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                    ATA 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO 5º 
PERÍODO LEGISLATIVO DA 
ATUAL LEGISLATURA, DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
PORTEL, ESTADO DO PARÁ, 
REALIZADA EM 27 DE JUNHO 
DE 2019, ÀS 9:00HS. 

 
Aos vinte e sete (27) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove 
(2019), 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 Titular, o Excelentíssimo Senhor Vereador Enos Abreu Perdigão, 
ladeado pelo Excelentíssimo Senhor Vereador Nizael de Carvalho Lobato Vice-
Presidente, Secretariados pelos Excelentíssimo Senhor Vereadores Gerson 
Pereira da Costa, lº Secretário e o Excelentíssimo Vereador Walber da Paixão 
Valente da Silva, 2º Secretário na Mesa Diretora. Para dar início aos trabalhos 
da presente Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse 
a constatação do quórum através do livro de frequência Emerson Moura 
Lobato, Enos Abreu Perdigão, Francisco Ângelo de Oliveira Júnior, Nizael de 
Carvalho Lobato, Heronaldo Machado Coelho, Ciro Alves Ferreira, Gerson 
Pereira da Costa, Adônis Ferrer Monteiro Pires, Roselene Fachineto de Nadal, 
Elcimar Barbosa de Lima, Jucymar Ferreira Situba e Josildo Ribeiro Brasil. 
Verificou-se a ausência do vereador: Washington Jorge Rodrigues Barbosa. 
Constatado o quórum de dez (14) Vereadores. Em seguida o Senhor Presidente 
solicitou ao vereador Elcimar Barbosa de Lima que fizesse a oração, com todos 
de pé. Após a fervorosa oração, o Senhor Presidente invocou às bênçãos de 
Deus e declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Ato continuo, o Senhor 
Presidente solicitou ao 1º secretário que procedesse a leitura da ATA da Sessão 
do dia 25/04/2019, porém, como todos os vereadores receberam cópias da 
ATA, o Senhor Presidente colocou em DISCUSSÃO a ATA do dia 25/04/2019, 
e não havendo inscritos para discutir, o Senhor Presidente colocou em 
VOTAÇÃO a ATA do dia 25/04/2019, sendo a mesma APROVADA por 
UNANIMIDADE por todos os vereadores presentes. Após a leitura das 
correspondências enviadas à Câmara, o Senhor Presidente solicitou ao 2º 
secretário que procedesse a inscrição de vereadores que quisessem se 
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manifestar sobre quaisquer assuntos no expediente e, pela ordem de inscrição, 
franqueou a palavra ao Senhor Vereador Ciro Alves Ferreira, que após os 
cumprimentos habituais a todos os presentes, falou assim o vereador: queria 
dizer que no último dia 17 estivemos na Cidade de Belém reunidos, junto com 
uma equipe acompanhando a questão da liberação do projeto que foi feito da 
estrada, a pedido do Senador Zequinha Marinho foi liberado para que se 
iniciassem os trabalhos da estrada de Portel, eu fico feliz, inclusive pelos 
vereadores que estiveram lá acompanhando, isso fortalece não só os 
vereadores, mas todos que estiveram lá presentes, porque devemos acreditar 
que venha dias melhores, por consequência pensamos no avanço do município 
de Portel, vamos torcer que dei tudo certo. Quero aproveitar também este 
momento para dizer aos Senhores, que ontem observei alguns comentários 
maldosos nas redes sociais, sobre a cassação de Vossa Excelência Presidente 
desta Casa, sabemos que isso não é verdade, portanto, eu me solidarizo ao 
Senhor e faço críticas aqueles que colocam mensagens mentirosas nas redes 
sociais. Estivemos também acompanhando alguns eventos pelos interiores do 
município de Portel, quero aproveitar esse momento para parabenizar os 
professores, os gestores que estão fazendo as festas juninas e contribuindo de 
alguma forma com a cultura do município de Portel, e dentro de nossas 
possibilidades estamos acompanhando e prestigiando esses eventos pelo 
nosso interior, eram isso que eu tinha para dizer muito obrigado. Em seguida 
o Senhor Presidente, obedecendo a ordem de inscrição, passou a palavra a 
Senhora Vereadora Roselene Fachineto de Nadal, que após os 
cumprimentos costumeiros a todos os presentes, falou o seguinte: eu fico 
muito feliz de hoje concluir mais uma etapa do nosso trabalho como Vereadora 
neste município de Portel, esses 06 (seis) meses foram de muito trabalho e 
dedicação, ajudamos muitas pessoas, fizemos trabalhos comunitários, fizemos 
ações, esses trabalhos nos fortalece e nos deixa cheio de satisfação. Aqui nesta 
Casa tivemos posicionamentos, uns diferentes dos outros, mas sempre 
procurando beneficiar quem nos colocou aqui dentro, estou com minha 
consciência tranquila por tudo que fiz por esse município. Neste período 
tivemos ajuda de voluntários, tivemos ajuda do Governo, ajuda de políticos de 
fora do nosso município, com isso, conseguimos fazer acredito eu um bom 
trabalho, espero que Deus possa nos abençoar, para que possamos sempre 
trabalhar em prol dos menos favorecidos, reconheço que ainda temos uma 
grande batalha até o final de nosso mandato, espero que possamos fazer de 
forma digna e valorizar de fato que nos colocou aqui dentro. Sei que hoje vai 
ser uma sessão bastante discutida, espero que todos se respeitem, pois 
ninguém é igual todos temos nossas formas de pensar, peço que possamos 
manter a ordem e todos respeitem o voto do companheiro. Para finalizar, 
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gostaria de dizer que me sinto orgulhosa por ser vereadora deste município, 
embora tenhamos bastantes dificuldades, mas nem por isso vamos nos 
entregar as dificuldades, temos que nos unirmos para fazer um bom trabalho, 
eram essas as minhas palavras, muito obrigado. Em seguida o Senhor 
Presidente, obedecendo a ordem de inscrição, franqueou a palavra ao Senhor 
Vereador Gerson Pereira da Costa, que após os cumprimentos costumeiros 
a todos os presentes, falou o seguinte: Quero iniciar minha fala hoje, fazendo 
uma explanação com relação a reunião que tivemos em Belém no Detran, em 
que o Senador Zequinha Marinho convocou todos os vereadores desta Casa, 
juntamente com empresários, lideranças eclesiásticas para fazer esta reunião. 
Nesta reunião foi apresentado o projeto técnico da estrada de Portel, muito se 
especulou nesta Casa e também nas redes sociais sobre o trajeto desta 
estrada, estão tomando como base uma postagem que o Prefeito da Cidade 
de Pacajá fez, o qual ele chama esse percurso como “rota de boi”, essa seria  a 
ideia dele, que eu acredito que o Senador vai apoiar, pois o município de Pacajá 
e outros municípios produtores de gados que tem interesses na exportação via 
Portel, realmente esse o percurso melhor, mas para nós portelenses que 
sempre sonhamos com essa estrada, mas no sentido de tirarmos também do 
isolamento, esse não seria o percurso mais interessante, porque nós estaremos 
indo na contramão da Capital do Estado, pra nós tirarmos Portel do isolamento 
é aproximar de Belém e não distanciar, mas desde sempre nós tivemos a 
consciência que essa estrada seria por aqui, porque foi pedido ao Senador 
através de nosso Prefeito Manoel dos Santos Oliveira, seria sair do isolamento, 
o Senador com essa intenção de beneficiar Portel sempre soube que seria por 
aqui, tanto que os técnicos da SETRAN quando estiveram em nosso município, 
o percurso que eles traçaram foi por aqui indo a direção da BR 422, mais 
precisamente sairia na parada do Bento que é o percurso mais próximo que 
temos, e isso não tinha muito a que se discutir, porque imaginem a quantidade 
de engenheiros que a Eletronorte usou, para achar o percurso mais próximo 
para trazer o linhão do Marajó, inclusive os impactos ambientais que uma 
estrada poderia causar, ele já foi causado pelo linhão do Marajó, quanto a isso 
não teríamos nenhum problema, então nunca ouvi dizer de que essa estrada 
viria por aqui, mas algumas pessoas que gostam de polêmica, veicularam que 
nós seríamos submissos a decisão de outros interessados, mas na 
apresentação do projeto foi apresentado e explanado pelo Senador e acredito 
que vai ser dado o encaminhamento de nossa estrada, ele vai fazer a parte 
dele deslocando recursos de emendas para iniciar esses trabalhos, pediu ajuda 
a todos os presentes para também estarem captando recursos, assim como o 
Governador do Estado do Pará que também vai entrar nessa discussão 
orçamentária, para que isso possa ser levado para ALEPA para ser aprovado 
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um projeto em que o Governo do Estado também vai contribuir. Este vereador 
protocolou no gabinete da Deputada Estadual Renilce Nicodemos, solicitando 
a ela que seja nossa porta voz na ALEPA, pois ela é Presidente da Comissão 
Permanente de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, ela tem essa 
responsabilidade com relação a construção de estrada, além de interceder 
junto ao Governador, para que esse projeto seja encaminhado para ALEPA e 
seja logo votado, inclusive vai entrar no PPA do Estado. Fico feliz porque aqui 
que estávamos anunciando está caminhando, temos certeza que essa estrada 
vai sair do papel e nesse verão será iniciado as obras dela se Deus quiser. 
