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SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º 
PERÍODO LEGISLATIVO DA ATUAL 
LEGISLATURA, DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTEL, ESTADO 
DO PARÁ, REALIZADA EM 14 DE 
JUNHO DE 2018, ÀS 9:00HS. 

 

 
Aos quatorze (14) 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 9h00min (nove horas), reuniu-se, em caráter 
ordinário, a Câmara de Vereadores deste Município, sob a Presidência de seu 
Presidente Em Exercício, o Exmo. Sr. Vereador Emerson de Moura Lobato, 
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: 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, Roselene Fachineto 
de Nadal, Washington Jorge Rodrigues Barbosa e Heronaldo Machado 
Coelho.  Verificou-se a ausência do vereador-presidente Moisés Moreira da 
Costa Filho (por motivo de doença) Constatado o quórum de quatorze (14) 
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 em exercício 
solicitou ao 1º Secretário que procedesse a leitura das ATAs dos dias 
15/03/2018 e 22/03/2018, e após início da leitura, o vereador 
Francisco Ângelo de Oliveira Junior solicitou a dispensa da leitura das 
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ATAs alegando que os vereadores receberam cópias, o que foi acatado pelos 
demais Edis. Assim sendo, o Sr. Presidente colocou as referidas ATAs em 
DISCUSSÃO. Não havendo inscritos para discutir, o Sr. Presidente colocou as 
ATAs dos dias 15/03/2018 e 22/03/2018 em VOTAÇÃO, sendo as 
mesmas APROVADAS 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 Francisco Ângelo de 
Oliveira Junior. Disse o vereador: Sr. presidente em exercício, senhores 
vereadores, senhora vereadora. Eu já estava com saudade deste momento de 
quinta-feira para estar aqui falando dos problemas de nossa comunidade. 
Queria também saudar os presentes na galeria. Sr. Presidente, eu quer me 
reportar sobre o movimento que se intitulou “Fora Mané” que aconteceu 
sábado passado. Queria dizer da falta de respeito com esta Casa e conosco, 
pois fomos tachados de marionetes e de ladrões e eu nunca roubei um palito 
de fósforo. Foram feitas muitas falas de humilhação pejorativa contra a maior 
igreja do mundo, que é a nossa Igreja Católica. Pressionaram o pároco para 
que ele pudesse falar alguma coisa sobre o movimento, e de forma 
humilhante o padre ficou impressionado com a indelicadeza das lideranças do 
movimento. E o movimento perdeu a credibilidade pelo desrespeito ao 
presidente desta Casa, ao secretário de Educação por tentarem invadir sua 
casa, ao vice-presidente desta Casa e a honra da vereadora Rose de Nadal, 
pessoa digna nesta cidade. As providências estão esperando para serem 
tomadas em conjunto, interpelando judicialmente a liderança deste 
movimento para que tenha maior respeito na hora de fazer manifestações. A 
casa de nosso presidente foi apedrejada e o mesmo foi desrespeitado por um 
manifestante. Não estou aqui para puxar-saco de presidente, estou falando 
da honra e da dignidade da pessoa humana. A gente pede que estejamos de 
posse das provas, filmagens e áudios, para que possamos tomar 
providências. Eu queria dizer que faz-se movimento, mas que possa ter uma 
pauta de reivindicação, onde você leve a pauta prefeito, sente com ele e diga 
onde estão os problemas da comunidade. Agora se faz movimento em um 
sábado, só pode ter conotação política, pois se fosse em dia útil, a Prefeitura, 
a Câmara e o Fórum estariam abertos para atender o movimento. Seria 
importante que esta Casa direcione a interpelação judicial ás lideranças deste 
movimento. Dei entrada ainda há pouco em uma indicação que diz respeito à 
iluminação os logradouros públicos do município de Portel. A Rua Augusto 
Montenegro, que vai da Manoel Antônio Fialho até a Matinha está 
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praticamente no escuro e os professores do Nicias Ribeiro estão pedindo 
providencias. A rua João Paiva que fica atrás da Escola Nicias Ribeiro também 
está escura. Eu coloquei em minha indicação os principais locais escuros de 
nossa cidade, e coloco também os valores que a prefeitura recebe todo mês 
da taxa de iluminação pública, e que a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
tem que fazer seu papel de pelo menos colocar uma lâmpada nesses locais 
perigosos, que custa apenas R$ 135,00, e o repasse mensal é quase R$ 90 
mil, o que dá quase R$ 1 milhão de reais ao ano, dinheiro suficiente para 
iluminar toda a cidade. Peço ao Sr. Presidente que coloque em pauta na 
sessão de hoje para que seja aprovada e encaminhada ao prefeito Manoel 
Oliveira dos Santos, para que ele faça pelo menos isso pelo cidade. Outra 
situação é sobre a pavimentação que começou na cidade de Portel e o povo 
fala muito. Estão dizendo que a pavimentação começou na 10 de dezembro 
porque mora a maioria de irmão e primos do secretário de Infraestrutura, 
mas o dinheiro já caiu na conta e o governo tem que mostrar serviço para 
que nós possamos fiscalizar. Estamos com o relatório de gestão, e 
observamos quem são efetivos/concursados e os que não são. Alguém que 
enganar o INSS e os servidores municipais. Só queria lhe dizer que o ex-
vereador Gilson de Sousa Caldas nunca passou em concurso público e está 
como efetivo na folha da SEMED em janeiro, fevereiro e março de 2017, e 
nós vamos investigar para saber, e dizer a todos, que continua a farra das 
300 horas, e vamos identificar essas pessoas para que possam devolver esse 
dinheiro ao erário público. Em seguida o Sr. Presidente em exercício, pela 
ordem de inscrição, passou a palavra ao vereador Jucymar Ferreira 
Situba. Disse o vereador: Bom dia, Sr. Presidente, vereadora Rose de 
Nadal, saudar a todos na galeria. Dizer que é sempre muito bom poder os 
reunir e lutar pelas melhorias do nosso município. Desde a semana passada 
estamos travando uma luta no rio Mandaquari, no qual aquele povo tem 
sofrido com muitos barrancos que entram para aquele rio, e eu já fui lá em 
tempo de escola, e imagino o trabalho dos barqueiros, alunos e professores, 
como não deve ser difícil para essas pessoas. Pensamos aqui que tem 
diretores que pedem tinta para pintar a escola, lá na Escola Salmo 19 o 
diretor está pedindo uma parede, pois a escola não tem, pois é uma 
escolinha construída na época do Elquias Monteiro, e ali já firmamos uma 
parceria. Quero dizer, vereador Emerson, que com a ajuda do Executivo 
mandamos para o Mandaquari o serviço para evitar que os barrancos entrem 
no rio para amenizar o sofrimento daquele povo. Quero parabenizar aqui o 
Governo Municipal na pessoa do prefeito que encaminhou a situação, e a 
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comunidade que ajudou no serviço. Dizer que estas parcerias devem existir e 
nós temos que estar trabalhando junto com a comunidade. Fiquei feliz, pois 
primo por uma educação de qualidade, quando vi a recomendação dada à 
prefeitura sobre a realização do concurso público no município de Portel, 
garantindo a estabilidade no trabalho de novos servidores. Fico feliz pela 
recomendação do MP, pois já havíamos discutido isso aqui nesta Casa ano 
passado, e acredito que, conhecendo o secretário de Educação e o prefeito, 
teremos a realização do concurso público no município. É importante que 
abracemos esta causa. Discurso aparteado pelo vereador Ciro Alves: 
Queria agradecer sua parceria na última viagem que fizemos ao Camarapi 
levando internet para a comunidade Ponta Fina. Continua o discurso do 
vereador Jucymar Situba: Eu tenho elogios a oferecer ao vereador que 
mais tem montado pontos de internet nas comunidades, e o que é bom a 
gente tem que copiar. Lá no Mandaquari já estamos agora para o mês de 
junho montando uma antena lá para aquele povo, porque é ruim o acesso lá. 
