos problemas 
que acontecem ali. O secretário Toya Gama não tem medido esforços para 
resolver o problema daquela rua lá. O problema, principalmente no início, 
após a Portel/Tucuruí, esquina da igreja velha, é que toda água que desce se 
acumula na entrada da escola Nicias Ribeiro, e num período desse chuvoso, o 
serviço feito no verão não dura por muito tempo, pois o trânsito é muito 
intenso. Conversando com o Eliezer, responsável pela obra de pavimentação 
da rua, a previsão é que tão logo a obra seja concluída, deve passar 50 
metros da escola Marcionílio Vieira. Eu acredito que o período chuvoso não 
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permita qualquer tipo de procedimento na Rua Augusto Montenegro. Queria 
aqui denunciar ao senhor presidente e nobres vereadores sobre o que está 
acontecendo em nosso município com relação à conduta, e porque não dizer 
descaso, com relação aos menores de idade em nosso município. Até pouco 
tempo atrás os órgãos de fiscalização e controle eram mais atuante e 
percebíamos isso principalmente no Conselho Tutelar, que atuava até altas 
horas da noite, mas hoje, infelizmente, a gente não percebe mais isso. Tem 
uma moda que se espalhou em nosso município, chamada “social”, que é 
uma festinha realizada por menores de idade, onde se vende e consome 
drogas nestas festas, onde crianças e jovens menores de idades estão se 
viciando e se prostituindo e ninguém tá fazendo nada. Eu não posso aqui 
dizer que é culpa do Conselho Tutelar, porque hoje a função e finalidade do 
conselho, eu reconheço que desconheço esta finalidade, e por isso não vou 
criticar. Vou fazer um expediente solicitando informações para que tenhamos 
clareza qual o papel hoje do Conselho Tutelar em Portel, porque, salvo 
engano, existe uma associação de conselheiros tutelares, que redirecionaram 
o trabalho dos conselhos tutelares, e parece que não mais faz parte da 
atribuição deles fiscalizar. Se não é papel do Conselho Tutelar fiscalizar, de 
quem é então? Do Ministério Público? Quem é que está pecando nesse 
processo? Eu tive uma conversa com o delegado Junqueira e ele tem as 
informações que está em um processo investigativo, e sabe que nessas 
“sociais” jovens estão se viciando e meninas se prostituindo para ter a droga. 
Discurso aparteado pelo vereador Zildo Brasil: Só para contribuir com a 
sua fala, especificamente eu vou falar sobre a associação: Eu tenho 
conhecimento que este problema vem desde 2015. Eu fiz varias denuncias, 
inclusive por escrito. Nesta gestão, eu fiz novamente na semana passada, 
pois vieram falar que continuam estas festas. Eles cedem o espaço para fazer 
aniversário, mas no final das contas não é nada disso. No início de 2016 tive 
um problema sério com a minha sobrinha portadora de síndrome de down e 
denunciei novamente o uso indevido da associação dos servidores. Continua 
o discurso do vereador Gerson Pereira. (...) Não é proibido beber, mas a 
pessoa tem que ter controle de si e autonomia, tem que ser de maior. Agora 
proporcionar ambientes como estes, isso ai tem que ter fiscalização. Eu estou 
falando das “sociais”, fora as outras situações que vêm acontecendo em 
nosso município que a gente não sabe. Há pouco foi relatado pelo vereador 
Ângelo o grande número de adolescentes em risco de suicídio, mas eu lhe 
digo que têm pessoas trabalhando em relação a isso. No setembro amarelo 
foi feito um trabalho de valorização da vida e prevenção do suicídio. Sei disso 
porque foram feitas palestras nas escolas e acompanhei este trabalho da 
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SETRAS. Vou citar para vocês que lá na escola em que trabalhamos, no ano 
passado, nós encontramos adolescentes que se mutilavam e a gente 
chamando a atenção. Chamamos o pessoal do COMDAC, fizemos um 
trabalho de denuncias, mas o Conselho não participou. Quero dizer aos 
demais vereadores que quiserem assinar o expediente para cobrarmos 
providências que vamos fazer isso. Discurso aparteado pelo vereador 
Adônis Pires: Quero dizer que o trabalho do Conselho Tutelar não tem 
poder de policia que possa abordar adolescente, mas sim direcionar estes 
adolescentes aos órgãos competentes de acompanhamento. Mas o Conselho 
Tutelar precisa sim do apoio da policia. Eu abordei um conselheiro e 
perguntei a ele que só a gente via o grande numero de adolescentes nos 
bares da cidade, principalmente na orla de Portel, que estão se concentrando 
e usando bebida alcoólica. No domingo testemunhei o fechamento pela 
policia e Conselho Tutelar de uma “social” destas lá na Associação dos 
Servidores. É muito preocupante mesmo isso. Continua o discurso do 
vereador Gerson Pereira. Para concluir, no final da semana passada o 
município de Portel foi, via redes sociais, foi apresentado ao novo delegado 
de policia que chegou ao nosso município. Daí por diante ventilou-se a 
possibilidade do afastamento ou transferência do delegado Paulo Junqueira. 