Quero também dizer aqui que estivemos em reunião da SECTET, que é a 
secretaria de formação tecnológica, ela está responsável pelos cursos de 
formação de um novo programa do nosso Governador chamado Forma Pará, 
esse programa tem como objetivo de levar formação superior aos municípios, 
mas não com a perspectiva igual as que as universidade levam através de 
vestibulares, mas sim que a formação seja para os munícipes, é um concurso 
aberto, mas acharam alguns mecanismos para limitar que outras pessoas 
venham. Vai ser assinado um contrato entre a Prefeitura Municipal de Portel e 
FADESP, que é a empresa que vai estar responsável por fazer o processo 
seletivo, logo em seguida vai ser emitido um edital com todas as orientações 
para quem se interessar em fazer o curso de turismo, sendo que a prova já 
está previamente definida para o dia 1º de setembro deste ano aqui em Portel, 
as inscrições será feito pela internet e presencial. Quero também externar aqui, 
que há quase dois meses encaminhamos um ofício a nossa Deputada Estadual 
Renilce Nicodemos, que intercedesse junto ao Governo do Estado, junto ao 
Comando Geral do corpo de bombeiros, eu pedi um carro de bombeiro, mas 
sei que é muito difícil, mas toda vez que há um incêndio em nossa cidade, há 
uma comoção por parte da população, a gente se sente indefeso, todo mundo 
é cobrado, os políticos, os vereadores, o prefeito para que seja feito alguma 
coisa, mas depois que passa todo mundo esquece e só vem tona quando 
novamente acontece nova tragédia. De imediato a nossa Deputada assumiu o 
compromisso de ir junto ao Comando Geral do corpo de bombeiro, para que 
pudéssemos conversar com o Comandante Geral, a nossa Deputada foi muita 
objetiva no sentido de indagar e instigar o Comandante para que ele fale para 
nós o temos que fazer. Ele por sua vez, nos falou que não poderia estar 
deslocando carros e nenhuma logística corporativa, porque a própria legislação 
impede que ele faça o convênio, mesmo com o convênio ele não pode estar 
deslocando carro para Portel, porque tem que ter pessoas formadas para 
estarem conduzindo os trabalhos e ele não tem pessoas neste momento para 
mandar para cá, por isso que não se pode fazer nada neste momento, mas 
que a Cidade de Portel estaria entrando no rol das três cidades como prioridade 
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para que seja colocada uma corporação de brigada de incêndio, mas vi no 
Coronel a intenção através do Governo do Estado em dizer que vai ser feito, 
sabemos que não é um procedimento rápido, sabemos que temos muitas 
burocracias vamos esperar que isso aconteça em um futuro bem próximo, 
estamos confiantes porque ouvimos do Comandante do corpo de bombeiro 
dizer que foi um pedido do Governador, então vamos confiar e esperar para 
que brevemente tenhamos nossa brigada de incêndio, eram isso que eu tinha 
para dizer, muito obrigado Senhor Presidente. Dando continuidade à Sessão, 
o Senhor Presidente, obedecendo a ordem de inscrição, franqueou a palavra 
ao Senhor Vereador Adônis Ferrer Monteiro Pires, que após os 
cumprimentos costumeiros a todos os presentes, falou o seguinte: Quero 
iniciar a minha fala dizendo que o nosso Prefeito além de perseguidor agora 
virou fofoqueiro, ao invés de estar trabalhando, ele está no interior falando mal 
de alguns vereadores, articulando e tentando tramar contra, mas até agora a 
polícia não entrou em minha casa, não veio atrás de desvios de recursos 
público. A cidade está abandonada, o Senhor Prefeito não toma um norte e 
agora deu de perseguir, gostaria que levassem um recado para o Prefeito, 
assim como a operação veio para averiguar indícios de desvios de recursos 
públicos, vai vir para buscar sua quadrilha e quem estiver envolvido, já temos 
vendedor de panela na cidade sabendo o que entra e sai na casa de tesoureiro, 
secretários. Estou aqui expressando minha preocupação com o município de 
Portel, quero parabenizar o Secretário Toya Gama que iniciou a limpeza do 
município de Portel, parabéns para a Vereadora Roselene de Nadal que pegou 
seus maquinários e foi lá na estrada do acutipereira, não que seja sua 
obrigação, mas fazendo sua parte tentando melhorar a trafegabilidade da 
estrada, assim como eu fui na antiga empresa sema pedir algumas madeiras 
e fui atendido, vamos mandar fazer algumas pontes para melhorar, vou fazer 
minha parte porque o Governo não está fazendo nada. O valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), assim como a madeira que foi 
apreendida poderia ser usada para melhorar essa estrada, mas não sabemos 
para onde foi, a nossa orla está caindo e esse dinheiro poderia está sendo 
investida para recuperar nossa orla, mas tenho certeza que a justiça vai chegar 
e levar os verdadeiros culpados. Tenho pena do nosso Prefeito, porque foi um 
homem com uma carreira tão bonita e quando chega no maior patamar do 
nosso município, se deixa levar por algumas cobras, não são todos tem muita 
gente boa do lado do Senhor Prefeito, essas cobras já destruíram o nosso 
município lá atrás e continuam destruindo hoje o município de Portel, mas este 
vereador está atento e nem que seja na porrada vai defender este município, 
eu queria dizer que o dinheiro da rua Pacajá e da rua Portel Tucuruí que foi 
desviado este recurso, eu posso garantir aos Senhores, não adianta fraudar 
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documentos porque o crime de fraude licitatória já foi identificado, assim 
também como o crime de peculato, porque na planilha está como se estivesse 
pavimentado, eu tive acesso a esses documentos na Promotoria do Estado, na 
divisão de crimes de corrupções administrativas, precisamos apenas ver quem 
foram os culpados se foi o Prefeito, se foi a empresa, só precisamos saber para 
que o município de Portel não fique no prejuízo, porque o Governador do 
Estado fez a parte dele enquanto Ministro da Integração Nacional, ele destinou 
o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para 
pavimentar a rua, e esse recurso foi desviado, não podemos aceitar isso, igual 
o cais que está preste a cair, porque veio empresas, maquiaram a obra, foram 
embora e quem fica com o prejuízo é o município de Portel, é por isso que eu 
admiro nossos amigos de Melgaço, quando precisam eles vão à luta e fecham 
a prefeitura. Peço aos Senhores se alguém souber deum indício de desvio de 
recursos de alguma secretaria, hoje há um boato enorme que está havendo 
um desvio de seixo pela secretaria de infraestrutura, mas este vereador vai 
fiscalizar essas denúncias que chegam até mim todos os dias, era isso que eu 
tinha para dizer, muito obrigado. Dando continuidade à Sessão, o Senhor 
Presidente, obedecendo a ordem de inscrição, franqueou a palavra ao Senhor 
Vereador Francisco Ângelo de Oliveira Júnior, que após os cumprimentos 
costumeiros a todos os presentes, falou o seguinte: foi bom que o Senhor 
Secretário de Gestão, Estratégia e Planejamento esteja presente hoje aqui, 
assim vai ver quem vota favorável ao Governo e aqueles que não votam e 
dizem lá que votam. Gostaria de reportar sobre a semana passada, quando 
falei aqui da Associação dos Servidores Públicos Municipais, eu falei até que 
virou um motel público, porque tiraram os vigias por causa do chamamento do 
concurso público, tem vigia durante o dia, existe umas pessoas que utilizam a 
associação para as aulas de ginásticas, depois que termina o processo o prédio 
público que é um dos mais belos prédio da cidade fica abandonado, eu dizia 
que nenhum momento a Prefeitura  Municipal pode deixar um prédio público 
daquela importância abandonado para virar um motel público,  já basta a praça 
da saúde que virou a praça da maconha. Eu queria neste momento falar 
diretamente para alguns professores que estão aqui, dei entrada agora com 
um Requerimento pertinente, este Requerimento está solicitando ao Prefeito 
Municipal, que com o dinheiro que ele vai receber a partir de agosto oriundos 
dos precatórios, referentes aos anos de 1998 (mil novecentos e noventa e oito) 
a 2006 (dois mil e seis), recursos esse do antigo FUNDEF, que seja realmente 
destinado ao pagamento dos 60% (sessenta por cento) dos professores 
municipais. É um volume muito grande de dinheiro é algo em torno de 
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), embora esse valor seja 
pago de forma parcelada, como é o caso da Prefeitura de Vitória do Xingu que 
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recebeu semana passada o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), 
ele vai usar o dinheiro sob a fiscalização do conselho. Os 60% (sessenta por 
cento) que é garantido na lei, para pagamentos, qualificação profissional dos 
professores, a sobra dos 40% (quarenta por cento) será destinado para 
investimentos de escola e equipamentos, tem vários município do Estado do 
Pará que já receberam e eles estão fazendo esses investimentos na educação, 
como construções de prédios e o pagamento dos professores que está na lei, 
no Artigo 70º, parágrafo 1º da Lei do Fundef, também o Artigo 70º da nossa 
LDB, a 9394/96, que versa sobre o pagamento diretamente dos professores, 
nós tomamos a liberdade em fazer hoje no último dia da Sessão, o 
Requerimento para seja votado na próxima Sessão que será realizada em 
agosto. Com a volta Supremo Tribunal Federal vai voltar para a pauta todos 
esses municípios, essa questão dos pagamentos desses precatórios, quero 
louvar aqui essa questão dos professores, muitos vão ficar com os bolsos 
cheios, outros vão ficar com poucos porque vão fazer uma triagem, dos 
professores que trabalharam de 1998 (mil novecentos e noventa e oito) à 2006 
(dois mil e seis) e, os que estão hoje na ativa também serão contemplados 
com uma parte dos 60% (sessenta por cento), recurso direcionado dos 
precatórios. Quero parabenizar meu grande amigo “Cametá”, ele que vai 
receber das mãos do Governador Helder Barbalho a última titularização da 
gleba Camarapi, isso será de forma prioritária ele receber aqui no município de 
Portel, esse evento acontecerá no auditório manarijó, peço ao Senhor 
“Cametá” que está aqui hoje presente, que mobilize as pessoas para receber 
o Governador, ele vai entregar não apenas para o presidente da gleba, mas 
para todos de forma individual que tenham seus financiamentos perante os 
bancos públicos, quero mais uma vez parabenizar o Senhor “Cametá” por uma 
vitória na organização das pessoas do campo, para sair dessa manufatura que 
só é plantar mandioca, e partir para outra área  da agricultura familiar. 