O vereador Ciro tem sua família quase toda morando no Camarapi e o 
parabenizo pelo trabalho que vem realizando por lá. Em seguida o Sr. 
Presidente em exercício, pela ordem de inscrição, passou a palavra ao 
vereador Walber da Paixão Valente da Silva. Disse o vereador: 
Excelência sr. Presidente em exercício, colegas vereadores, amigos da galeria, 
nossas cordialidades. O primeiro expediente se faz necessário para que os 
vereadores venham aqui para tratar de assuntos diversos, e dentre eles 
destaca-se a turbulência que nosso município vem passando em termos de 
institucionalidade dos nossos poderes. O nosso Poder Legislativo, como bem 
dito pelo vereador Ângelo, foi alvo de discursos ofensivos e isso é intolerável, 
pois o discurso do ódio só tem maltratado a humanidade. É preciso que se 
trate as instituições públicas com respeito e que se separe o joio do trigo. O 
poder representado foi constituído através do processo democrático, e 
execrar cidadãos que ocupam a cadeira de uma Câmara já não é mais 
inteligente, pois eu tenho família e sou questionado por ela toda vez que 
ouve falar algum que desabone a conduta deste vereador neste poder. 
Portanto, não posso deixar aqui de fazer minha reclamação pela injustiça que 
se cometeu contra alguns vereadores deste parlamento quando generalizam 
como se todo mundo fosse ladrão e bandido. Eu não acredito nessas falas, 
pois elas não se fazem representar aqueles que querem o bem do município. 
Não tenho nem um problema em aceitar a livre manifestação, agora não se 
pode perder o respeito por aqueles que merecem respeito. Nós como cidadão 
e vereador deste município temos sim desempenhado a nossa função dentro 
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do parlamento, às vezes mal compreendido, mas temos feito. Por exemplo: 
Na Conferência Municipal de Educação ouvindo atentamente a voz do 
secretário de Educação, que também falava da realização do concurso 
público. Nós, pelo protocolo Nº 009/29-2017, protocolamos no MP de 
Portel com comprovações de relatórios de servidores públicos, que no 
município de Portel tem muito mais servidor contratado do que concursado. 
Mesmo fazendo uma projeção daqueles servidores que são de carreira, mas 
estão em disfunção, já haveria a necessidade de realização de concurso 
público. Quando foi ontem, por volta das 13hs, recebi e-mail informando que 
o Ministério Público teria se manifestado sobre o pedido protocolado pelo 
mandato deste vereador. Também após ouvir o secretário de Educação, 
protocolamos nesta Casa um requerimento solicitando a realização do 
concurso público, assinado também pelo presidente desta Casa, e que foi 
aprovado pela unanimidade dos vereadores. Diante de tudo isso nós 
voltamos ao Ministério Público e reafirmamos nossas reclamações e 
mostramos a eles que a Câmara fez o trabalho dela que foi aprovar o 
requerimento por unanimidade e que alguém deveria estar se manifestando e 
dando os primeiros passos para a realização do concurso. Muito embora a 
recomendação não ter poder de execução, mas é o primeiro passo que a 
Justiça dá para que o Chefe do Poder se manifeste para a solução do 
problema. Nós temos o problema identificado que é a imensa quantidade de 
servidores contratados e esse problema precisa ser resolvido. O MP já 
recomendou que o município estabeleça uma solução para o problema e deu 
6 meses para isso, caso isso não aconteça, o MP entrará com Ação Civil 
Pública-ACP. A partir daí o Poder Judiciário vai analisar esta ACP e 
entendendo o MP a Justiça determinará a realização do concurso e dará um 
novo prazo para que isso aconteça. Caso o prefeito não cumpra ele estará 
descumprindo a ordem de um poder, sendo passivo de multa que pode 
chegar até R$ 200 mil reais e, caso assim mesmo não cumpra a decisão da 
Justiça para a realização do concurso, poderá a Justiça determinar a prisão 
dos envolvidos por desobediência. Eu lembro muito bem que o governo que 
mais realizou concurso foi o governo do Pedro Barbosa, mas isso não foi 
porque ele quis, ele foi obrigado por uma ação que impetramos na Justiça 
que iniciou como esta e que tínhamos entrado lá no governo do Elquias. O 
Pedro ganhou a eleição, o juiz sentenciou e enquanto ele não realizou o 
concurso foi multado e depois teve que realizar o concurso para preencher 
todas as vagas elencadas na Ação Civil Pública. Então é desta forma que 
inicia, muito embora muitas pessoas acham que é apenas uma 
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recomendação e cumpre se quiser. Quero parabenizar o município de Portel 
que tem se preocupado com o cumprimento das leis neste município. Uma 
pessoa que tem acompanhado a situação de nossos ribeirinhos, vendo a 
carência, em todos os aspectos, em que vive o nosso povo. Interessante é 
que tem entidade por aí que sequer foi citada como notificante, mas que se 
diz o pai da criança. Em nenhum momento o MP cita qualquer entidade 
sindical como coautora da ação que deu início ao processo de realização 
deste concurso. Então eu oriento estas entidades a serem parceiras deste 
poder e das pessoas que querem bem deste município.  Em seguida o Sr. 
Presidente, pela ordem de inscrição, passou a palavra ao vereador 
Washington Jorge Rodrigues Barbosa. Disse o vereador: Sr. 
Presidente, senhores vereadores e membros da galeria, meu cordial bom dia. 