Isso criou uma comoção muito grande na cidade, porque o delegado tem um 
respeito muito grande da população de Portel pelo trabalho que vem 
desenvolvendo no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas. O 
reconhecimento que a gente tem ao trabalho do delegado, ele não é de hoje. 
Desde o ano passado a gente já vinha conversando para indicar, através do 
projeto legislativo, o titulo de cidadão portelense ao delegado Paulo 
Junqueira pela relevância do trabalho dele em nosso município. Coincidente 
houve o processo eleitoral no inicio dos trabalhos legislativos e não foi 
possível que déssemos entrada no projeto, mas tivemos conhecimento agora 
do posicionamento, que na verdade ele não vai ser transferido, vai ser 
promovido por conta do trabalho que vem realizando aqui. O delegado tem 
vinculo profissional, mas também tem forte vinculo afetivo com este 
município. Como não há na legislação municipal uma data especifica para a 
realização de sessão solene para a destinação do titulo de cidadão 
portelense, colocaremos em votação hoje o projeto legislativo. Em seguida o 
Sr. Presidente, pela ordem, passou a palavra ao vereador Adônis Ferrer 
Monteiro Pires. Disse o vereador: Gostaria de saudar a todos na galeria e 
os vereadores aqui presentes. Dizer que é uma satisfação muito grande estar 
aqui legislando com os nobres vereadores e dizer que na ultima quinta-feira 
foi entregue a patrulha mecanizada que muitos diziam que já tinha sido 
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desviada. A gente teve a oportunidade de ir ver, e junto com o governo 
municipal entregar o equipamento para que possa ajudar nos trabalhos das 
associações do município de Portel. A gente fica assim meio triste, pois se 
passou um ano para entregar por conta da burocracia. Assim como a 
pavimentação daquela parte da Rua Coronel Guedes, antes da Padre Antônio 
Vieira que ficamos sabendo que no papel já está asfaltada e que vai pra 
justiça. Tive também acompanhando a distribuição do peixe que foi 
apreendido pela delegacia de Portel, aonde por um momento me bateu uma 
tristeza muito grande por ver umas pessoas querendo ser mais espertas que 
as outras, pegando o peixe e indo na sua casa trocar de roupa para pegar 
novamente, sem pensar no seu próximo. Ouvi um áudio do delegado Diego 
alertando que as pessoas que receberam os peixes estiverem comercializando 
os mesmos serão autuados. Ali foi mais uma ação do delegado Paulo 
Junqueira, fazendo o seu trabalho e contribuindo com a população do 
município de Portel. A gente sabe que o trabalho do delegado é muito bom, 
mas a gente sabe também que todo mundo busca uma promoção, e temos a 
certeza que ele não vai esquecer Portel. Tenho certeza que vamos conceder o 
título de cidadão portelense e ele vai poder vir aqui receber. O delegado está 
passando o trabalho aos novos delegados, e esperamos poder ajudar para 
que eles possam fazer um excelente trabalho também. Estivemos na 
delegacia conhecendo a nova equipe e convidei-os para virem aqui na CMP 
para apresenta-los aos demais vereadores, mas hoje não foi possível, ficando 
para outra oportunidade. Discurso aparteado pelo vereador Gerson 
Pereira. Caso seja aprovado o projeto, a oportunidade seria na sessão 
solene para esta apresentação, mas acho necessário que os vereadores 
reúnam com ele em outro momento. Continua o discurso do vereador 
Adônis Pires: Então a gente só vem desde já parabenizar o trabalho do 
delegado Paulo Junqueira que contribuiu sim muito com este município e é 
merecedor desta honraria. Em seguida o Sr. Presidente, pela ordem, passou a 
palavra ao vereador Ciro Alves Ferreira. Disse o vereador: Sr. 
Presidente, senhores vereadores, povo presente na galeria, meu bom dia. 