Também gostaria de comunicar aos Nobres Pares, que está sendo organizado 
pelo Professor Ernane e outros professores, o ressuscitamento do SINDSPUMP, 
que é aquele antigo sindicato combatido no governo da ex-prefeita Nancy 
Guedes, agora com uma nova roupagem o SINDSPUMP estará à frente das 
lutas, estará à frente daquelas pessoas que trabalham diretamente com o lixo 
sem nenhuma condição, agora esse sindicato vai ampara-los. Também entrei 
com um pedido na última Sessão, da transferência do lixão do quilometro 03 
(três), para o quilometro 12 (doze), e até agora ainda não obtive nenhuma 
resposta da Secretaria de Infraestrutura, porque já está demais aqui em Portel, 
as crianças se misturando com os urubus disputando um pedaço de carne de 
nossa cidade, eu gostaria de ter essa resposta do espaço do lixão para outro 
local, tá muito difícil a situação dessas crianças catando a sobra da sobra neste 
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local, e quanto mais tiver esse local será melhor para todos, eram essas as 
minhas palavras, muito obrigado Senhor Presidente. Dando prosseguimento à 
Sessão, o Senhor Presidente, obedecendo a ordem de inscrição, franqueou a 
palavra ao Senhor Vereador Walber da Paixão Valente da Silva, que após 
os cumprimentos costumeiros a todos os presentes, falou o seguinte: Que Deus 
possa estar iluminando o juiz de cada um de nós, para que possamos estar 
realizando dentro de nossas convicções, aquilo de almejamos e defendemos 
como melhores condições de vida para nosso povo. Também quero me 
reportar sobre a reunião que participei juntamente como o Vereador Heronaldo 
Machado Coelho e demais vereadores em Belém, com o Secretário da SETRAN 
Secretaria de Transporte do Estado, o Senador Zequinha Marinho, mais a 
comissão composto pelos vereadores, estivemos presente na reunião para 
acompanhar de perto, aquilo que a gente vem tentando compreender, dentro 
do que é possível compreender. Quero agradecer o convite em ter nos 
convidado a participar da reunião, também fazer a minha avaliação e minhas 
ponderações em relação de tudo que já foi visto, e está para acontecer no 
município de Portel com relação a estrada. Para quem não sabe trabalhei em 
duas empresas multinacionais, que sempre fizeram essa rota do boi, eu sempre 
venho defendendo que a rota que favorece o município de Portel, não é a rota 
que o Prefeito da Cidade de Pacajá defende, a rota que pode nos favorecer no 
sentido de interligar é a rota pelo qual saiu da conversa com o Secretário, 
olhando o mapa, eu não sei se foi de cunho apenas político, de convencer a 
nós enquanto político do município de Portel, ou realmente por um 
comprometimento no desenvolvimento dessa região, foi decidido pela rota que 
acessa via Mapuá, atravessando o rio Jacundá até o quilômetro 125 da 422, 
que é a famosa Transcametá, essa rota poderá nos favorecer, mas existe 
alguns pontos que foi muito ventilado na internet, como se isso fosse uma 
coisa que amanhã se iniciava, mas nós sabemos que não é tão fácil, pois a 
burocracia para se fazer um traçado desse de forma regular não é fácil, nós 
sabemos que aquela reunião é de cunho preocupante com a interligação do 
nosso município e o resto do Estado do Pará, isso vai nos favorecer sem dúvida 
no desenvolvimento, e vai impactar socialmente o nosso município através das 
oportunidades de empregos, que deve surgir não só com a construção da 
estrada, mas também com formação social da utilização dos espaços que dela 
poderão ser percorridos, eu tenho a plena convicção que apenas foi dado um 
passo, o que mais me preocupa para se justificar um investimento no valor de 
mais de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões), segundo fala do Secretário 
na reunião,  para colocar 15 (quinze) centímetro de capa sobre a terra, nessa 
perspectiva toda, acompanhado a tabela do DENIT que é o órgão do Governo 
Federal que é o maior construtor de estrada no Brasil, segundo sua tabela 
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01Km (um quilômetro) de estrada sai em torno de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais), se os técnicos que vieram medir aqui a estrada 
disseram que a sua extensão até acessar a Transcametá é de 138Km (cento e 
trinta e oito quilômetros), sem as pontes que deverão atravessar alguns rios, 
se pegar a tabela do DENIT e multiplicar pelo valor, veremos que os R$ 
38.000.000,00 (trinta e oito milhões) não serão suficientes para construir a tão 
sonhada estrada no município de Portel, a construção dessa estrada ela não 
está tão simples e tão fácil de ser concretizada da forma como muitos estão 
pensando, por esse viés da crença em prefiro me abster de não interferir na 
nociva condição de enganação ao povo, por que? Porque sei que diante da 
condição da estrada, nós temos burocracias a serem resolvidas entre essas 
burocracias até o credito que foi publicado em nota no R7, no valor de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), em emendas do Senador Zequinha 
Marinho, isso é insuficiente, o que mais me preocupa foi ouvir do Secretário 
de Planejamento a preocupação dele em relação a investimentos, quando ele 
fala que o Estado está sem condições de fazer esses grandes investimentos, é 
necessário que cada um que queremos a estrada, temos que articular 
politicamente os recursos no Tesouro Nacional, para que encaminhe até o 
Estado que por sua vez encaminhe até o município para a realização dessa tão 
sonhada estrada, diante dessa problemática, temos que destacar dois pontos, 
primeiro,  a pavimentação não será completa, segundo, o material que nós 
temos, até porque a estrada não chega até aqui o município de Portel, porque 
o que compete ao município de Portel não entra nesse “bojo” da pavimentação 
até aqui, esse trecho de 138Km (cento e trinta e oito quilômetros) desenvolvida 
pelo Governo do Estado, será a partir do limite da gleba urbana do município 
de Portel, a área que compete ao município é de responsabilidade do município 
de Portel. Em relação ao material lógico que o custo dessa estrada, ele vai 
pautar de um custo inferior ao que está pautado no nível nacional, por conta 
de termos o material, só que aqui em Portel não funciona assim, porque hoje 
a pauta que estamos comprando o seixo para pavimentar o município de 
Portel, é a mesma pauta que está estabelecida nas tabelas de compra do 
Governo do Estado, lá compramos o seixo a R$ 5,00 (cinco reais) ou R$ 10,00 
(dez reais), mas aqui sai a R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), é preciso 
que estejamos atentos a isso, é preciso que estejamos fiscalizando isso, 
embora tenha material farto, mas ainda compramos através das despesas 
licitadas para essas obras, pela tabela dos órgãos competentes, já foi provado 
que podemos fazer uma estrada com custo menor, desde que tenha 
responsabilidade e compromisso com o município de Portel, isso eu não tenho 
visto nesta gestão. Com relação a agenda da reunião, eu também estranhei 
porque um projeto de uma envergadura  tão imensa, eu não vi o Estado se 
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manifestar sobre essa reunião, mas eu compreendo porque que essa reunião 
está sendo chamada pelo mandato do Senador Zequinha Marinho, talvez não 
esteja ainda nessa briga o próprio Governo do Estado, eu vi na fala do 
Secretário quando ele fala que o Estado não está tendo condições de fazer 
esse tipo de investimento e que é necessário nós como vereadores, possamos 
correr cada um atrás de seus Deputados Federais para conseguir recursos no 
orçamento, para dar condição da construção dessa estrada, se essa estrada 
não sair até a eleição se corre um grande risco de haver a “rebordosa”, porque 
o povo está acreditando agora e se nada acontecer o povo não ficar quieto por 
essa enganação, acredito que seja uma grande briga, uma grande luta que 
vale a pena assim como o linhão que foi uma articulação através de um 
Requerimento do ex-vereador Joaquim Queiroz, pouca gente acredita e hoje é 
uma realidade, apenas com uma diferença o linhão iniciou do jeito que tinha 
que iniciar, foi ima briga que iniciou com todos os envolvidos, o Poder 
legislativo, os municípios, foi incluído em todos os projetos do Estado, 
diferentemente da estrada, mas o primeiro passo está dado, agora não é para 
amanhã e nem depois de amanhã, nós precisamos ter as parceiros dos 
municípios envolvidos, que são Bagre, Baião e Oeiras, depois vem uma 
enxurrada de burocracia que não é do dia para noite que resolve. Quero 
também aproveitar a oportunidade para falar de um tema, eu tenho acessado 
o portal da transparência do Governo do Estado e do Governo Municipal, o 
portal da transparência do Governo do Estado só de recursos de repatriação 
do meio ambiente, lá está dizendo que no mês de janeiro/2018, a Secretaria 
de Meio Ambiente sem os 20% (vinte por cento) da educação, recebeu do 
Estado o valor de R$ 173.546,42 (cento e setenta e três mil, quinhentos e 
quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), no mês de fevereiro recebeu 
o valor de R$ 153.263,28 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e 
três reais e vinte e oito centavos), isso são dados oficiais isso está no site do 
Governo do Estado, no mês de março o município recebeu o valor de R$ 
145.274,46 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e 
quarenta e seis centavos), e assim por diante, o município tem recebido uma 
quantidade significativa de recursos em termos de compensação a níveis 
ambientais do Estado, o que me preocupa é que até  o presente momento 