Aproveitar aqui para agradecer o livro “O Poder da Esperança” a mim 
ofertado pelo vereador Emerson Lobato. Eu queria também falar aqui sobre a 
questão da manifestação ocorrida no ultimo sábado, e dizer que a gente 
também queria participar, mas informaram que não queriam políticos. Pelo 
que eu pude observar não houve a mobilização esperada. A manifestação 
cometeu várias irregularidades, agredindo pessoas e instituições, inclusive 
esta Casa e seus membros, generalizando que aqui ninguém faz o seu 
trabalho e são coniventes. Foi esta linha de ataque à Câmara, e ainda bem 
que a gente não participou. Se Deus quiser iremos fazer uma prestação de 
contas, mas dentro da realidade, apresentando documentos: isso sim é uma 
oposição consciente e dentro da legalidade. Está havendo muitas 
reclamações em relação à iluminação pública, principalmente nos bairros da 
periferia, como no conjunto Minha Casa, Minha Vida. Chegou ao meu 
conhecimento que está havendo irregularidade nessa questão de iluminação 
pública. De que maneira? Como a firma do nosso amigo Diego estava 
participando e houve irregularidades na licitação, ele entrou na justiça sobre 
um bloqueio e teria que fazer outra licitação, e isso já faz um ano. Enquanto 
isso a prefeitura faz uma manobra irregular e, salvo engano, a prefeitura está 
contratando eletricistas e estes estão fazendo o trabalho da firma. E isso é 
ilegal. Vamos verificar isso na prestação de contas e posteriormente vamos 
nos manifestar já com os documentos em mãos. Sobre a questão da saúde 
pública, muito debatida em dias anteriores, queremos dizer que a Câmara 
Municipal de Portel convocou a ex-secretária para explicações junto à 
Comissão Permanente de Saúde da Casa, convocada por este vereador na 
ausência do vereador-presidente da Comissão, Adônis Pires. Ela virá 
brevemente dentro do prazo estabelecido. Assumiu o novo secretário, 
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Nizomar Junior, e até agora não mudou nada, mas estamos aguardando, pois 
mudança de Secretaria é complicada. Não vamos poder esperar muito porque 
com saúde não se brinca e a comunidade está fazendo está cobrança. Vamos 
ver o que a ex-secretária tem a nos dizer e vamos ver o que o novo 
secretário fará à frente da Secretaria. Estivemos na reunião do Conselho 
Municipal de Saúde, eu e o vereador Adônis, representando a Comissão de 
Saúde da Câmara, onde estava presente também o secretário, que disse, 
resumidamente, que ele irá atuar a partir de sua posse, e o que tem para 
trás que seja resolvido pelas autoridades competentes. Eu quero aqui 
agradecer de público ao ex-ministro Helder Barbalho pela doação de asfalto 
para o município de Portel enquanto era ministro, pois agora se afastou para 
cuidar de sua campanha para governador. Este asfalto já chegou a Portel, e 
as firmas já estão trabalhando. A primeira pessoa que deveria agradecer era 
o prefeito, mas vamos aguardar, para que o ex-ministro, através de sua 
influência consiga mais coisas para Portel. Em seguida o Sr. Presidente, pela 
ordem, passou a palavra ao vereador Heronaldo Machado Coelho. 
Disse o vereador: Sr. Presidente em exercício, senhora e senhores 
vereadores, meu bom dia. Todos que me antecederam aqui já falaram um 
pouquinho dos últimos acontecimentos no município, eu também quero fazer 
comentários. Agradecer a Deus pela sessão de hoje, pois a da ultima quinta 
não teve por falta de quórum, pois alguns vereadores adoeceram e eu andei 
orando e creio que surtiu efeito, pois hoje estão todos aqui. Sobre a 
manifestação que houve no município, eu sou do tipo que não gosto do 
quanto pior melhor. Às vezes eu posso não ser um bom gestor, mas sou bom 
pai, bom filho e amigo, e não dá direito de ninguém já na tua cara que és um 
safado, isso é falda de respeito. Vamos nossas manifestações, mas de forma 
responsável, respeitando as pessoas. Tratando-se da educação do campo, de 
onde sou professor com muito orgulho, sempre irei tratar de alguns assuntos 
relacionados ao campo. Fiquei sabendo que houve uma reunião antes de 
nossos colegas retornarem ao campo, onde um diretor começou a ameaçar 
os nossos professores, que agora os ditos professores só vão receber 15 dias 
de salários, pois só “vivem na cidade”. Mas imaginem só: se o diretor que é 
para estar lá no campo só vive na cidade, vai querer cobrar o quê dos 
professores? Tem diretor que só passa cinco dias lá no campo e isso contribui 
com as mazelas do nosso município, e acho que o secretário precisa rever 
isso. Outra situação é a parceria na zona rural com o combustível. Eu já 
verifiquei algumas que a parceria é de 60 litros e o diretor só entrega 10, de 
50 que entrega 5, e para onde está indo este dinheiro? É dinheiro público 
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jogado no ralo e que estão colocando nas mãos de pessoas que não estão 
nem aí para o nosso município, e isto está acontecendo e podemos provar 
isso. Eu só queria que nosso secretário nos ouvisse, e não quero conversar 
com ele para exigir cargos, eu quero mostrar para ele os problemas e a 
solução. Mas ele não vê desta forma e isso traz uma imagem ruim para o 
governo. Outro problema é a merenda escolar que é entregue pela 
agricultura familiar, que tem que haver um planejamento na entrega. A gente 
não culpar o secretário, mas sim o diretor que tem de estar lá para 
acompanhar estas situações. Outra situação que andei pesquisando é sobre a 
UBS Fluvial. Meus pares aqui sabem o quanto faz falta este atendimento, pois 
os ribeirinhos precisam gastar dinheiro para vir na cidade pesar seus filhos, e 
antes isso era feito lá no porto deles no interior. Eu sei que a UBS Fluvial que 
o ex-prefeito Paulo entregou ainda tem R$ 170 mil reais para aparelhar a UBS 
que está aqui. Será que esse dinheiro não dá para concluir? Discurso 