Hoje queria falar a respeito dos desvios de recursos públicos das escolas 
municipais em Portel, tanto do interior quanto da cidade. E ouvi falar de 
algumas escolas e fiquei preocupado. Eu fui gestor da Escola Lourdes Brasil e 
sempre defendi aqueles funcionários e fazia de tudo para que as coisas 
acontecessem da melhor forma possível, assim como os alunos daquela 
escola. Infelizmente ano passado houve um desvio de certa quantia lá, mas 
só sei que aconteceu uma reunião lá e disseram que foram cheques de 
conselheiros passados. Eu conheço a responsabilidade e o caráter das 
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pessoas que faziam parte do conselho, e o que sei dizer é que estes cheques 
têm que ser nominal, a pessoas que vai receber tem que ter o nome no 
cheque. Outra situação é que o banco é cheio de câmera, basta solicitar as 
imagens que dá para saber quem foi o caboco e ele vai ter que responder, 
inclusive sendo preso, porque quem faz isso tem que pagar. Eu muito me 
admiro de quem faz isso. Eu e os vereadores Zildo Brasil e Jucymar Situba, 
reunimos com o secretário Valdo Paranhos, caboco competente e muito 
empenhado, sabemos das dificuldades dele, mas ele vem fazendo o melhor 
que pode pela educação de Portel, e ele nos colocou que foi feita a denuncia 
e se pediu as filmagens, e já estão averiguando e a gente fica feliz 
justamente para não ficarem colocando a duvida na cabeça da comunidade, 
pois a comunidade vai querer saber quem foi e isso pode prejudicar a 
imagem de alguém. Dei uma entrevista agora parara TV para falar sobre os 
conselhos escolares, onde ninguém recebe nada para compor, são voluntários 
escolhidos pela comunidade escolar. Outra situação que preocupa a gente é 
esta dos menores de idade. Passamos e estamos vendo estas festas 
acontecerem, e todos sabem o “auê” que é, e isso precisa ser averiguado. 
Em seguida o Sr. Presidente, pela ordem, passou a palavra ao vereador 
Enos Abreu Perdigão. Disse o vereador: Bom dia, senhor presidente, 
plateia que se sintam a vontade porque aqui é a casa do povo. Hoje me sinto 
numa satisfação enorme por estar presente perante nossos companheiros, 
pois ultimamente a gente tem conversado e tentado defender a harmonia 
entre os poderes. Hoje foi colocada a questão da rua pelo vereador Ângelo, e 
só para justificar, amanhã estará chegando todo o material para começar 
estas operações tapa-buracos. Não podemos de forma irresponsável estar 
desperdiçando material, e o tempo chuvoso tem sido o empecilho para se 
fazer um trabalho adequado. Mas eu vejo no coração do secretário de 
Infraestrutura a força de vontade de contribuir. Dizer que 5 km de asfalto 
serão iniciados no município de Portel, doados pelo governador do Estado, 
Simão Jatene. Já foram feitas as compras e o material já deve estar 
chegando. Portel deverá ser um dos únicos municípios que terão quase todas 
as ruas asfaltadas, e isso comprova o compromisso deste governo e do nosso 
secretário. Humildade não está nas roupas, está no coração das pessoas. A 
secretária é para fazer vereador, e quem sabe agora não fará um prefeito. 
Porque o homem está trabalhando. Quero dizer aqui ao vereador Gerson 
Pereira que ele está de parabéns, quando traz aqui para esta Casa um 
projeto para dar a maior honraria do município a uma pessoa que muito tem 
contribuído. Eu não tenho nenhuma intimidade com o Dr. Junqueira, mas ele 
tem minha admiração e meu respeito. Aos que estão chegando vamos dar o 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL 

ESTADO DO PARÁ 

11 

______________________________________________________________________________________________ 

AV. FLORIANO PEIXOTO, 415, CENTRO, PORTEL – PARÁ – CEP: 68.480.000 - CNPJ N° 04.317.293/0001-96 

apoio para que o trabalho do delegado Junqueira possa ser continuado no 
município de Portel. O município hoje tem 3 delegados, fruto do trabalho do 
Simão Jatene. Dizer que uma das maiores secretárias do estado do Pará, 
Renilce Nicodemos, está largando a SEEL e fez um vídeo de gratidão ao 
governador Jatene. Renilce foi a secretária que mais fez pelo município de 
Portel e chegará a hora do povo reconhecer isso. Em seguida o Sr. 