desde o primeiro ano do Governo Municipal não foi instituído o conselho 
municipal do meio ambiente, para o controle interno passe a contribuir com 
essa discussão de investimentos desses recursos. Aproveitando que está no 
Plenário o Secretário da SEGEP, para pedir a vossa senhoria que cobre do 
Secretário de Meio Ambiente, a efetivação do conselho municipal de meio 
ambiente, só para os Senhores terem uma ideia a floresta nacional do Caxiunã 
que o município de Portel tem direito a 20% (vinte por cento) de tudo que é 
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explorado lá em recurso pelo contrato de transição, nós ainda não conseguimos 
no município de Portel acessar esses recursos da exploração do Caxiunã, por 
falta do conselho municipal de meio ambiente, já estamos no terceiro ano do 
Governo Municipal, e até hoje não conseguiram instituir o conselho que já é 
criado por lei, porque a ausência desse conselho nos inibe de conseguir mais 
recursos para o município de Portel, embora sabemos que o município de Portel 
tem que se explicar sobre a localização e sua condição de que está sendo posto 
o segundo município de mais desmatou no ano de 2018 (dois mil e dezoito) 
no Estado do Pará, sabemos que isso é impacto dos grandes projetos que 
circularam na transamazônica como é o caso da hidrelétrica de Belo Monte e 
o nosso município não está organizado para brigar sobre a concessão dos 
recursos que vão contribuir para que nossa luta melhore na fiscalização. Outra 
coisa aproveitando a presença de nosso Secretário, eu quero falar sobre o 
Plano Diretor, já faz mais de 02 (dois) anos que aprovamos o Plano Diretor do 
município de Portel, até hoje também não foi instituído o conselho da cidade, 
isso sem o controle interno para contribuir, com isso a gente perde a 
contribuição social, nós nos desprevenimos da inibição das retiradas do 
recursos de forma que vá favorecer a corrupção, quando todas as ruas que 
foram propostas o asfalto, não foi fiscalizado pelo conselho da cidade por não 
ter sido ainda instituído, nós perdemos o controle da fiscalização desses 
recursos. Sobre isso, eu venho acompanhando essa situação, veio uma 
empresa para o município de Portel ainda no governo do Senhor Paulo Ferreira 
para fazer a rua Augusto Montenegro de broqueles, de lá para cá, rapidamente 
essa empresa se habilita para pegar o asfalto encaminhado pelo Ministério da 
Cidade ao município de Portel, e o orçamento desse asfalto é de R$ 
1.504.000,00 (um milhão, quinhentos e quatro mil reais), essa empresa 
através de um cidadão chamado “Eliezer” que veio a Cidade de Portel, pegou 
o dinheiro e sumiu, a única coisa que deixou para nós foi um monte de brita, 
o que me preocupa que sem a constituição desse conselho da cidade, nós 
perdemos um mecanismo importante para ajudar inclusive o próprio Governo 
a fiscalizar essa obra, embora na prestação de contas apresentado pela Gestão 
Financeira do município de Portel e pela empresa, esse asfalto já está 
concluído, mas nós que moramos em Portel sabemos que isso é mentira, nós 
denunciamos ao Ministério Público Estadual, o referido Ministério está tomando 
as providencias e dentro dessas providências se descobriu também crime de 
peculato, crime de fraude de licitação, enfim, uma enorme condição que 
permite a promiscuidade e a corrupção se instalar no Governo, eu sei que isso 
não seja a vontade do Senhor Prefeito, mas a omissão da constituição do 
mecanismo que combata isso dentro do Governo permite esse tipo de coisa 
acontecer, e eu já venho alertando desde o dia 17 (dezessete) de janeiro de 
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2017 (dois mil e dezessete) para o Decreto  de crise financeira, esse Decreto 
permitiria que empresas entrassem em Portel, sem ser devidamente 
fiscalizada, iam acessar os recursos sem ser devidamente enquadradas na Lei 
nº 866, que é e Lei  de licitação, isso eu não falo com rancor no coração, eu 
falo com uma grande tristeza por ver nosso município ser saqueada por 
pessoas que nem de Portel são, eram essas as minhas palavras, muito obrigado 
Senhor Presidente. Para dar continuidade à Sessão, o Senhor Presidente, 
obedecendo a ordem de inscrição, franqueou a palavra ao Senhor Vereador 
Heronaldo Machado Coelho, que após os cumprimentos costumeiros a 
todos os presentes, falou o seguinte: Os Senhores Vereadores que me 
antecederam falaram em tantas situações irregulares acontecendo em nosso 
município, eu fico me perguntando, para que 15 (quinze) Vereadores nesta 
Casa? Realmente tem muito trabalho para fazer, já enumeramos uma relação 
de situações, mas que não são feitas. O Regimento e a Lei Orgânica desta Casa 
são muito claras quanto aos nossos deveres, mas eu não vejo que façamos 
aquilo que a lei manda, o vereador é eleito para defender o povo e claro 
fiscalizar o Governo, quando ele está bem nós aplaudimos, agora quando 
temos várias irregularidades em nossas caras, temos que tomar as 
providências, até peço ajuda dos meus companheiros de Parlamento que são 
mais chegados ao Prefeito, porque ele tem problemas pessoais aqui, porque 
não podemos fazer nenhuma crítica que viramos inimigos, acho que ele toma 
como amigo aqueles que batem em seus ombros e dizem que está tudo certo, 
mas infelizmente não é bem por ai. Só para lembrar o recurso do IMPP sumiu, 
tentamos fazer alguma coisa fomos impedidos e ninguém até hoje sabe de 
nada, madeiras são apreendidas aos montes, elas somem, funcionários 
contratados que são informados para o TCM como concursados, desde ano de 
2017 (dois mil e dezessete) muitos funcionários da educação estão sendo 
lesados, tanto eles como o Governo Federal, porque quando chega a época de 
se aposentar a pessoa chega lá e não tem nada. Se continuarem informando 
contratados como concursados é um crime que eu vou denunciar quando eu 
receber o relatório de 2018 (dois mil e dezoito), se continuar vindo da forma 
como eles estavam fazendo, porque é nosso dinheiro que está indo para o ralo. 
Tem muitas coisas para serem feitas e nós temos que fazer para honrar as 
pessoas que confiaram em nós. Com relação a estrada eu torço que saia o 
mais rápido possível, será uma porta de escape para a economia do nosso 
município, temos que lutar da mesma forma como foi feito com o linhão, que 
hoje estamos usufruindo de uma energia de qualidade, agora algumas coisas 
são muito lentas inclusive dentro do Governo Municipal. Queria pedir aos 
Nobres colegas que tomassem a frente com relação a cooperativa dos 
catadores de lixo, recentemente estivemos em uma reunião juntamente com 
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o vereador Walber da Paixão, eu percebi que a pessoa tem interesse em 
ajudar, mas infelizmente o município não tem vontade de receber essas ajudas, 
porque para se fundar uma cooperativa com a estrutura que o Governo 
Municipal tem, é inadmissível que leve mais de 06 (seis) meses, ontem eu ouvi 
de um cidadão dizendo que o Prefeito ligou para ele se afastar, que a pessoa 
que vai tomar conta é da SETRAS, pois ela é competente ela já trabalha há 02 
(dois) anos, faça uma ideia se ela fosse incompetente ela já está trabalhando 
há 06 (seis) meses e não consegue fundar uma cooperativa, porque tem que 
falar com fulano, com beltrano, mas não é ela que está sendo pago para fazer 
isso? Vereador Emerson Lobato diga para o seu Prefeito chamar a Secretária 
da SETRAS para que tome providências com relação a isso, caso contrário 
vamos perder todos os recursos se a cooperativa não estiver instituída. O 
Nobre Vereador Walber da Paixão lembrou muito bem do conselho de meio 
ambiente. Já faz 03 (três) anos e não conseguem instituir um conselho, isso é 
uma vergonha para nós, é diante dessas mazelas, dessas coisas pequenas que 
eu fico irritado, e as pessoas não estão nem um pouco preocupados com essas 
pessoas que estão no lixão catando lixos. As ruas Portel Tucurui e Pacajá que 
já constam como asfaltadas, já foi até prestado contas, isso é dinheiro público 
que foi pelo ralo, já não chega a roubalheira lá em cima, o que sobra para nós 
é surrupiado por meia dúzia de maus elementos, que vem para o nosso 
município sugar aquilo que ainda temos. Peço aos Nobres colegas que leiam o 
nosso Regimento e a Lei Orgânica, conheça as leis que regem esse Parlamento, 
tenho certeza que você vai se ver livre dessas más influências. Quando eu vim 
para cá caros colegas, eu disse que as minhas decisões seriam pautadas em 
cima de discussões com grandes parte das pessoas que me ajudaram a chegar 
aqui, eu represento o povo e tenho que saber o que o povo quer, para que eu 
possa tomar minhas decisões. Discurso aparteado pelo vereador Adônis 
Ferrer Monteiro Pires: para complementar sua fala na questão da Portel 
Tucurui e da rua Pacajá, quando a empresa foi licitada, ele teria que trazer os 
maquinários e contratar os funcionários dela, todos nós sabemos que para 
fazer o meio fio e terraplanagem da rua Pacajá e uma Parte da Portel Tucurui, 
foi usado os maquinários da Prefeitura de Portel, através disso foi identificado 
o crime de peculato, ou seja, pegar o dinheiro e não executar a obra, nós que 
acompanhamos aquela obra sabemos que não foi usado uma máquina de fora 
e sim da Prefeitura de Portel, bem como, funcionários contratados e 
concursados da Prefeitura, todos trabalhando na terraplanagem daquelas ruas, 
temos fotos que comprovam esse crime. Se a empresa veio aqui é porque teve 
a conivência de alguém, dividisse esses valores que foi liberado, precisamos 
correr atrás e cobrar do Ministério Público para sejam punidos esses marginais. 