aparteado pelo vereador Enos Abreu Perdigão: Eu observo a 
preocupação de vossa excelência, mas devo lhe alertar que os R$ 170 mil 
que o senhor falou, não dá para desmanchar a UBS e fazer outra para colocar 
no padrão do Ministério da Saúde, pois de todas as UBS entregues no Marajó 
esta foi a única que foi feita em estaleiro diferente, subfaturada, sem 
nenhuma qualidade de viajar. Infelizmente o governo municipal não tem 
culpa, foi uma herança deixada e o Ministério da Saúde já veio fazer inspeção 
e ela não tem condições mesmo. Como o senhor fala, foi dinheiro jogado 
pelo ralo. Continua o discurso do vereador Heron Machado. Obrigado 
vereador. Essa é a opinião do governo, mas eu já vi o mesmo governo dizer 
que o problema é nas portas que são de madeira e que está faltando um 
grupo gerador. Se forem estes os problemas, dá para se resolver. Quem toma 
conta da herança é quem está vivo, né vereador? Quem tem que tomar conta 
é o atual, ou então vai lá e denuncia o ex-prefeito, e se ainda não fez está 
sendo conivente, e eu espero que isso seja resolvido rapidamente porque 
quem sofre é a população e ela não pode pagar pelo erro de duas ou três 
pessoas. Discurso aparteado pelo vereador Adônis Pires: Estive 
buscando informações sobre a UBS Fluvial. De fato o desvio de recursos foi 
nas portas e alguns itens que faltaram, e que o recurso deixado dá para 
deixar ela navegável. A secretária anterior chamou um engenheiro fluvial e 
fizeram um laudo que constatou que é viável sim usar o dinheiro que ficou 
para seja resolvido este problema. Ainda tem a questão do recurso que o 
município perde com esta UBS não navegando que é de R$ 100 mil reais por 
mês para que pague a equipe que esteja nos rios. Então é um prejuízo muito 
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grande para o município de Portel e para os ribeirinhos que precisam dessa 
UBS. Não vamos culpa aqui nem A ou B e tenho certeza que foi feita a 
denuncia contra a gestão anterior, mas que se precisa buscar a solução 
agora. Discurso aparteado pelo vereador Gerson Pereira: Só para 
contribuir, queria externar aqui minha indignação. A gente sabe que a 
Madonna parou de receber os recursos do Ministério da Saúde para atuar no 
campo justamente por não atender os padrões sanitários. Infelizmente a 
nossa UBS foi feita em Santarém e todas as outras foram feitas em Manaus 
por um estaleiro padrão do Ministério da Saúde, e este estaleiro em 
Santarém, Estaleiro Gamboa, não atendeu os padrões exigidos. Tem que 
haver uma adequação e só assim ela receberá os recursos para atuar no 
campo. Continua o discurso do vereador Heron Machado. Concordo 
com a preocupação dos colegas, mas estive conversando com gente de 
dentro do governo, chegado ao prefeito que me deu as seguintes 
coordenadas: Já foi feito o levantamento e o problema maior são as portas e 
o gerador, e a pessoa completou dizendo que se o prefeito quiser faz e será 
ressarcido no valor de R$ 170 mil que já está disponível. Ela pronta o 
benefício será muito maior que os malefícios. Então não adianta ficarmos 
esperando a justiça resolver e não vou fazer nada? Eu não aceito esta 
justificativa e isso para mim não dá. Dizer que uma foi feita no estaleiro de 
fulano e outra na de cicrano e por isso estão diferentes? Se teve erro, vamos 
consertar isso. Eu acredito que se toda a base do governo conversar com o 
prefeito Manoel Maranhense ele vai entender, pois sempre andou pelo interior 
e sabe da necessidade do povo. Em seguida o Sr. Presidente, pela ordem, 
passou a palavra ao vereador Gerson Pereira da Costa. Disse o 
vereador: Sr. Presidente, senhores vereadores e membros da galeria, meu 
cordial bom dia. Queria iniciar minha fala externando a minha indignação 
sobre o que aconteceu na manifestação do ultimo sábado. Estava no interior 
visitando nossas comunidades, mas fiquei sabendo de tudo que foi feito e 
falado, e são estas atitudes que nos causam indignação, pois vivemos em um 
País democrático onde as pessoas têm o direito de se manifestar, de lutar e 
reclamar pelos seus direitos, mas o principio de tudo está no respeito às 
pessoas. Eu não generalizo porque acredito que muitas pessoas estavam ali 
para fazer o seu direito de reclamar, independentemente de se tem razão ou 
não, mas cada um é dono de sua razão e sabe sua verdade seja ela qual for. 
Acredito também que havia pessoas que se aproveitaram da situação para 
fazer um tipo de manifestação que pessoas de bem não são coniventes com 
este modelo de ofensa, desmoralizando as pessoas. Acredito que ninguém 
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deva ser desmoralizado, mas nossa maior autoridade católica foi ofendida 
moralmente por pessoas que não têm moral para fazerem isso. Assim não 
chegarão a lugar algum, até porque existem pessoas que fazem esse tipo de 
manifestação que parece uma guerra. Que exemplo é esse que as pessoas 
estão dando? Eu não estou dizendo que está errado levantar faixa, mas 
ofender é inaceitável. Assim como não aceito aqui as falas desmoralizando 
contra o senhor prefeito, porque é pai e cidadão. Critique a gestão, não a 
pessoa, pois ninguém merece isso aí. Lembro que o ex-prefeito Paulo foi 
esculachado aqui e muitos dos vereadores se indignavam com isso, e hoje 
apenas reproduzem o que os outros faziam, e às vezes o discurso é 
contraditório por isso, pois fazemos coisas que lá atrás condenávamos. Foi 
falado aqui que foi feita injustiça com alguns vereadores desta Casa, sr. 
Presidente, parece que foi feita injustiça só com quem é oposição. Chamaram 
de ladrão para tudo quanto é vereador, mas parece que a justiça foi só para 
quem é situação, tá tudo certo, né? Eu me indigno por qualquer um de nós 
aqui porque conheço a moral de cada um, e eu tenho certeza que as palavras 
não cabem a nem um de nós aqui, independente de ser situação ou não. 