Presidente, pela ordem, passou a palavra ao vereador Walber da Paixão 
Valente da Silva. Disse o vereador: Excelência senhor presidente, obres 
colegas, amigos que se encontram na galeria, nossas cordialidades e nossos 
desejos que Deus abençoe a todos nós. Em primeiro lugar quero externar 
aqui a minha felicidade por ter acompanhado a decisão sobre a situação do 
mandato do vereador Mac Lima, que garantiu a ele a permanência no 
mandato até a tramitação do seu processo. Fica aqui a minha felicitação e 
que Deus continue lhe abençoando e protegendo por ser a pessoa que vossa 
excelência é. Também gostaria de externar aqui neste momento algumas 
falas e felicitar também a fala do líder do governo, pois parece que os deuses 
conspiram a favor dos prestadores de serviço de mototaxistas do município 
de Portel, pois até lei já aparecer, a LEI 802/2012 (lida e ementa). Agora é 
encaminhar ao secretário da SEGEP para que ele faça as mudanças 
necessárias, caso sejam necessárias, e caso não sejam necessárias, que se 
dê publicidade à lei e que ela passe a valer. Esta lei é muito importante 
porque não trata só do serviço de moto-táxi, mas também do de motoboy e 
moto-frete. Quem trabalha com entrega de compras dos supermercados, não 
tem atentado que ao passar por quebra-molas tem ciclistas e pedestres por 
perto. Também quero agradecer a Deus e a esta Casa legislativa, por diversas 
vezes ter cobrado a patrulha mecanizada que desde 2016 o dinheiro estava 
na conta. Graças a Deus que chegou, mas lamentavelmente chegou em um 
período chuvoso, mas esperamos que este povo que trabalha na enxada 
possa utilizar no verão esta patrulha mecanizada. Quero parabenizar o 
governo do prefeito Paulo que deixou o dinheiro na conta. Quero parabenizar 
também o ex-secretário Heron, que trabalhou no projeto para correr atrás do 
recurso. Ao deputado Priante, que foi o autor da emenda que destinou o 
recurso, bem como parabenizar o atual secretário da SEDE e o governo 
municipal que conseguiu passar um ano para entregar um equipamento cujo 
o dinheiro já estava na conta. Em relação à fala de alguns colegas e à fala do 
presidente, sobre a situação de algumas fraudes que existem na destinação 
dos recursos do PDDE. Essa preocupação eu já tinha externado lá atrás 
quando houve a mudança de professores de suas respectivas escolas. Essas 
mudanças foram prejudiciais porque se perdeu o controle de quem 
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gerenciava os recursos. O vereador Gerson sabe muito bem do que estou 
falando, que com a saída de um servidor da escola em que trabalhamos, nós 
ficamos quase um ano sem poder movimentar o recurso do PDDE, pois o 
servidor que saiu era o presidente do Conselho. Não avaliaram que é 
burocrático e requerem gastos de recursos para a eleição de um novo 
conselho, e esse dinheiro sai da própria escola. Eu já tinha aqui falado sobre 
isso e demorou um ano para perceberem que a metodologia do 
remanejamento dos servidores públicos daria no que está dando. 
Lamentavelmente na Escola Lourdes Brasil foi feito um desvio de R$ 17 mil 
reais e que isso não fique só registrado em ATA, vereador-presidente, e que a 
gente possa pedir providências da própria Justiça, e através de um processo 
administrativo que a prefeitura através da CAED pode instalar, e um processo 
investigativo, que já será feito pela Policia Civil, para averiguar aonde foi 
parar este dinheiro, pois dinheiro público compete a todos nós fiscalizar. 
Outra coisa aqui abordada é a situação das ditas “sociais”. O que mais me 
entristece é que a maioria destas “sociais” acontece em espaços do controle 
público. Para adolescentes existem várias formas de se divertir, mas por falta 
de orientação nossa juventude tem procurado os meios mais vulneráveis para 
se agraciar de divertimento, imaginando que o álcool e as drogas ilícitas 
sejam a saída, mas na verdade é o meio mais perverso para quem se vicia ou 
para a família que tem um viciado dentro de casa. O vereador Adônis foi 
muito feliz em sua fala ao externar a situação da distribuição do peixe 
apreendido pela policia, onde muitas pessoas que receberam, usaram de 
artifícios reprováveis para receberem o peixe mais de uma vez, e aqui fica o 
meu repúdio, bem como as que não tinham precisão e estavam lá recebendo 
a maior parte e a melhor parte do peixe. A SETRAS tem um cadastro com as 
famílias em Portel que vivem em situação de vulnerabilidade, e era para 
essas famílias que o produto oriundo do crime contra o meio ambiente 
deveria ser distribuído. Discurso aparteado pelo vereador Gerson 
Pereira: Me informaram que estava saindo peixe por trás da delegacia, e fui 
informado pelo delegado Paulo Junqueira que boa parte do peixe estava indo 
para a SETRAS para atender um outro quantitativo. Fiquei sabendo que uma 
só pessoa pegou 50kg de peixe. Este peixe foi apreendido por volta da meia-
noite e transportado para a delegacia durante a madrugada. Pela manhã 
fizeram os procedimentos e depois do meio-dia começaram a distribuir para a 
população. É lógico que muito difícil se reconhecer uma pessoa que já pegou, 
que por má fé retornou para pegar mais. Infelizmente não houve tempo de 
se fazer um planejamento de distribuição, o que ocasionou até de 
comerciantes hoje estarem comercializando os peixes, o que provocou o 
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pronunciamento do delegado nas redes sociais. Continua o discurso do 
vereador Walber da Paixão: Você disse exatamente o que eu dizer sobre 
o assunto, mas queria só contribuir com sua fala: o que está sendo feito 
licitamente não deveria ser retirado pelos fundos, é isso que me causa 
estranheza. Gostaria de dizer aos nobres que este tipo de comportamento, é 
uma situação que nos preocupa porque a gente imagina que só acontece 
fora. Nós somos cobrados no combate à corrupção, mas as mesmas pessoas 
que cobram do vereador não percebem que estão cometendo coisas erradas. 