Continua o discurso do vereador Heronaldo Machado Coelho.  Logo em 
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seguida Discurso aparteado pelo vereador Walber da Paixão Valente 
da Silva: quero contribuir com a fala do Vereador Adônis Ferrer, quando ele 
fala da questão judicial. Eu vou levantar uma fala do Senhor Ruy Barbosa que 
é um dos patronos da Justiça Nacional, que diz o seguinte: “que entre os três 
poderes que compõem a República, que são o Poder Executivo, o Poder 
Judiciário  e o Poder Legislativo”, o que mais deve ao povo é o Poder Judiciário, 
porque é inadmissível que a gente pede a eles providencias e eles demorem 
tanto tempo para se manifestar, pela culpabilidade ou inocência daqueles ao 
qual está sob sua investigação, isso me perece até uma cumplicidade do Poder 
judiciário, diante da angústia que nós vivemos como vereadores, e da grande 
cobrança que sofremos quando o povo não compreende o papel do Legislativo, 
mas na verdade quem deve ao nosso estado democrático de direito é o sistema 
judiciário, não é o sistema Legislativo, porque o sistema Legislativo com o 
mandato de todos os vereadores tem feito suas partes, agora o sistema 
judiciário demora uma eternidade para tomar uma decisão. É necessário que 
seja exposto da forma que estou expondo, não é uma briga direta com o 
judiciário do município de Portel, a minha fala se reporta ao grande pensador 
que tanto lutou pelo cumprimento da justiça no Brasil e que se chama Ruy 
Barbosa, muito obrigado. Continua o discurso do vereador Heronaldo 
Machado Coelho: Gostaria de falar aos Senhores que quando um vereador 
toma a decisão de fazer uma denúncia aqui nesta Tribuna ou no Ministério 
Público, ele não está perseguindo ninguém, mas sim zelando pelo patrimônio 
público. Com relação as licitações eu estou tentando elaborar uma Lei e espero 
que seja aprovado quando vier para esta Casa, para que a licitação seja 
transmitida pela internet, pela televisão do município e via rádio, para que a 
população fique sabendo qual as empresas que ganharam, quanto está 
custando aquilo que o município está comprando, porque até agora não 
sabemos embora a licitação seja pública, mas parece que é feito dentro de 
uma sala fechada, para que nós não saibamos de nada, se a nossa Lei for 
aprovada isso vai acabar, que torne isso público os processos licitatórios, para 
que não venha mais acontecer o que está acontecendo em nosso município, 
eram essas as minhas palavras, muito obrigado Senhor Presidente. Para dar 
continuidade à Sessão, o Senhor Presidente, obedecendo a ordem de inscrição, 
franqueou a palavra ao Senhor Vereador Emerson Moura Lobato, que após 
os cumprimentos costumeiros a todos os presentes, falou o seguinte: aqui 
nesta Casa se aprova leis, se derruba leis, aqui se vota da maneira que nós 
entendemos que beneficiará o município de Portel. Aqui votamos em Projetos 
de leis, aqui votamos em Emendas, aqui votamos em Proposições, aqui 
votamos em Requerimentos, aqui votamos em Indicações etc. Quero dizer ao 
Nobre Vereador Heronaldo Machado, que estaremos verificando, o porquê do 
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atraso da cooperativa dos catadores de lixo junto a secretaria de Assistência 
Social. Quanto ao conselho de meio ambiente, que novamente o Vereador 
Heronaldo Machado cobrou, fomos a secretaria e pedimos que se instale logo 
o conselho do meio ambiente. Quero dizer ao Senhor Vereador Adônis Ferrer 
Monteiro que seu discurso é implacável. Está começando os trabalhos da 
secretaria de Infraestrutura, vamos retirar os lixos e fazer a limpeza, quando 
vier a poeira vai ser culpa do prefeito de novo, porque todo mundo vai gripar, 
vamos fazer Requerimentos para comprar carros pipas para molhar nossas 
ruas, mas é de dessa forma que se trabalha a oposição, a questão de 
interpretação de cada um de nós aqui neste Parlamento. Muitos usam 
esta tribuna, baseando-se no Regimento e da Lei Orgânica, que não pode servir 
de testemunha a fala, que nessa fala eu falo de quem eu quiser, eu ofendo 
quem eu quiser porque a lei me ampara, muitos fazem isso, mas muitos vem 
aqui para usar a palavra no qual gera uma ata, para dizer o que está 
acontecendo no município. Queria eu que todas as quintas feiras do próximo 
biênio tivessem essa quantidade de pessoas, mas tem Sessão que falamos aqui 
somente para gerar uma ata um para o outro e a discussão é ferrenha como 
toda sessão, tendo alguém na galeria ou não. Mas vem um joga nas redes 
sociais, provocam, mas não dizem o teor da discussão. Jogam alguns 
vereadores de encontro com o povo, sendo que esse povo não entende o que 
está acontecendo. Falando em redes sociais surgiu um comentário de nosso 
Presidente que vai ficar inelegível, quero dizer ao nosso Presidente que só 
jogam pedras na árvore que dá frutos, que Vossa Excelência pelo seu trabalho 
desenvolvido no interior, assim como eu estou fazendo, isso incomoda muita 
gente, que o Senhor continue com o seu trabalho. Nós chegamos em um 
patamar ou você é a favor do povo ou contra o povo, não existe você votar 
uma Lei de Diretrizes Orçamentária, um plano para o ano de 2020 (dois mil e 
vinte), se não votar favorável as emendas que fizeram, você é contra o povo, 
o que existe é um planejamento para o futuro e que nesse futuro eu quero ver 
o desenvolvimento do município, no qual eu vivo, eu resido e gero empregos 
e rendas também. Eu não quero satisfazer o meu ego como vereador, eu quero 
ver o município de Portel gerar empregos e rendas e andar com suas próprias 
pernas, esquecer um pouco o emprego da Prefeitura, mas isso é muito árduo 
e pesado para alguns. É bom quando você arregaça a manga e vai ao encontro 
do ribeirinho e ver as necessidades que eles passam. Porque a fome é tão 
grande não só em nosso município, mas em todo o planeta, neste caso não 
tem Parlamentar e nem administrador que vá agradar 100% (cem por cento). 
Ainda tem pessoas que convocam as pessoas para virem para esta Câmara 
para ver quem é contra ou quem é a favor do povo, isso é falta de inteligência, 
falta de personalidade para explicar para o povo o que vai ser votado, isso é 
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falta de conhecimento no projeto que vai ser votado. Chegamos à conclusão 
de que só quem vive o presente sem pensar no futuro, não podemos parar no 
tempo, hoje podemos usar o cheque em branco como estão falando, pintam 
os 60% (sessenta por cento) como não sei quantos milhões que vamos dar 
para o Prefeito gastar como ele quiser, não existe isso, o que existe é uma Lei 
de Diretrizes Orçamentária, é um plano que está prevendo para utilizar ou não. 
Muitas as pessoas usam essa Tribuna para falar diretamente do Prefeito, da 
pessoa do Vereador, da família do Vereador, eu jamais subir nessa Tribuna 
para falar do Vereador e da família do Vereador. Cada um tem sua 
personalidade e fala o que lhe convêm, acho que usar essa Tribuna tem que 
falar sobre suas benfeitorias, aprovações de suas matérias, dos nossos Políticos 
maiores. Sobre a estrada temos a consciência que foi dado um passo muito 
pequeno, sabemos que não sairá esse ano e nem ano que vem, há muito a 
fazer, há uma enorme burocracia ainda da Emenda do Senador, essa Emenda 
partirá para o Governo do Estado. Foi feito o levantamento geográfico, 
sabemos que não vai sair rápido. Quando vejo o empresário Igor Diniz me fez 
lembrar de um grande amigo que me envolveu na política chamado José 
Palheta Diniz Neto, foi ele que me pediu para estar aqui e estou honrando o 
nome dele. O Vereador Francisco Ângelo fez um Requerimento dando o nome 
para esse Palácio, Senhor José Palheta Diniz Neto, infelizmente já está no 
mandato do terceiro Presidente e ainda não teve recursos para colocar o 
letreiro na frente da Casa com o nome do homenageado, só está o nome da 
Câmara Municipal, eram essas as minhas palavras, muito obrigado Senhor 
Presidente. Logo em seguida o Senhor Presidente passou o cargo ao Vice-
Presidente para usar a palavra, que após os cumprimentos a todos os 
presentes, falou o seguinte: são 15(quinze) Vereadores, cada um pensa de 
forma diferente, mas devemos respeitar sempre a opinião do outro. Quero 
dizer que hoje é uma Sessão muito importante, o qual os Senhores Vereadores 
estão fazendo suas avaliações para votar a LDO, quero agradecer por estarem 
presentes para ver que rumo tomará o município de Portel, eu tenho dito que 
Portel precisa tomar um novo rumo e resgatar a confiança na política e no 
político, porque hoje os eleitores não acreditam mais em nós, ainda mais com 
esses fake News que inventaram. Quero dizer aos Senhores Vereadores que 
minha vida sempre foi pautada por Deus e por muita fé, se for parte da minha 
trajetória política aqui, vocês vão dizer que só a permissão e os planos de Deus 
que tem dado certo em minha vida, eu já ouvi companheiro dizer nesta Casa, 
que eu nunca seria Presidente da Câmara Municipal de Portel, se você for eu 
renuncio meu mandato, eu tenho uma pedra em casa que dobro meu joelho e 
digo, Senhor não isso que tu me prometeu! Você sempre prometeu me honrar 
nesta Cidade de Portel, uma semana depois Deus tocou no coração eu me 
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tornei Presidente desta Casa, por intermédio do Senhor Moises Moreira e com 
o apoio dos Senhores Vereadores. Quero falar aos senhores na galeria, é muita 
balela e fofoca, quando você passa a incomodar é o normal que o meu nome 
tome uma proporção grande, pelo trabalho que desenvolvemos. Eu tenho dito 
aqui sem desmerecer os Senhores Vereadores, eu já consegui para Portel, 02 
(duas) ambulâncias, 03 (três) patrulhas mecanizadas, retroescavadeira, 
academia da saúde, carro para o Crás. Eu posso dizer que daqui à 20 (vinte) 
não vai nascer aqui um Enos Perdigão, primeiramente porque temos que 
gostar do que fazemos. Eu sou um Vereador hoje que visito cada comunidade, 
que abraço cada pessoa vivenciando o sofrimento de cada pessoa. Tenho 
trazido aqui todas essas discussões e tenho fé em meu Deus que essa história 
vai mudar, não vai ser me prendendo e nem me matando que isso vai deixar 
de acontecer, porque a história que construir nesse município jamais se 
apagará. Digo aos Senhores Vereadores que ultimamente eu fui vítima de uma 
armação no ano de 2015 (dois mil e quinze), onde jamais toquei naquela 
senhor, onde jamais eu dirigi aquele carro para bater aquela cerca, fui 
injustiçado pela justiça do homem, fui condenado pela justiça dos homens em 
06 (seis) anos e alguns meses de cadeia. Falo aos Senhores sem nenhum 
ressentimento em meu coração, todos que fizeram parte dessa armação, Deus 
há de dá a saúde e vida para juntos verem minha vitória no município de Portel, 
porque não se faz isso com um pai de família, querer a prisão de uma pessoa 
do bem, ainda mais com mentiras forjadas. Não me conformei com a decisão 
e fui buscar minha inocência, porque se eu não recorro hoje estaria preso 
respondendo por um crime que não cometi, hoje esse processo se arrasta há 
quase 04 (quatro) anos. Confesso a vocês que não tive nenhum um pouco de 
medo, podem me prenderem, mas minha história será contada por muitos e 
muitos anos neste município. Digo aos Senhores das armações e traições nem 
Deus se livrou, mas no meu caso Deus me abençoou e minha pena foi 
diminuída, foi retirada a agressão ao senhor de 53 (cinquenta e três) anos, que 
nunca agredi, foi retirada a pena de lesão corporal gravíssima, foi retirado a 
pena por dirigir alcoolizado e foi retirado a pena de lesão corporal leve e fui 
condenado simplesmente por desacato a autoridade, sendo esse processo por 
desacato a autoridade podem ter certeza Senhores Vereadores e população 
portelense,  não deixa este Vereador inelegível, então não foi dessa vez que 
conseguiram me prender. Também quero dizer aos Senhores que em 2015 
(dois mil e quinze), me algemaram, me prenderam e me colocaram ao lado de 
um jornal do Jader Barbalho que é um homem famoso. Também quero dizer 
ao Senhores que diziam que eu não iria ganhar as eleições, e eu fui o mais 
votado de minha coligação com quase 600 (seiscentos) votos. Depois disseram 
que eu não iria assumir, pois bem, assumir o meu mandato. Depois disseram 
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que eu não iria ser Presidente da Câmara, Deus me deu a oportunidade de ser 
Presidente da Câmara, resumindo tudo que falaram sobre minha pessoa não 
passa de balela e fake News. Hoje eu estou nos quatro cantos do município e 
não consigo atender meus amigos e a população, por isso, que eu sempre digo 
que minha vida está nos planos de Deus. Só ressaltando que meus direitos 
estão garantidos, é só observar que desacato a autoridade não cabe na ficha 
limpa. Eu digo sempre muito obrigado meu Deus, se hoje eu deixasse de ser 