Então para mim a ofensa não foi só para alguns, foi para todos os 
vereadores. As pessoas acreditam que não cobramos do nosso prefeito, o 
que não vamos fazer é fazer politica em redes sociais para ganhar moral com 
os problemas que temos no município, pois nós cobramos do prefeito, assim 
como cobramos em relação à saúde do município de Portel, assim como 
cobrei atitude para mudar diretores de escolas na zona rural que estão 
levando o nome do nosso município para baixo, porque um cargo de 
confiança com quem não se tem confiança, não se pode ficar aceitando este 
tipo de coisa. O que está errado vamos cobrar sim, o que não podemos é 
ficar fazendo publicidade com os problemas do município. Com relação a 
questão da iluminação pública que foi tocado aqui, teremos esta semana uma 
festa junina lá na nossa escola e fui solicitar a reposição das lâmpadas de 
frente da escolas que estavam apagadas, e tomei conhecimento que não há 
mesmo, mas foi feita uma compra e esse material estará chegando 
brevemente para suprir a necessidade de várias ruas de nossa cidade que 
estão no escuro. A recomendação que foi feita pelo Ministério Público em 
relação ao concurso público, eu vi uma publicação de uma instituição pública 
representativa falando da vitória e li também uma publicação do vereador 
Enos se referindo ao termo recomendação. É uma recomendação que 
acredito que houve no governo passado, que não houve concurso. Eu já tive 
uma conversa do secretário de Educação que tem junto com o prefeito o 
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planejamento de realizar concurso público no município de Portel, até por 
que existe um TAC assinado no processo de transição dos governos e o 
tempo que foi pedido para que se fizesse um levantamento das vagas que 
seriam disponibilizadas em concurso. Ano passado foi feito um levantamento 
e minimizada as disfunções, e sei que este concurso vai ser realizado 
independente da recomendação para que seja realizado. Queria também 
externar minha alegria com o inicio dos trabalhos de terraplenagem para 
receber o asfalto que chegou via Governo do Estado e Governo Federal. Eu 
não sei qual dos dois está em execução, só sei que os trabalhos começaram e 
espero que as chuvas permitam o avanço dos trabalhos. Infelizmente as 
pessoas se aproveitam disso para atacar, mesmo sabendo que a natureza 
determina este processo de quando dá para fazer o serviço. Queria também 
falar do meu agradecimento à ex-secretária Renilce Nicodemos que tem sido 
incansável para ajudar o município de Portel junto com o deputado Wlad, e 
está oportunidade que estou tendo depois da vinda das máquinas, e tem 
mais uma academia de saúde sendo construída. Tem a questão dos 
medicamentos e também estamos esperançosos que tudo o que o deputado 
prometeu aqui ele vai cumprir e o povo saberá responder, porque não adianta 
ser bonito e não fazer nada pelo município de Portel. O importante é o 
município ser agraciado com emendas que tragam benefícios para nós. Em 
seguida o Sr. Presidente, pela ordem, passou a palavra à vereadora 
Roselene Fachineto de Nadal. Disse a vereadora: Bom dia, sr. 
Presidente, senhores vereadores e povo da galeria. O que hoje me traz aqui é 
sobre os últimos acontecimentos em nossa cidade, e dizer principalmente 
sobre esta manifestação do ultimo final de semana. Quando alguém me 
pergunta se sou a favor ou contra manifestações, com certeza eu vou dizer 
que sou a favor. A manifestação é um direito garantido de nós brasileiros. 
Manifestação é justa, pois o povo não vai para as ruas quando ele não está 
insatisfeito com alguma coisa, mas pacifica e com objetivos. A manifestação 
que discordo e que me deixou indignada, foi a que utilizaram pessoa para se 
autopromover e fizeram com nós vereadores passássemos como ladrões, 
principalmente. Colocaram minha família no meio, e disseram que Portel está 
nessa situação não é só por culpa do Evandro e do Manoel Maranhense, é 
também da Rose e do Gilberto de Nadal porque eles são destruidores da 
natureza, porque eles roubas as coisas do município, e que eu sou uma 
incompetente e que não faço nada. Eu gostaria de dizer a todos vocês que 
está pessoas não sabe quem é Rose e Gilberto de Nadal. Estou aqui nesta 
cidade há quase 20 anos e desde que estou aqui eu nunca precisei de politica 
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para viver, sempre foi pelo meu trabalho e sempre ajudei esse povo de forma 
ou de outra, com o meu dinheiro. Cheguei nesta cidade e montei uma 
empresa com minha e gerei emprego e renda para o município. Ajudo 
instituições, famílias e comunidades sem pedir nada em troca. É a primeira 
vez que me coloco como política em nosso município pensando que poderia 
fazer mais. Quando eu chego nesta Casa muita coisa é amarrada porque um 
vereador sozinho não faz nada, precisa estar em conjunto e ao lado do 
Executivo. Consegue sim uma coisinha ou outra com um deputado, e 
parabenizo os que conseguem trazer para esta cidade uma agulha que seja. 
Agora dizer que a minha família é culpada por este município estar na 
situação que está? Isso é um absurdo. Quando criança meus pais diziam para 
honrar e respeitar meus professores, os mais velhos e os que ensinam, e 
hoje eu vejo professores fazendo o que não se devem fazer. Como é que 
vamos dizer para crianças respeitar certos professores? A minha indignação 
foi usarem uma situação triste para se fazer isso. Se alguém me perguntar se 
a saúde está bem do jeito que está, eu digo que não estou de acordo, mas 
eu não posso aceitar que digam que sou culpado de tudo, e que todos os 
vereadores aqui são ladrões. Quando você generaliza uma classe você coloca 
em risco muita coisa e não é assim que funciona. Me criticaram também 
porque desde que chegamos doamos cadeiras de rodas e estamos tirando a 
dignidade dessas pessoas. Manifestação é feita para você falar o que sente, 
mas com responsabilidade. Você não pode pegar um microfone na mão e sair 
ofendendo todo mundo, dizendo que os vereadores não prestam, que o 
prefeito e o vice não prestam, que os secretários não prestam. Será que 
nenhum de nós faz algo pelo município? A minha forma de manifestar é 
outra, é indo atrás de recursos e de ações sociais, assim como os demais 
vereadores, e aqui ninguém faz nada? Deixo aqui a minha indignação e não 
vou deixar isso barato, vou tomar as providências cabíveis porque não sou 
moleca, sou séria e estou nessa Casa porque fui colocada por pessoas que 
confiaram no meu trabalho. Não tenho o que temer, não tenho vinculo com 
nada a não ser aqui dentro desta Câmara. Tenho o meu salário de R$ 4 mil 
reais por mês para trabalhar por este povo e nada mais. Eu quero ver alguém 
provar o contrário. O microfone tem muito poder, e quando não se utiliza ele 
de forma correta você se prejudica ou autopromove. Dizem que a televisão 
não mostra nada porque tem vinculo com a prefeitura. Prove! Prove que a TV 
AMAZON tem algum contrato com a prefeitura. Prove que a Rose De Nadal 
pega propina. Prove que qualquer um desses vereadores aqui é ladrão. Eu 
não tenho nada a temer. Discurso aparteado pelo vereador Enos 