Estive há pouco conversando com meus pares na antessala aqui da CMP 
externando a eles a minha preocupação em relação a perseguição querem 
impor a minha família. Meu pai, homem digno que faleceu há quatro anos, 
que nunca ficou devendo nada neste município, está sendo alvo de cobrança 
judicial por parte desse governo que está aí. Minha mãe, uma senhora já 
muito idosa, recebeu ontem intimação assinada pelo advogado Igor Monteiro 
a mando do prefeito Manoel Maranhense como afronta ao que eu falo e, 
como ninguém tem como me atingir, pois faço tudo às claras, estão tentando 
atingir pessoas que humanamente nem estão mais aqui. Isso é intolerável e 
repugnante. Hoje muitos de vocês ainda têm pai, mas muitos sabem o que 
estou dizendo aqui. Eu não vou tolerar, pois a minha mãe é a única herdeira 
do meu pai, e isso colegas, não vai ficar assim. Vou procurar a Justiça para 
limpar o nome do meu pai da mão e da boca desses abutres que estão 
acabando com o município de Portel na nossa cara. Daqui para frente tudo 
vai ser diferente, pois eu não vou tolerar este tipo de coisa. Quem me 
conhece sabe que não posso e nem devo achar que isso aqui é normal. Acho 
que o governo do Manoel mal orientado passou dos limites daquilo que se diz 
“democracia e liberdade de um povo”. Dizer que eles não têm ciência do 
falecimento do meu pai é ignorar os serviços prestados a este município, que 
meu pai enquanto vivo prestou, porque todos aqui sabem que ele já morreu. 
Fica aqui o meu repudio a este governo perverso, desumano, autoritário, 
ditador e sem vergonha, pois enganou o povo dizendo que não ia perseguir o 
povo e está perseguindo. Sr. Presidente, senhores vereadores, a minha 
mulher brigou na justiça para ter de volta a carga horária dela, e hoje 
querem extinguir a turma dela, alegando que o aluno com necessidades 
especiais não precisa progressão porque não vai aprender a ler. Depois da 
Conferência de Salamandra que tratou da inclusão no mundo e no Brasil, a 
criança que não progride no âmbito educacional, ela progride no inclusivo, 
através da socialização. Isso precisa ser respeitado porque é uma questão de 
dignidade, isso não é brincadeira, mas para perseguir a mulher do vereador 
Paixão bora tirar o aluno porque ele não precisa. Isso é democracia e 
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liberdade? Foi para isso que o povo elegeu esse prefeito que está aí que 
nunca sabe de nada? Nós não podemos permitir que esse município volte a 
um regime que nós fomos combatentes. O País está passando pela maior 
limpeza ética e moral que já vivemos, com um STF mandando prender quem 
se envolveu em corrupção. Hoje, um governo municipal persegue quem ousa 
pensar diferente dele. Isso é intolerável. Não havendo mais inscritos para se 
manifestarem no expediente, o Sr. Presidente, antes de passar para a 
ORDEM DO DIA, se pronunciou dizendo: Realmente a falta de respeito 
com este Poder e à agressão com nossa democracia, precisam ser olhadas 
com carinho. Eu quero colocar para vocês que até hoje eu não sei quem é o 
verdadeiro prefeito de Portel. Hoje temos um prefeito eleito, o companheiro 
Manoel Maranhense, mas lá, uma das Secretarias tem um prefeito. Um outro 
amigo que chamam de “cabeça de pirarara” é prefeito, outro secretário lá 
também é prefeito, e ficou difícil para nós vereadores saber que é o gestor 
titular. A desobediência da SEGEP a mim quando fico prefeito em exercício ela 
é enorme, uma coisa que dá nojo. As matérias discutidas e aprovadas aqui 
nesta Casa elas são encaminhadas em tempo hábil, mas não são sancionadas 
por serem de autoria dos vereadores Paixão e Moisés. Nós aqui nesta Casa 
temos perdido, mas também a população em si também tem perdido com 
isso. Infelizmente as pessoas não veem até à Câmara ouvir nossas falas. 