vereador, eu não teria de que reclamar porque contra o trabalho não há 
resistência, só digo uma coisa vão se acostumando com o nome de Enos 
Perdigão, era isso que eu tinha para dizer muito obrigado.  Após a devolução 
do Cargo feito pelo Vice-Presidente. Não havendo mais manifestação por parte 
dos Senhores Vereadores presentes, o Senhor Presidente encerrou essa parte 
da Sessão destinada aos expedientes e deu início à ORDEM DO DIA. Ato 
continuo o Senhor Presidente manifestou-se para efetuar a leitura integral da 
pauta da Sessão, na qual constam 03 (três) itens, e falou que todos os 
Senhores Vereadores já tinham em mãos cópias da mesma, e que, portanto, 
poderiam acompanhar o cumprimento da ordem da mencionada pauta. Assim 
sendo, o Senhor Presidente obedecendo à ordem da pauta, iniciou a leitura do 
item 1, o qual segue: LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECER DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 003/2019, DE 25 DE ABRIL DE 2019, DE 
INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA GERAIS PARA A ELEBORAÇÃO DA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2020 DO MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. Logo em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Vereador Francisco Ângelo de Oliveira Júnior que procedesse a leitura do 
Parecer da referida Comissão, o qual foi a favor pela aprovação não integral 
da matéria, acompanhando as emendas propostas exaradas pela Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento. Após a leitura o Senhor Presidente 
colocou o Parecer da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desportos 
em discussão. Obedecendo a ordem de inscrição, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra ao Senhor Vereador Josildo Ribeiro Brasil, que após os 
cumprimentos rotineiros a todos os presentes, falou o seguinte: quero aqui 
justificar o meu voto, dizer que no dia 04 (quatro) do mês corrente, a Comissão 
Permanente de Educação, Cultura e Desportos se reuniu para discutir o Projeto 
de Lei nº 003/2019, tenho aqui em minhas mãos que votaríamos pela 
integralidade do Projeto, inclusive assinado por mim como Presidente e 
Relator, Vereador Francisco Ângelo de Oliveira Júnior, como vice Presidente e 
o Vereador Walber da Paixão Valente da Silva como Membro, hoje eu não 
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posso concordar com o Parecer do Nobre companheiro Francisco Ângelo, 
porque na reunião que tivemos anteriormente, todos votamos favoráveis, 
infelizmente o nosso Presidente pediu naquela momento, para deixar o Parecer 
para ser votado junto com o parecer da Comissão permanente de Saúde, para 
minha surpresa na outra semana eles mudaram seu voto não sei porque. Hoje 
estou justificando o meu voto que é pela integralidade do Projeto de Lei nº 
003/2019, vou votar contra o Parecer do Nobre Vereador Francisco Ângelo de 
Oliveira Júnior. Só pegando um gancho e dizer que votarei contra todos os 
outros Pareceres, por entender que todos acompanham o Parecer da Comissão 
Permanente de Justiça, que dá 5% (cinco por cento), como votarei pela 
integralidade do Projeto por isso votarei contra os outros Pareceres, era isso 
que eu tinha para dizer, muito obrigado Senhor Presidente. Dando sequência 
a Sessão e obedecendo a ordem de inscrição, o Senhor Presidente franqueou 
a palavra ao Senhor Vereador Francisco Ângelo de Oliveira Júnior, que 
após os cumprimentos rotineiros a todos os presentes, falou o seguinte: 
Gostaria de justificar que na Sessão do dia 04 (quatro), nós votamos contrário, 
hoje continuamos votando pela aprovação do Parecer de Finanças e 
Orçamento, sabemos que assinar um cheque em branco é assinar um atestado 
de burrice, muito obrigado Senhor Presidente. Logo na  sequência e 
obedecendo a ordem de inscrição, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao 
Senhor Vereador Emerson Moura Lobato, que após os cumprimentos 
rotineiros a todos os presentes, falou o seguinte: ainda pouco eu perguntei em 
qual dos dois Pareceres iremos votar, porque no Parecer do Vereador Josildo 
Ribeiro ele votou favorável, o Vereador Francisco Ângelo de Oliveira Júnior 
votou favorável, o Vereador Walber da Paixão Valente da Silva votou favorável, 
mas na quinta feira já veio outro Parecer do Vereador Francisco Ângelo que 
votaram todos contrário, sendo que o Vereador Josildo Ribeiro como Presidente 
não designou para tal função, eu já tinha visto de tudo, mas voltar atrás assim 
é complicado. Quando eu falo em futuro, eu falo em previsão. Porque nós 
trabalhamos arduamente todos os finais de semana no interior? Porque 
queremos ver o futuro, algo planejado, eu não votei, deixei em branco o meu 
voto na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, se eu fosse votar, eu 
votaria contra as emendas que fizeram dentro da Comissão, pra mim não existe 
emenda, depois vamos votar o Projeto e vamos ver no Regimento e na Lei 
Orgânica e ver quem explica melhor. Quero deixar claro que estarei votando e 
pedindo para a base do Governo que vote contra o Parecer do qual o Nobre 
Vereador Francisco Ângelo é o Relator, pensando no futuro, nada de assinar 
cheque em branco que isso não existe, discutiremos o Projeto em si e vou 
adiantar o meu voto que votarei pela integralidade do Projeto, muito obrigado 
Senhor Presidente. Logo na  sequência e obedecendo a ordem de inscrição, o 
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Senhor Presidente franqueou a palavra ao Senhor Vereador Ciro Alves 
Ferreira, que após os cumprimentos rotineiros a todos os presentes, falou o 
seguinte: Eu acredito que só os tolos não mudam de opinião, somos seres 
humano isso é normal, eu entendo os vereadores que mudaram de ideia, isso 
é normal, eu só não entendo quando a gente não pode mudar, quando não 
podemos ter nossas opiniões, eu já começo a não entender. quando só os pós-
graduados no Regimento Interno da Câmara, só a verdade deles que vale, eu 
não sei porque as pessoas não tentam compreender da maneira correta. Eu 
fui acusado aqui por um vereador que negociei cargos de minha família com o 
meu cargo de vereador, inclusive esse vereador conhece toda a minha família, 
e podem ter certeza que 90% (noventa por cento) são concursados, apenas 
dois não são concursados, minha mãe e meu irmão, sendo que minha mãe 
trabalha há 27 (vinte e sete) anos, como eu ia negociar há 27 (vinte e sete) 
anos atrás? Quando se trata de ferir a família, eu fico ferido Vereador Adônis 
Ferrer, se o Senhor acha que estou rendendo obediência a alguém, está muito 
enganado, eu estou ferido pelo que falaram de minha família, ferido pelo que 
falam de mim, Vossa Excelência Adônis Pires sabe que eu trabalho. Dizer que 
eu não vou votar a favor desses Pareceres que foram mudados, sendo que 
nem o Presidente da Comissão designou esse Parecer, mudaram o Parecer e 
apresentaram os dois votos que são maioria, isso é tudo uma jogada e não 
vou entrar nesse jogo, obrigado Senhor Presidente. Dando Continuidade à 
Sessão e obedecendo a ordem de inscrição, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra ao Senhor Vereador Gerson Pereira da Costa, que após os 
cumprimentos rotineiros a todos os presentes, falou o seguinte: Estou aqui 
com o Parecer da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desportos, 
realmente eu comungo o que foi dito pelo Vereador Emerson Lobato que em 
um sentido geral, estão ferindo o Regimento Interno desta Casa, nós temos 
regras, nós temos protocolo, o Regimento é aquele que dá o ordenamento do 
que deve ser feito aqui. Lembro que na Sessão do dia 06 (seis) de junho, não 
estava na pauta a leitura do Parecer da Comissão de Educação. O Senhor 
Vereador Josildo Ribeiro Brasil protocolou na Mesa Diretora e o Presidente leu 
inclusive com voto favorável de todos da Comissão, a partir do momento que 
chegou na Mesa, foi lido e foi mencionado em ata, não precisaria ter feito outro 
Parecer, porque o anterior estava oficialmente protocolado na Mesa Diretora 
desta Casa. Quando foi na Sessão subsequente quando o Parecer iria entrar 
na pauta, os dois vereadores da Comissão antes de entrar pegaram um Parecer 
que já tinha sido protocolado e alteraram seus votos, votando contrário ao 
Parecer da Comissão. Aconteceram duas infrações, a partir do momento que 
está protocolado, não podemos voltar atrás e mudar voto, mas eu entendo a 
postura porque os mesmos que votaram contra nesse segundo momento, no 
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Parecer que estava votando pela integralidade da matéria, eram os que tinham 
votados desfavoráveis em outras Comissões, ou seja, não havia coerência de 
votação. Mesmo ferindo o Regimento foi protocolado um novo Parecer de 
forma irregular, haja vista que o Presidente da Comissão teria que nomear um 
Relator para poder confeccionar um Parecer. Antes de viajar se não me engano 
foi protocolado um novo Parecer, não foi votado e na terça feira, aproveitando 
a ausência do Presidente fizeram um novo Parecer votando desfavoráveis e 
acrescento em seu voto a aprovação não integral da matéria, acompanhando 
as Emendas propostas exagerado pela Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamentos. Mas aqui como já foi falado nós temos um espaço democrático e 
não é proibido mudar de ideia, qualquer pessoa pode tomar uma decisão e 
depois refletir melhor e mudar sua ideia. Em nossas vidas junto com a família 
nós costumamos fazer isso, porque as considerações são outras, não é proibido 
mudar de ideia, o que é proibido é fazer dessa forma como foi feito, porque 
nós temos um Regimento, temos que mudar antes. Diante disso eu antecipo o 
meu voto sendo desfavorável ao Parecer da Comissão de Educação, Cultura e 
Desportos, por considerar as Emendas nesse Parecer estão indicando o 
acompanhamento de Emendas supostas colocadas no Parecer da Comissão de 
Finanças e Orçamentos, era isso que tinha para dizer, muito obrigado Senhor 
Presidente. Dando Continuidade à Sessão e obedecendo a ordem de inscrição, 
o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Senhor Vereador Moisés Moreira 
da Costa Filho, que após os cumprimentos rotineiros a todos os presentes, 
falou o seguinte: Eu gostaria de comentar sobre as falas dos Nobres 
Vereadores. O cheque em branco ele está dentro de nossa Constituição, de 
que forma? Da forma em que esse cidadão elaborou a LDO, todos sabemos 
que ela é diretrizes. Esse cidadão usa o poder que tem na ordem contábil para 
abusar deste poder. Veja bem, se não fosse importante os 60% (sessenta por 
cento) mesmo, não estaria aqui a equipe do Governo para assistir de que forma 
vai ser votado, por isso que eu digo que é importantíssimo sim e quando se 
trata de cheque em branco, o contador diz que é aquilo, você tem base para 
fazer cumprir a objetividade que é a aprovação. Depois os Senhores 
Vereadores da Câmara de Portel, vão ficar de pés e mãos atadas para fazer a 
fiscalização daquilo que fala o artigo 70º da nossa Constituição Federal. É muito 
difícil Senhores nós aceitarmos um negócio desses. Tem horas que me dá 
vontade de pegar um carro de propaganda volante e sair nas ruas falando o 
que realmente está acontecendo no município de Portel. A Lei de 
responsabilidade fiscal fala algumas coisas que não é preciso nem eu ler. Se 
formos nos Artigos 52º e 53º, o 54º e 55º, veremos que este Poder está 
desistindo de representar o povo. Apesar de ser apenas o relatório em 
discussão, mas isso deve ser aprofundado, nós não podemos de maneira deixar 
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essa Poder ser chancelado por escritório de contabilidade, isso é cheque em 
branco, ou seja, o Senhor Prefeito através da Secretaria de Finanças, onde as 
falhas estão acontecendo poderia mandar fazer um carimbo com a marca 
d’água, aí eles não precisariam mandar mais nenhum Projeto de Lei para a 
Câmara de Portel, para que esteja discutindo e gerando indisposição, inclusive 
já observei que não tem como desfazer nenhuma atitude de nenhum 
companheiro nosso, porque é isso que é Parlamento, mas eu discordo do 
vereador votar realmente a chancela do contador da prefeitura que não tem o 
mínimo de responsabilidade. No quarto mês do ano, era para ter vindo um 
relatório resumido de execução orçamentária, não veio, isso é falta de respeito 
com o Poder Legislativo. Será possível Senhores vereadores que isso vai estar 
acontecendo até o final do mandato desta Casa? Eu estou aqui porque fui 
aclamado pelo povo, me candidatei e estou representando o povo da forma 
que é para ser representado. Eu não discuto a opinião de nenhum 
companheiro, mas esse cheque em branco que se fala é isso, o escritório de 
contabilidade chancelando o Poder Legislativo, e levando vantagem nisso tudo. 