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Perdigão. Com todo o respeito que tenho por vossa excelência também por 
ser a única mulher nesta Casa, isso me revolta e preferiria que tivessem ido à 
minha casa, do que não na sua. Eu venho aqui enfrentando esses 
incompetentes, que não são verdadeiros professores, pois os verdadeiros são 
amáveis, e esses são irresponsáveis, pois não tiveram a competência de 
desempenhar suas funções por onde passaram. Pior é que conseguem 
manipular algumas cabeças vazias no sol quente. Esta coordenação do 
SINTEPP que está aí nunca conseguiu reunir 50 filiados em uma assembleia, 
sendo que tem mais de 700 filiados. É por isso que tenho respeito pelo 
deputado Wladimir Costa, pois vagabundo não vem humilhar filho dele, a 
mãe dele. Aproveitando sua fala, quero dizer que estamos mandando 
preparar uma Moção de Repúdio, pois não vamos nos intimidar. Uns sem 
moral que querem se aproveitar da morte de um rapaz que trabalhou aqui e 
que era nosso amigo. Essa coordenadora do sindicato é uma pessoa 
irresponsável, sem moral e sem ética. Depois em minha fala eu 
complementarei, porque quem não tem rabo de palha que passe no fogo. Ela 
veio aqui uma vez tentar denegrir a imagem do vereador Emerson Lobato, e 
todos os professores merecem respeito dos vereadores, mas essa “figura” 
que quer se aproveitar desses atos públicos para se promover politicamente, 
não merece. Temos que entrar com ação coletiva para inibir esses atos 
desrespeitosos e irresponsáveis. Eu compartilho da sua indignação, 
vereadora. Continua o discurso da vereadora Rose de Nadal. Eu 
entendo a revolta da viúva, porque se fosse eu, acho que faria a mesma 
coisa. Ela é nossa amiga e conhecida e merece nosso respeito. Tudo que ela 
falou nós temos que respeitar. É uma dor que ninguém tira. O que não 
admito a forma que foi feita a manifestação. Digo que o respeito é bom e 
cabe em qualquer lugar. Digo que quem quiser se juntar comigo para tomar 
uma atitude, porque eu vou tomar. Em seguida o Sr. Presidente, pela ordem, 
passou a palavra ao vereador Enos Abreu Perdigão. Disse o vereador: 
Senhores vereadores e companheiros que se fazem presentes aqui na galeria, 
meu bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para 
divulgar ações. Eu sou um vereador que não temo a nada, porque eu tenho 
dito que até aqui nos ajudou o senhor, pela coragem que tem nos dado. Isso 
eu sinto quando vejo todos aqui com o nervo a flor da pele quando são 
acusados do que não são. A consciência de você não saber ladrão e corrupto 
deixa a gente muito chateado. Essa meia-dúzia, coordenadora e irmão da 
coordenadora, que segundo consta quando era professor engravidou sua 
própria aluna menor de idade. E isso é imoral. Dizer aos senhores vereadores 
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que onde está a moral deste sindicalista que nem lá deveria estar? Eu sou 
filiado ao SINTEPP há 12 anos e nunca me desfiliei, pois não estou para 
estar quando perco um governo a qual eu pertencia e vou para o sindicato 
criticar o que entrou. A coordenadora do sindicato há anos atrás coordenava 
o Saberes da Terra, e se vocês observarem a forma de que ela saiu de lá, eu 
quero até comparar aqui com duas cidades que Deus destruiu com fogo: 
Sodoma e Gomorra. Deus com sua bendita misericórdia e ira foi lá e destruiu, 
pois elas estavam abominadas pelo pecado. Sr. Presidente eu quero dizer a 
esta coordenadora que me critica por ser filiado e ter me posicionado por 
uma chapa. Eu fui criticado pelo grupo do SINTEPP até pelo regional. Eu 
sou professor e defendo ensino de qualidade para nossos alunos, e o que eu 
não posso concordar é que uma coordenadora com a posição que tem no 
sindicato entrar com uma roupa que não tem um palmo. Isso é vergonhoso 
para nós que ocupamos um cargo na sociedade. Isso é imoral, mas não é 
imoral o vereador Enos Perdigão apoiar uma chapa na qual sou filiado e fui 
convidado para apoiar. Os senhores professores jamais serão culpados de 
terem pessoas que não conhecem seus próprios direitos. Vi a luta do 
requerimento aprovado pelo vereador Paixão, que agora tem mais “pai da 
criança”, inclusive o sindicato disse que a luta era deles. Não sei que luta se 
só sabem fazer barraco. Não tiveram respeito com a Igreja Católica, entraram 
no paroquial e jogaram o som no chão. Ainda vieram chamar os vereadores 
de ladrões, e eu não generalizo, falo de meia-dúzia de covardes. Hoje o 
sindicato recebe R$ 9 mil por mês e aonde é aplicado este dinheiro? Há falta 
de transparência. A esta coordenadora quando foi retirada do seu posto, não 
foi preciso manifestação, foram seus próprios desafetos e o pecado cometido 
que foi lá e a tirou. Talvez hoje o pecado desta pessoa esteja abominando o 
Saberes da Terra também. Isso para nós é uma falta de respeito e vamos 
hoje pedir para entrar em pauta uma moção de repúdio contra esses atos 
ilícitos. Eu não estou aqui para brincar, estou aqui para combater estes atos 
covardes. Eu sou a favor do movimento, mas um movimento categórico. 
Aquilo não era movimento de professores, pois professores são educados. As 
pessoas esquecem que além de vereadores somos seres-humanos, e o 
sangue corre pela veia. Eu também queria agradecer a todos os meus pares, 
e queria dizer que agora em todas as minhas falar eu queria colocar o nome 
de minha amiga Renilce Nicodemos e que o povo portelense não esqueça 
desse nome. Lembro que no aniversário do ex-prefeito Paulo, no dia 19 de 
abril de 2014, Portel teve o melhor AQUAFEST na então secretaria do meu 
amigo Gerson, e que teve o total apoio da SEEL então comandada por 
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Renilce Nicodemos. Discurso aparteado pelo vereador Gerson Pereira. 
Queria aproveitar o ensejo e reafirmar o respeito e admiração pela Renilce, 
por termos idealizado o AQUAFEST, e tem uma coisa que é importante 
frisar, é que em determinado momento o governo era oposição ao governo 
do Estado, e mesmo havendo pressão de alguns políticos na época para que 
ela não ajudasse, ela colocou o município acima de questões politicas, não 
deu ouvido aos que pediam que não ajudasse, e nós idealizamos e 
realizamos o maior evento esportivo da região do Marajó. Eu tenho muito 
orgulho por estar ao lado dessa mulher que é sensível e tem um carinho 
imenso por este município de Portel. Continua o discurso do vereador 
Enos Perdigão. Hoje, para quem não sabe, Renilce Nicodemos colocou 
Portel como polo do Pará Aquático, aonde nossos jovens que viviam nas 
drogas e assaltando hoje têm uma oportunidade de fazer aula de caiaque lá 
na beira da praia. Ela trouxe por duas vezes os Jogos Abertos do Pará onde 
se fez presente 16 municípios, gerando renda e emprego. Então eu agradeço 
a Deus primeiramente e segundo ao meu amigo deputado Wladimir Costa, 
depois à minha amiga Renilce Nicodemos e depois ao meu amigo Manoel 
Oliveira dos Santos, uma das pessoas mais humildes neste município. Dizer 
que quando começar o processo eleitoral, vamos sair de mãos dadas 
levantando a bandeira do Solidariedade para fazer de Renilce Nicodemos a 
deputada mais votada deste município. Em seguida o Sr. Presidente, pela 
ordem, passou a palavra ao vereador Adônis Ferrer Pires Monteiro. 