Fomos eleitos para fazer a defesa do povo, e quando fazemos somos tolhidos 
lá dentro da prefeitura. Eu penso muito na situação em que o município vive, 
não tão pela falta de recurso, mas pela falta de gestão. O que falta é o 
senhor Manoel dizer: Eu sou o prefeito e não quero mais você trabalhando 
comigo, porque você está me atrapalhando. Se eu fosse prefeito eu 
conseguiria fazer gestão, pois não é difícil. Em vez de ficarem perseguindo a 
família de vereador e o trabalho deste Parlamento, eles poderia estar 
trabalhando. Eu preciso que chegue as atas de nossas reuniões ao prefeito e 
à população. Não sei mais o que podemos fazer para sermos atendidos por 
esta prefeitura. Eu já nem tenho mais vontade de entrar naquele prédio e só 
entro quando sou obrigado a assumir a prefeitura. Pedi na posse que o 
prefeito respeitasse este Poder, mas está sendo o mais desacatado, não por 
ele, mas sim por alguns de seus secretários. Quero agradecer a todos os 
vereadores que se pronunciaram nesta manhã. Em seguida o vereador 
Ângelo Junior solicitou que seu requerimento protocolado no inicio da 
sessão, que reestabelece o nome de Terezinha de Jesus Paranhos de Almeida 
à Escola ABC, em homenagem à professora falecida recentemente, no qual 
foi acatado pelo plenário.  Em seguida o vereador Nizael Lobato solicitou 
que os ITENS III e IV fossem retirados da presente pauta, e também o 
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pedido foi acatado pelos demais vereadores. Ato continuo. Em seguida o Sr. 
Presidente passou para o ITEM II da pauta: LEITURA, DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018, 
DE 02 DE ABRIL DE 2018, DE INICIATIVA DO VEREADOR GERSON 
PEREIRA DA COSTA, QUE CONCEDE AO SR. PAULO HENRIQUE 
JUNQUEIRA DE SOUZA, O TÍTULO DE CIDADÃO DE PORTEL, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 10, XIV DA LEI ORGÂNICA DO MUNICPAL DE 
PORTEL, ESTADO DO PARÁ, e solicitou ao vereador-autor que fizesse a 

leitura do seu projeto. Após a leitura, o vereador-autor fez a DEFESA do seu 
projeto dizendo: Amigos vereadores, não é difícil e é muito comum 
ouvirmos a expressão: “A segurança do município de Portel não está boa”. 
Mas imaginemos nós se não tivéssemos aqui o delegado Junqueira, onde 
estaríamos neste momento. A criminalidade tomou uma proporção muito 
grande no município de Portel e só uma atuação com rigor os criminosos 
passaram a ter respeito por um delegado, até por conta que muitos foram 
embora, como bem disse aqui um nobre que se pronunciou anteriormente. A 
quantidade de drogas apreendidas em Portel é maior que a somatória de 
todos os municípios marajoaras, e isso não é motivo para se orgulhar, mas é 
motivo de reconhecer o trabalho do delegado. Esse título eu tenho 
conversado com ele desde o ano passado, e ele já teria sido agraciado se 
tivesse entrado na programação do aniversário da cidade, como 
tradicionalmente se faz. Então nada mais justo que nesse momento, e eu já 
vinha falando desde a primeira sessão, mas houve o processo eleitoral e 
deixamos para depois e, coincidentemente, na chegada de dois novos 
delegados para o município, veio a informação da promoção do delegado 
Paulo Junqueira pelo reconhecimento do seu trabalho. Nada mais justo que 
agora a gente invoque o artigo 10, XIV da Lei Orgânica e conceda este título 
por merecimento a tudo que fez por este município. Solicito ao senhor 
presidente, se caso os demais vereadores aprovem este projeto de decreto 
legislativo, que realizemos a sessão solene na próxima quarta-feira dia 11, a 
pedido do próprio delegado pela presença do Juiz e do Promotor. Fica meu 
pedido a todos pela aprovação do presente projeto. Em seguida o presidente 
em colocou em DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 001/2018, DE 02 DE ABRIL DE 2018, DE INICIATIVA DO 
VEREADOR GERSON PEREIRA DA COSTA, QUE CONCEDE AO SR. 