Se formos observar o que trata a fiscalização desse Poder em cima do Poder 
Executivo. Quero que vocês prestem atenção o que está acontecendo no 
município de Portel e nesta Casa de Leis, já não existe mais respeito por ela. 
A Câmara aprovou um valor, discutiu, votou e aprovou e o Poder Executivo 
sancionou, que deveria estar sendo repassado para este Poder, mas o 
Secretário de Finanças não quer ver o Senhor Manoel dos Santos Oliveira lá 
dentro da Prefeitura, ele não quer ver o Prefeito defendendo o povo dele e 
com isso ele que está engessando o trabalho deste Poder, quando ele repassa 
apenas uma parte do recurso e ficando com a outra parte, pois ele não tem 
respeito nem por ele mesmo. Se Vossas Excelências atentarem para esses 
crimes de responsabilidade fiscal,  eu nem vou citar a lei 4.320, porque senão 
vou falar muito e nem o Decreto nº 201, isso é um calendário de obrigações 
Senhores Vereadores a serem cumpridas, o Prefeito tem que cumprir, mas ele 
tem uma equipe técnica ruim, que querem saber somente dos salários que 
ganham, assim fica difícil fazer gestão no município de Portel. Atrapalha a 
Câmara a fazer os seus serviços e emperra também os trabalhos deles por isso 
aquela palavra de engessamento. O cheque em branco sim, se Vossas 
Excelências tivessem a oportunidade de conhecerem técnico na área de 
contabilidade, ele vai esclarecer tudo, agora esse escritório ele quer 
simplesmente acabar com o município de Portel. Se eu fosse o Prefeito do 
município de Portel, o Secretário de Finanças estava na rua e talvez até preso, 
ele não tem responsabilidade com nossos munícipes. Quero falar com todo o 
respeito ao nosso Presidente, eu não sou contra o prefeito, eu sou vereador 
da mesma base, da mesma coligação, mas eu não concordo com quem quer 
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acabar com ele. Eu gostaria de pedir que essa mensagem chegasse até ele 
através das atas. Tem vereador do nosso grupo que sai daqui feliz da vida, vai 
lá e passa para o Prefeito tudo o contrário do que falo aqui, eu gostaria que o 
nosso Prefeito tomasse um rumo na política dele e tirasse essas pessoas que 
só querem acabar com ele. Foi prejudicado nossos Requerimentos, nossos 
Projetos e hoje estamos propondo uma fiscalização mais fortalecida, mas estou 
observando que esse fortalecimento não vai ter. Eu voto no relatório e se tem 
alguém que se sensibilizou que acompanhe o meu voto. Senhor Presidente eu 
tinha algumas coisas para ler, como tinha falado na Sessão anterior sobre a 
Lei nº 4.320, no Artigo 43º, isso é o medo que leva qualquer secretário para 
um rumo diferente, ter que esclarecer em seus projetos o que realmente ele 
vai gastar, onde ele vai gastar e de que forma pode ser gasto. Eu não sei se o 
município de Portel vai estar agraciado com aquele valor de centos e alguma 
coisa de milhões, já pensou se o Poder Legislativo se omite a votar os 5% 
(cinco por cento)? Se esta Casa se omitir o prejuízo vai ser enorme. Por isso 
peço aos Senhores que votem os 5% (cinco por cento), muito obrigado Senhor 
Presidente. Dando Continuidade à Sessão e obedecendo a ordem de inscrição, 
o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Senhor Vereador Walber da 
Paixão Valente da Silva, que após os cumprimentos rotineiros a todos os 
presentes, falou o seguinte: É preciso que a gente desfaça algumas coisas que 
pairam sobre a verdade, logicamente que eu também como estudioso eu não 
posso afirmar que a verdade seja absoluta, cada um tem a sua verdade sobre 
um determinado fato ou sobre um determinado ponto de vista, agora é preciso 
que a verdade independente do lado que esteja, esteja o mais próximo possível 
de duas coisas, da ética e da moral, diante de tudo isso vou dizer de fato a 
verdade de tudo que está acontecendo e não foi dito. Eu não construo minhas 
sabedorias e nem minhas intenções pautadas em um castelo de sonhos, 
porque castelo de sonhos se constrói pautados em lista de desejos e, nem 
sempre que se deseja é possível alcançar, mas é preciso que a gente não perca 
a capacidade de sonhar, que dias melhores poderão vir sobre as sombras da 
grande incógnita que é a gestão pública do município de Portel. Diante desse 
romantismo vou iniciar minha verdade dizendo aos Senhores especialmente ao 
ex-vereador Joaquim Queiroz que é nosso Secretário de Gestão, Planejamento 
Estratégico do município. Quando o Vereador Francisco Ângelo diz que foi 
importante o Secretário Joaquim Queiroz vir aqui, eu compreendi porque é 
importante, porque aqui o Secretário vai ver quem é quem nessa história, mas 
eu vou além, vou convidar não só o senhor mais todos para participar das 
reuniões de Comissões, porque a verdadeira história iniciou assim, eu sou 
Presidente da Comissão de Justiça, nomeie o Vereador Heronaldo Machado 
Coelho para relatar a LDO na Comissão de Finanças. O Vereador fez o relatório, 
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trouxe para discussão, nesse relatório o Vereador Heronaldo Machado 
recomendava a Comissão de Finanças, que anulasse todos os créditos 
suplementares do Governo, eu procurei os vereadores da Comissão de 
Finanças na pessoa do vereador Moises Moreira que era o outro relator. 
Vereador Moises Moreira propôs 2,5% (dois e meio por cento) de crédito 
suplementar, eu propus 10% (dez por cento), os vereadores Roselene de Nadal 
e Josildo Ribeiro proporam 5% (cinco por cento), fomos para o consenso e 
ficou em 5% (cinco por cento), isso não foi coisa da oposição Senhores, essa 
é a verdadeira história. Na reunião de terça feira das Comissões, eu estava 
reunindo pela Comissão de justiça, e não participei da reunião da Comissão 
permanente de Educação, Cultura e Desportos do qual também faço parte. 