Disse o vereador: Gostaria de desejar a todos um bom dia e agradecer a 
plenária de hoje. Agradecer a todos que estão aqui na plateia, destacando a 
presença de dois ex-vereadores que moram na Coronel Guedes. Rua esta que 
a coordenadora do SINTEPP disse que só estava asfaltada porque moram 
dois vereadores: Adônis Pires e Rose de Nadal.  Não teve a responsabilidade 
de saber que foram os moradores daquela rua que construíram aquela 
realidade, e falou besteira. A gente fica muito decepcionado com este tipo de 
gente no comando de um sindicato. Agradecer presidente pela oportunidade, 
pois estamos aqui lutando por melhorias para a comunidade. Desde muito 
novo eu tive que trabalhar para conquistar meu espaço na sociedade. Me 
lembro que tinha parado de estudar na quinta série, arrumei família, meu 
filho crescendo e eu só tinha a quinta série. Com vergonha do meu filho 
resolvi estudar e estudei até o primeiro ano. Parei novamente para construir 
a minha vida e me estabilizar, mas resolvi retornar aos estudos. Agora, vendo 
a presidente de um sindicato de professores dando esse tipo de exemplo, 
fiquei com medo de encontrar com ela como professora. Acho que vou 
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mesmo é continuar aqui aprendendo com os meus colegas, pois isso aqui é 
uma universidade, estou aprendendo muito, e tenho certeza que vai servir 
para o resto de minha vida esta experiência. Não podemos deixar passar para 
que eles aprendam a “respeitar as caras”. Quero dizer também como 
prestação de contas deste mandato, que estive com minha equipe da AP 
Hidro na comunidade Nossa Senhora do Carmo, na escola Boa Esperança, de 
onde vim muito feliz, pois suprimos a necessidade de água potável. Recebi a 
visita de alguns professores lá que me relataram que na comunidade tinha 
aproximadamente 96 alunos, e eles precisam beber água de qualidade e 
estavam bebendo água do rio, muitos adoecendo e isso me preocupou. 
Conversei com o professor Natam lá do polo que me relatou que já tinham 
tentado fazer 3 poços artesianos onde não lograram êxito. Porém, se utilizou 
também para confeccionar o poço dinheiro do Conselho Escolar. Me deparei 
com aquela situação e disse ao professor que seria uma questão de honra 
deixar um poço funcionando para servir água para os alunos. Dizer também 
ao meu amigo Josimar que estive lá no alto ouvindo as reclamações e as 
condições que os profissionais de saúde ACEs estão vivendo. O agente nos 
relatou que preocupava ele que as laminas para o exame da malária estavam 
acabando e os casos da doença estavam aumentando. E muito preocupante 
as condições de trabalho daqueles profissionais do alto, muitas vezes 
pegando chuva e dormindo na casa de alguém. Procuramos aqui o 
responsável pela Endemias que me disse que está esperando algumas coisas, 
mas não é o suficiente, pois a população ribeirinha continua adoecendo e se 
a gente não tomar cuidado pode acontecer um surto muito maior. Desde já 
deixo a minha indignação e que a gente possa estar buscando soluções para 
isso. Até o final deste mandato este vereador não vai desistir das causas 
sociais deste município. Vamos lutar assim como o deputado Arnaldo Jordy, 
que no começo do mandato deste vereador, descobriu que faltava alguns 
equipamentos para a Saúde em Portel, como aparelhos odontológicos, raio-x, 
e fomos em Belém, fizemos um levantamento, e foi destinado para o 
município quase R$ 200 mil reais em equipamentos destinados para Atenção 
básica, e o deputado tem um compromisso muito grande com este município. 
Foi licitada também uma retroescavadeira, emenda de bancada através do 
Ministério da Integração Nacional, e acredito que no segundo semestre já 
estará aqui. Além de novos equipamentos estamos tentando junto a 
Secretaria de Estado mais R$ 400 mil para a reforma do hospital, para somar 
com os R$ 400 mil que já está em conta, fruto do esforço do vice-prefeito 
Evandro junto ao deputado Hélio Leite. Neste momento temos que unir 
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forças para buscar novos recursos para a Saúde do município. Estive também 
na comunidade Monte Horebe, no Pacajaí, onde verifiquei a situação do Posto 
de Saúde. Fiz um requerimento para a reforma do Posto, mas não tive êxito 
até hoje, e acredito que não vou ter, mas vou continuar lutando. Levei dois 
microssistemas de abastecimento de água para lá e vou buscar outras 
melhorias para aquele povo.  Não havendo mais inscritos para se manifestar 
no expediente, o Sr. Presidente, antes de passar para a ORDEM DO DIA, 
COLOCOU EM PAUTA a INDICAÇÃO 002/2018 de autoria do vereador 
Francisco Ângelo de Oliveira Junior,  bem como a MOÇÃO DE 
REPÚDIO 001/2018, de autoria de todos o vereadores, excetuando o 
vereador-presidente. Em seguida o vereador Nizael Lobato solicitou que o 
ITEM III - LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DO PARECER DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
FINAL, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 002/2017, DE 23 DE MARÇO 
DE 2017, DE INICIATIVA DO VEREADOR WALBER DA PAIXÃO 
VALENTE DA SILVA, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO 
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
NO MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, fosse retirado 
da presente pauta para VISTAS, pedido acatado pelos demais vereadores. 