PAULO HENRIQUE JUNQUEIRA DE SOUZA, O TÍTULO DE CIDADÃO 
DE PORTEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, XIV DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICPAL DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ, e pela ordem de 
inscrição passou a palavra ao vereador Emerson Moura Lobato. Disse o 
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vereador: Vereador Gerson, é com grande honra que declaro meu voto 
favorável, por ter preenchido todos os requisitos legais, e cabe agora ao 
presidente, caso seja aprovado, marcar esta sessão solene.  A grande 
relevância e o trabalho que o Dr. Paulo Junqueira realizou neste município é 
incontestável. Tive o prazer de conversar muito com ele quando tive 
oportunidade, e comparo ele ao meu amigo Paixão, que tem um coração 
grande, mas quando tem de ir pro embate ele vai. Peço até que o delegado 
utilize suas redes sociais para informar de sua transferência, mas que sempre 
estará por perto atuando em nosso município. Em seguida, o Sr. Presidente 
pela ordem de inscrição, passou a palavra ao vereador Francisco Ângelo 
de Oliveira Junior. Disse o vereador: Sr. Presidente, senhores 
vereadores. Queria a principio me solidarizar e ao mesmo dizer ao vereador 
Gerson Pereira, que a sua ação em favor do titulo de cidadão ao delegado 
Paulo Junqueira, é de grande relevância pelos trabalhos que prestou no 
município de Portel. Íamos fazer um projeto conjunto, não só para o 
delegado Paulo Junqueira, mas sim também para o Major Fernandes. Vale 
ressaltar que a Policia Militar e a Policia Civil fizeram um trabalho conjunto, e 
na fala do vereador Paixão vais compreender melhor. Eles contribuíram para 
que em 2016 o prefeito Paulo criasse a Guarda Patrimonial para servir de 
alicerce no combate à violência no município de Portel. Eu queria te 
parabenizar pela iniciativa de dar este titulo a essa caboco do nordeste. A 
população de Portel tem receio de que os outros que estão chegando possam 
não dar conta, mas o trabalho que foi feito foi o suficiente para dar um basta 
contra o tráfico, a violência contra a mulher e criança. Para você ter uma 
ideia o numero de processos na comarca de Portel é muito grande pelo 
trabalho que o Paulo fez aqui em Portel. Acho que o titulo de cidadão 
portelense cabe bem neste momento, que a população respeita muito. Em 
seguida o Sr. Presidente pela ordem de inscrição, passou a palavra ao 
vereador Walber da Paixão Valente da Silva. Disse o vereador: Vossa 
Excelência Senhor presidente, nobres pares. Mais uma vez ocupamos esta 
tribuna para ser solidário à matéria que hoje está subscrita pelo vereador 
Gerson Pereira. Vereador, o título honorífico destinado ao delegado, faz jus 
pela sua justificativa onde consta parte da história de vida do delegado. 
Gostaria muito de estar aqui votando favorável à concessão deste título, mas 
não gostaria de estar lamentando por sua partida. Gostaria também de estar 
satisfeito pela promoção que o Governo do Estado lhe concedeu por seu 
trabalho no município de Portel, mas não gostaria que o delegado deixasse 
este município. O artigo 10º de nossa Lei Orgânica, em seu inciso XIV, ele 
nos estabelece o outrora está proposto por vossa excelência. Durante meus 
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46 anos de vida eu não conheci alguém tão preocupado com a segurança 
pública neste município. Digo isso não desmerecendo os outros que por aqui 
passaram, mas digo isso como uma forma de fazer justiça a ele que aqui 
está. Lamentavelmente o que o governador prometeu quando esteve aqui 
que o delegado continuaria e com melhores condições de trabalho, não vai se 
cumprir. Se o governador não tivesse falado nada, eu não teria o que dizer, 
mas o governador prometeu a esta população a continuidade do delegado 
Junqueira em Portel, e sorrateiramente parece que fez tudo ao contrário. 
Promovido ou transferido, nós vamos perdeu um exímio profissional da área 
de segurança e isso não me deixa contente, me deixa preocupado. Gostaria 
de estar homenageando o delegado com este título, mas mais do que nunca 
seria bem melhor que ele ficasse do que estar homenageando alguém que 
vai partir, nos deixando em um caminho incerto, pois não sabemos como é 
que trabalham os novos delegados que aqui chegaram. É muito difícil 
trabalhar no município de Portel onde a estrutura é insuficiente, mas mesmo 
a prefeitura não cumprindo o acordado em reunião nesta Casa com o próprio 
delegado e o major da PM, foi feito um trabalho para garantir a ordem para a 
sociedade do município de Portel. Fica aqui meu protesto por não 
priorizarmos a segurança e perdermos um profissional da melhor qualidade, 
pois mesmo com a promoção dele, tenho certeza que se o município tivesse 
priorizado a segurança pública ele teria mais ânimo e vontade de continuar 
aqui. Quando o delegado veio para o município foi na época que eu era 
secretário da SEGEP, reunimos e ele nos externava sua preocupação com o 
municio no âmbito da violência, tráfico e prostituição. O serviço de vigilância 
patrimonial foi ideia dele, que o prefeito Paulo apenas colocou em prática, 
mas lamentavelmente o serviço foi extinto pelo atual governo, o que me 
causa tristeza. Parece que a partir do dia 01/01/2017 o município iniciou um 
processo de regressão, e estamos pagando um preço alto. Não havendo mais 
inscritos para discutir, o Sr. Presidente colocou em VOTAÇÃO O PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018, DE 02 DE ABRIL DE 2018, 
DE INICIATIVA DO VEREADOR GERSON PEREIRA DA COSTA, QUE 
CONCEDE AO SR. PAULO HENRIQUE JUNQUEIRA DE SOUZA, O 
TÍTULO DE CIDADÃO DE PORTEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, XIV 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICPAL DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ 
Sendo a mesma aprovada por UNANIMIDADE dos vereadores presentes. 