Reuniram aqui os Vereadores Francisco Ângelo e Josildo Brasil, e em nenhum 
momento foi discutido o Parecer da Comissão. Nesta Sessão foi ouvida a 
diretora da escola Alcides Monteiro, não houve discussão das Diretrizes 
Orçamentária. Aqui se cobrou o Parecer da Comissão de Educação, sobre as 
Diretrizes e a Comissão de Educação não tinha o Parecer. O Senhor Ademir 
Primavera foi quem fez o Parecer imediatamente e eu sou confesso da grande 
verdade que defendo. O vereador Josildo Brasil trouxe o Parecer e eu confiei 
naquilo que estava acordado dos 5% (cinco por cento), já tinha a assinatura 
do vereador Francisco Ângelo e eu estabeleci minha assinatura e foi 
protocolado na Mesa Diretora. Quando eu li não era aquilo que eu tinha 
combinado com o vereador Josildo Brasil, ele tinha mudado pelas nossas costas 
o posicionamento dele. O Parecer não foi lido, foi apenas apresentado na Mesa 
e eu de posse da minha leitura, peguei o Parecer e revoguei o meu voto porque 
isso é permitido pelo nosso Regimento. Se a matéria não foi tramitada, eu 
posso mudar o meu voto antes da decisão do Plenário, e assim foi feito, 
mudamos, o Vereador Presidente Josildo Brasil compreendendo que com o 
meu voto e do vereador Francisco Ângelo, o Parecer estava prejudicado, ele 
mesmo como Relator que se autonomeou, pediu a Mesa que retirasse o 
Parecer de pauta e assim o fez, a Mesa retirou para que a Comissão 
reavaliasse. Todas as terças em venho para participar da Sessão Ordinária das 
Comissões, o vereador Josildo Brasil estava viajando para Belém, ele não se 
fez presente na Sessão inclusive está a ata e o livro de frequência das Sessões 
das Comissões que não consta a assinatura do vereador. Na ausência do 
Presidente quem assume é o vice-presidente, neste caso da Comissão de 
Educação vice-presidente da Comissão de Educação é o vereador Francisco 
Ângelo. O vereador assumiu e se autonomeou Relator e fez o relatório da 
Comissão de Educação, fizemos a discussão e votamos, sendo aprovado pela 
maioria absoluta dos vereadores presentes na Sessão, essa é a verdade e 
dentro dessa verdade não existe condições de ser feita diferente. Nessa 
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perspectiva toda é preciso que se estabeleça essas verdades. Quem colocou 
5% (cinco por cento) no orçamento, todo mundo culpa o vereador Walber da 
Paixão, mas conhece minha posição aqui, sabe como eu sou, eu mesmo sendo 
da oposição eu tenho racionalidade. Eu já fui secretário e já trabalhei com o 
crédito reduzido, o pior quando você tem um crédito reduzido e a Câmara ainda 
é oposição, isso ainda é muito mais preocupante, não é o caso aqui hoje, 
apesar de terem vindo para o lado da oposição, mas já retornaram ao colo do 
governo. Hoje o governo não tem problema de aprovar o que ele quiser, agora 
é preciso que se conduza esse processo de forma democrática e de forma 
verdadeira, para que não paire aqui nenhum espirito de contenda, tentando 
ludibriar aquilo que o povo está vendo. Existia uma pré-disposição de 08 (oito) 
vereadores estabelecendo no orçamento a emenda no artigo 11º, que trata 
sobre o crédito suplementar de reduzir de 60 (sessenta) para 5% (cinco por 
cento), essa é a verdade. O único que propôs 10 (dez por cento) fui eu, mesmo 
eu sendo vereador dito da oposição, eu tenho a sensatez na maioria das vezes 
de tentar de alguma forma fazer com que as pessoas compreendam, que é 
necessário fazer algumas concessões dentro do processo legal para que o 
próprio Governo sobreviva de forma independente, inclusive todos os outros 
orçamentos com exceção do ano de primeiro ano de 2019 (dois mil e 
dezenove), que o orçamento trabalhado foi do ano de 2016 (dois e dezesseis), 
que foi dado ao atual Prefeito 100% (cem por cento), nós sempre tivemos 
certo equilíbrio com relação a essa situação, vocês sabem disso porque antes 
a gente até combinava com a oposição o que era possível fazer, por todas as 
vezes que foi combinado, nós tivemos a sensibilidade inclusive no penúltimo 
orçamento de deixar o Governo trabalhar com 50% (cinquenta por cento) e, 
no ultimo que esse ano que estamos estão trabalhando com 60% (sessenta 
por cento), tudo isso dado com os votos da oposição. Agora a nossa 
preocupação é exatamente porque estamos elaborando esses créditos, e 
sinceramente a quantidade de desvios de condutas por quem gerencia o 
recurso público é grave e é sério, prova disso se formos catalogar quantos 
advogados tem no município, talvez tenha mais advogados contratados do que 
médico no hospital para atender o povo, por que isso é necessário? Porque a 
conduta de quem está construindo os levantamentos financeiros do município, 
está trabalhando com o orçamento folgado, fazendo as coisas escondidas e 
acobertando as coisas erradas, por conta disso que eu propus a redução para 
10% (dez por cento), como foi combinado por 08 (oito) vereadores reduzir 
para 5% (cinco por cento), que depois mudaram seu posicionamento aqui, 
sem justificar e ter consideração de explicar o que fato estava acontecendo. 
Eu sinceramente lamento pelo que está acontecendo aqui neste Parlamento, 
porque nós precisamos ter muito mais compromisso com aquilo que nós 
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acreditamos, eu disse que a verdade tem que pairar sobre duas coisas 
importantes que é a ética e o princípio da moralidade, por isso que eu pauto 
minha verdade condicionado a esses princípios, que além dos estudos 
filosóficos que nos comprovam inclusive através da Bíblia Sagrada só a verdade 
é que liberta, mas ela só liberta se tiver embasada nos valores morais e nos 
princípios de justiça, caso contrário ela aliena, mais destrói do que constrói. 
Porque esses princípios eles precisam ser sagrados e muitos aqui mudam de 
concepção conforme suas conveniências. Infelizmente estamos aqui hoje 
fazendo uma discussão sobre o relatório da Comissão Permanente de 
Educação, e esse relatório que estamos votando hoje se mudou alguns 
princípios, eu mudei o meu voto no relatório, isso precisa ser respeitado e 
considerado como um dos princípios da democracia e muitos dizem que a 
democracia é a ditadura da maioria. Hoje lá na Comissão Permanente de 
Educação, eu cometi o meu exercício de cidadania de mudar o meu voto e 
votar a favor do relatório do vereador Francisco Ângelo, assim como aceito 
democraticamente meus colegas que deverão estar mudando seus votos por 
suas conveniências, porque só a alma dos Senhores é que saberá o destino 
das condutas moral e ética que podem ser libadas ou não diante da construção 
da sociedade. Por isso, assim como vereador Moises Moreira peço pela 
aprovação que está em discussão, que acompanha também o relatório da 
Comissão permanente de Finanças, muito obrigado. Dando Continuidade à 
Sessão e obedecendo a ordem de inscrição, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra ao Senhor Vereador Heronaldo Machado Coelho, que após os 
cumprimentos rotineiros a todos os presentes, falou o seguinte: Na verdade 
eu fiquei aqui analisando, eu ouvi e muitas promessas nas campanhas onde 
fomos eleitos, quando se dizia nos palanques da vida, essa Câmara que está 
não é competente, não fazem nada, nós vamos nos eleger para mudar essa 
situação, com isso criou-se uma expectativa na população muito grande, mas 
será que estamos fazendo diferente das Câmaras passadas? Estamos 
obedecendo o Regimento ou não? Há uma reflexão, porque o Regimento nos 
manda fiscalizar, porque entendo que fiscalizar o que tá certo é muito fácil, 
agora eu desafio os companheiros da base do Governo a fiscalizar aquilo que 
está errado, inclusive que já foram mencionados aqui várias situações, vocês 
tem coragem de fazer isso? Ou dizer que está tudo certinho? Quando falam 
em 60% (sessenta por cento), se não estamos dando conta em fiscalizar as 
coisas que estão acontecendo em nosso município, e ainda damos 60% 
(sessenta por cento) de credito suplementar. Aquilo que eu prometi na zona 
rural para as pessoas sofridas, vai porque está garantido no orçamento, está 
na LDO, embora esteja garantido não vem nada. Quando há uma emergência 
de onde vou tirar? Do pobre que está lá e continua lascado. Isso não é justo, 
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é uma forma de exercemos nossos direitos. Agora vamos dar 5% (cinco por 
cento), tenho certeza que vem gente aqui dizer, eles querem dar 5% (cinco 
por cento) para depois estar extorquindo o poder público, isso não faz parte 
da minha índole, eu não vim para cá para fazer isso. Se um dia o Prefeito 
precisar de uma emergência em prol do povo, eu serei o primeiro a votar a 
favor, mas hoje jamais vou dar 60% (sessenta por cento). Porque o Senhor 
Presidente fala que são poderes independentes, eu tenho dúvidas, porque tudo 
que vem escrito do Poder Executivo é aprovado aqui. Eu votarei pelos 5% 
(cinco por cento), espero que nossos colegas entendam e também votem pelos 
5% (cinco por cento), nós não vamos estar aqui perseguindo ninguém e nem 
tirando o dinheiro do povo, muito menos travar o trabalho de nenhum governo, 
nós apenas estamos facilitando o nosso trabalho de fiscalizar o Poder 
Executivo, através dos recursos que vem osso município, meu muito obrigado. 
Dando continuidade a Sessão e não havendo mais nenhum vereador inscrito 
para se manifestar, o Senhor Presidente colocou o PARECER DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 003/2019, DE 25 DE ABRIL DE 2019, DE INICIATIVA DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIA GERAIS PARA A ELEBORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 
DO MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS em votação, o qual foi rejeitado o Parecer da Comissão por 
08 (oito) votos contrário, contra 05 (cinco) votos à favor. Em seguida o Senhor 
Presidente se manifestou para dizer o seguinte: Quero dizer a Vossas 
Excelências que tenho aqui em minhas mãos, o Parecer da Comissão 
Permanente de Meio Ambiente e Saúde,  encaminhei no dia 08/05/2019, já faz 
mais de mês que encaminhei o para o Presidente desta Comissão e até agora 
não se resolveu o problema, uma hora nomeou um relator, depois nomeou 
outro relator, portanto este Parecer se encontra prejudicado e por conta desse 
problema no Parecer, não vamos votar nem em 1º e nem em 2º turno, 
enquanto não votarmos o orçamento, esta Câmara não sai de recesso, sendo 
que está empate o Parecer, um voto contrário e um voto a favor. Por 
irresponsabilidade não sei de quem, mas foi encaminhado no tempo hábil 
talvez queiram colocar essa presidência em cheque, mas infelizmente o Parecer 
não vai poder ser votado por estar prejudicado. Tiveram tanto tempo para dar 
suas opiniões e seu votos, não merecemos estar aqui por irresponsabilidade 
de alguém, portanto declaro encerrada a Sessão, convocando uma Sessão 
extraordinária para a próxima quinta feira dia 04/07/2019. O Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos os Vereadores na Sessão, convocou a todos os 
Vereadores para a Sessão Extraordinária à ser realizada no dia 04/07/2019, 
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quinta-feira, precisamente as 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 agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a presente Sessão, solicitando ao 1º Secretário em 
exercício a lavratura da presente Ata, a qual depois de lida, discutida, votada 
e aprovada, será assinada pelos Senhores Vereadores, em Sessão posterior. 

  
PLENÁRIO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS “BENEDITO MARANHÃO DE 
CARVALHO”, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL, EM 27 DE JUNHO DE 2019. 
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