Ato continuo. Em seguida o Sr. Presidente passou para a LEITURA, 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DA INDICAÇÃO Nº 003/2018, DE 14 DE 
JUNHO DE 2018, DE INICIATIVA DO VEREADOR FRANCISCO 
ÂNGELO DE OLIVEIRA JUNIOR, e solicitou ao vereador-autor que fizesse 
a leitura de sua indicação. Após a leitura, o vereador-autor fez a DEFESA de 
sua indicação dizendo: Na realidade já existe um pedido via oficio das 
escolas Alcides Monteiro, Nicias Ribeiro e outras escolas que têm a Educação 
de Jovens e Adultos – EJA reclamam muito das lâmpadas nos portes. Ontem 
em um debate caloroso na Escola Nicias Ribeiro, a diretora nos pediu que 
esta Casa pudesse ter a sensibilidade de pedir ao prefeito e a SEI que 
colocasse as lâmpadas nos postes da Augusto Montenegro e outros locais 
que têm uma precisão muito grande, já que estamos em período junino e nos 
aproximando do verão, e isso pode dar uma claridade na cidade para evitar 
pequenos furtos e reordenar e organizar o sistema de iluminação pública do 
município de Portel. Peço o voto a esta indicação para que possamos pedir ao 
prefeito que coloque a iluminação nestes locais indicados, principalmente na 
Augusto Montenegro onde tem duas escolas, e na antiga Rita Elza. Na 
Portelinha a parte mais crítica vai do calçadão da AMACOL até o conjunto 
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habitacional. Que isso seja providenciado de imediato, já que o consumidor 
paga a iluminação pública através de sua UC. Em seguida o presidente em 
colocou em DISCUSSÃO A INDICAÇÃO Nº 003/2018, DE 14 DE 
JUNHO DE 2018, DE INICIATIVA DO VEREADOR FRANCISCO 
ÂNGELO DE OLIVEIRA JUNIOR, e pela ordem de inscrição passou a 
palavra ao vereador Nizael de Carvalho Lobato. Disse o vereador: 
Vereador Ângelo, parabéns pelo seu requerimento, e ainda hoje eu fui 
comunicado do problema na Augusto Montenegro por uma professora que 
me relatou o seguinte fato: “Além dos demais riscos que corro ao me 
deslocar para o Nicias, tem um novo agravante. Passando da Julia Barbalho 
tem uma grande escuridão, pois a maioria dos postes não acenderam mais, e 
as luminárias do inicio da praia todas apagadas”. Então é nítida a 
preocupação dos professores e alunos que se deslocam principalmente pela 
Augusto Montenegro. Eu com certeza voto favorável seu requerimento e ia 
oficiar ao secretário responsável que providenciasse a solução da demanda. 
Não havendo mais inscritos para discutir, o Sr. Presidente colocou em 
VOTAÇÃO A INDICAÇÃO Nº 003/2018, DE 14 DE JUNHO DE 2018, 
DE INICIATIVA DO VEREADOR FRANCISCO ÂNGELO DE OLIVEIRA 
JUNIOR Sendo a mesma APROVADA por UNANIMIDADE dos vereadores 
presentes. Em seguida o Sr. Presidente em exercício solicitou que se 
constasse em ATA o pedido do vereador-presidente da Câmara Municipal de 
Portel, Moisés Moreira da Costa Filho para que fosse retirado o ITEM I 
da pauta: - LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 001/2018, DE 11 DE JUNHO DE 2018, QUE DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA À 
ELABORAÇÃO E APRECIAÇÃO DE ESTUDOS DE PROBLEMAS 
MUNICIPAIS E À TOMADA DE POSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E 
OUTROS ASSUNTOS DE RECONHECIDA RELEVÂNCIA, O QUE SE 
PEDE NO REQUERIMENTO Nº 005/2017, DE 07 DE NOVEMBRO DE 
2017, APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE 
NOVEMBRO DE 2017, POR UNANIMIDADE DE VOTOS.. Em seguida o 
Sr. Presidente em exercício passou para o ITEM II - LEITURA, 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 005/2017, DE 30 DE MARÇO DE 2017, DE INICIATIVA DO 
VEREADOR WALBER DA PAIXÃO VALENTE DA SILVA, QUE DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO A CONCEDER 
DESCONTO DE MULTA E JUROS DE MORA PARA PAGAMENTO A 
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VISTA OU PARCELADO DE TRIBUTOS VENCIDOS ATÉ O ÚLTIMO DIA 
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO IMEDIATAMENTE ANTERIOR A 
CONSENSO DO BENEFÍCIO, E DÁ OUTRAS PRIVIDÊNCIAS, .e solicitou 
ao vereador-relator que fizesse a leitura do seu parecer. Após a leitura o 
presidente em exercício colocou em DISCUSSÃO O PARECER DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
FINAL, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 005/2017, DE 30 DE MARÇO 
DE 2017, DE INICIATIVA DO VEREADOR WALBER DA PAIXÃO 
VALENTE DA SILVA, QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER 
EXECUTIVO A CONCEDER DESCONTO DE MULTA E JUROS DE MORA 
PARA PAGAMENTO A VISTA OU PARCELADO DE TRIBUTOS 
VENCIDOS ATÉ O ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR A CONSENSO DO BENEFÍCIO, E DÁ 
OUTRAS PRIVIDÊNCIAS e não havendo inscritos para discutir, o Sr. 
Presidente em exercício colocou em VOTAÇÃO O PARECER DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
FINAL, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 005/2017, DE 30 DE MARÇO 
DE 2017, DE INICIATIVA DO VEREADOR WALBER DA PAIXÃO 
VALENTE DA SILVA, QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER 
EXECUTIVO A CONCEDER DESCONTO DE MULTA E JUROS DE MORA 
PARA PAGAMENTO A VISTA OU PARCELADO DE TRIBUTOS 
VENCIDOS ATÉ O ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR A CONSENSO DO BENEFÍCIO, E DÁ 
OUTRAS PRIVIDÊNCIAS. Sendo o mesmo APROVADO por 
UNANIMIDADE dos vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente em 
exercício passou para a LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA MOÇÃO 
DE REPÚDIO 001/2018, DATADA EM 14 DE JUNHO DE 2018, DE 
AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES (EXCETO O VEREADOR-
PRESIDENTE MOISÉS MOREIRA DA COSTA FILHO), e solicitou ao 
vereador Enos Abreu Perdigão que fizesse a leitura da Moção. Após a 
leitura o presidente em exercício colocou em DISCUSSÃO A MOÇÃO DE 
REPÚDIO 001/2018, DATADA EM 14 DE JUNHO DE 2018, DE 
AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES (EXCETO O VEREADOR-
PRESIDENTE MOISÉS MOREIRA DA COSTA FILHO). E não havendo 
inscritos para discutir, o Sr. Presidente em exercício colocou em VOTAÇÃO A 
MOÇÃO DE REPÚDIO 001/2018, DATADA EM 14 DE JUNHO DE 2018, 
DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES (EXCETO O VEREADOR-
PRESIDENTE MOISÉS MOREIRA DA COSTA FILHO), sendo a mesma 
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APROVADA por UNANIMIDADE dos vereadores presentes. Não havendo 
mais manifestações por parte dos Senhores Vereadores presentes, o Senhor 
Presidente EM EXERCÍCIO convocou os Senhores Vereadores para a Sessão 
a ser realizada no dia 21.06.2018, 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 14 DE JUNHO DE 
2018. 
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