Em seguida o Sr. Presidente passou presidência para vice-presidente, e 
ocupou a tribuna para ler o ITEM I da pauta: LEITURA, DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, DO REQUERIMENTO Nº 001/2018, DE 03 DE ABRIL DE 
2018, DE INICIATIVA DO VEREADOR MOISÉS MOREIRA DA COSTA 
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FILHO. Após a leitura, o vereador-presidente fez a DEFESA do requerimento 
dizendo: Peço a todos os Edis que avaliem este requerimento, para que 
todos possam utilizar, principalmente as escolas da zona rural e algumas 
comunidades, porque a partir do momento que a prefeitura encaminhar o 
projeto de lei, não que tenhamos que isentar o ISS das empresas, mas que 
seja cobrado pelo menos 2%. Nós aprovamos uma lei antes do final do ano 
que cobra 2% das empresas caso queiram isentar os 3%. É importante este 
Programa de Internet Para Todos, pois na cidade temos acesso à internet, 
mas os jovens da zona rural ainda estão sem este serviço de inclusão digital. 
Decidam pelo voto favorável para que este povo seja beneficiado. Em seguida 
o presidente em colocou em DISCUSSÃO O REQUERIMENTO Nº 
001/2018, DE 03 DE ABRIL DE 2018, DE INICIATIVA DO VEREADOR 
MOISÉS MOREIRA DA COSTA FILHO e pela ordem de inscrição passou a 
palavra ao vereador Josildo Ribeiro Brasil. Disse o vereador: Bom dia 
senhores vereadores, senhor presidente. Só para justificar meu voto, é 
louvável seu requerimento e gostaria de acrescentar que não sei se é o 
mesmo programa, mas já temos alguns pontos de internet no interior, 
inclusive acompanhei a montagem de antenas no Cipoal, no Elmo Balbinot 
dentro do programa Internet na Escola. Eu conversei com o Bruno Fialho que 
é o coordenador desse programa de informação, e ele me disse que já 
cadastrou 35 escolas, maioria na zona rural, sendo que 10 antenas já foram 
liberadas. Meu voto é favorável ao seu requerimento. Em seguida o Sr. 
Presidente pela ordem de inscrição, passou a palavra ao vereador 
Francisco Ângelo de Oliveira Junior. Disse o vereador: Sr. Presidente, 
senhores vereadores. A princípio o Ministério de Ciência e Tecnologia neste 
governo eu pensei que já tinha acabado com esse projeto de inclusão digital. 
Quero parabeniza-lo pelo requerimento e pela forma que colocas, mas a 
escola do ABC já foi contemplada com o programa da CLARO, e o vereador 
Ciro Alves já colocou algumas antenas de propriedade particular. Eu gostaria 
de incluir nesse seu requerimento a Escola Ezidio Maciel, a Escola Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, no Maripajó. A Escola São José, lá no Arú, que 
é uma escola que fica dentro de um rio de difícil acesso. A Escola Princesa 
Izabel, a Escola Salmo 91, escolas de difícil acesso que deveriam ter internet 
de banda larga. Eu gostaria de parabeniza-lo e dizer que o governo estadual, 
federal e municipal poderiam se unir para proporcionar isso para os alunos do 
campo, e diga-se, são os melhores alunos que tenho. O Governo do Estado 
hoje está criando outro mecanismo para o ensino médio no campo, que é o 
SEI à distância. Em seguida o Sr. Presidente pela ordem de inscrição, passou 
a palavra ao vereador Emerson Moura Lobato. Disse o vereador: Sr. 
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Presidente, eu não deixaria de vir aqui nesta tribuna e lhe parabenizar pelo 
requerimento. É grande a importância de se levar até o interior estes projetos 
de inclusão digital. Vereador Ângelo, quando o senhor fala que os melhores 
alunos são do interior, eu tenho compartilhado isso aqui na UNIASSELVI, 
onde uma vez por semana é feita uma aula semipresencial, mas no decorrer 
da semana cada aluno tem acesso ao seu conteúdo, mas eu tinha seis 
pessoas que não poderiam acessar. Me uni com mais quatro pessoas lá no 
Anijó e colocamos um celular rural e por ele as pessoas estão tendo acesso 
aos seus conteúdos. Só quem conhece a necessidade sabe da importância 
desse requerimento. A alegria desses alunos e de toda a comunidade é 
imensa. Meu voto é favorável e vou fazer cópias deste requerimento e vou 
distribuir na zona rural. Não havendo mais inscritos para discutir, o Sr. 
Presidente colocou em VOTAÇÃO O REQUERIMENTO Nº 001/2018, DE 
03 DE ABRIL DE 2018, DE INICIATIVA DO VEREADOR MOISÉS 
MOREIRA DA COSTA FILHO. 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 a ser realizada 
no dia 12.04.2018, precisamente às 09h00min (nove horas), no Plenário 
das Sessões Legislativas “Benedito Maranhão de Carvalho”, da Câmara 
Municipal de Portel. E como nada mais houve para ser tratado, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente 
Sessão, 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 05 DE ABRIL DE 2018. 
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