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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO, 

REALIZADA AOS 09 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 

 

Aos 09 dias do mês de março de 2017, às 09:00hs no prédio da 

Câmara Municipal de Senador José Porfírio, sob a presidência do 

vereador José Reinam Sales de Araújo, deu-se início a Terceira 

Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da legislatura 

2017/2020. O Presidente iniciou os trabalhos, cumprimentando os 

vereadores e o público presente, solicitou a vereadora Primeira 

Secretária a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores e 

vereadoras, contando com a presença dos seguintes: justificada a 

ausência dos vereadores Ado José Pena de Sousa e Silvanira 

Verçosa Mendes, que se encontram representando essa Casa em 

reunião na Secretaria de Educação, Aguinaldo de Sousa Duarte, 

Adenilson José dos Reis, Damaris Cândido de Albuquerque, 

Denilson Albuquerque dos Santos, Izoeldo Batista Guedes, 

José Alberto Pedrosa de Oliveira, José Reinam Sales de 

Araujo. Havendo número legal, foi declarada em nome de Deus 

aberta a presente Sessão. Passando o expediente do dia o Presidente 

solicitou a vereadora Primeira Secretária para fazer a leitura das matérias: 

Vereadora 1ª Secretária: Requerimento de nº 001/2017 de autoria da 

Vereadora Damaris Cândido Albuquerque, onde a mesma requer na forma da 

Lei Regimental, que se registre nos anais dessa Casa de Leis e posterior envio 

da ata digitalizada a Confederação das Mulheres do Brasil, o CONVITE – de 08 

de março – DIA INTERNACIONAL DA MULHER, da Frente Parlamentar Mista 

em Defesa da Previdência Social e a Confederação das Mulheres do Brasil, 

convidando para o Seminário Reforma da Previdência: “Ruim para todos, 

Pior para as Mulheres”. Em seguida colocou em votação o Requerimento de 

nº 001/2017, onde foi aprovado pelos nobres vereadores. Não havendo mais 
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matérias para o expediente do dia o Presidente facultou a palavra livre ao 

vereador ou vereadora que quisesse fazer uso. Vereador Ado: - Agradeceu ao 

Senhor Presidente e demais colegas vereadores e vereadoras e aos 

moradores do bairro novo, presentes a Reunião. Disse que a situação do bairro 

novo é crítica e que de fato necessita de uma atenção especial do Poder 

Judiciário e do Poder Público de um modo geral, que carecia de uma avaliação 

de advogado para melhor entendimento da demanda, pois mesmo como 

representantes do povo, os vereadores não dispunham de formação na área 

jurídica ou de direito e que ficava difícil opinar sobre o caso. Fez uma 

reclamação das atitudes dos policiais militares destacados em Souzel, pois 

havia várias reclamações de cidadãos souzelense, da população, de 

agricultores, de colonos, de madeireiros, de donos de caminhões madeireiros 

sobre os serviços da PM, que no final da tarde os policiais militares se 

deslocam na viatura da PM para fazer blitz na PA 167, na entrada da cidade, 

onde abordam todos com truculência, arrogância e abuso de autoridade, 

intimidando a todos que por ali passam, e exigindo dinheiro para deixar passar 

os caminhões com toras e alguns colonos com motos velhas sem documentos 

ou capacete, que essa situação é um verdadeiro absurdo, e que não iria citar 

nomes, mais que eram todos os policiais do destacamento da policia militar de 

Souzel, que algo precisava ser feito para acabar com esse tipo de atitude 

errada, que tinha colono, trabalhadores madeireiros que se obrigavam a chegar 

tarde da noite em casa devido a cobrança por dinheiro feita pelos policiais e 

que muitas vezes não tinham como pagar e por isso aguardavam a saída dos 

policiais da estrada para que pudessem chegar em suas casas. Finalizou 

agradecendo ao senhor Presidente e ao publico presente. Vereador Baiano: 

Agradeceu aos a 1ª Secretária e aos demais nobres vereadores, aos 

moradores do bairro novo, e público presente. Disse que essa Casa de Leis, 

apesar da formalidade Regimental, é o espaço de representação e acolhimento 

dos anseios e reivindicações do povo souzelense, que se coloca a disposição 

da comunidade do bairro novo para que de forma ordeira e, dentro da 

legalidade, se busque uma resposta aos anseios à problemática do litígio de 
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posse ou titularidade da área em questão. Pediu um prazo para que os nobres 

vereadores pudessem analisar a situação e posteriormente darem uma 

resposta dos caminhos a ser traçado na solução da problemática. Referente a 

denuncia do nobre vereador Ado. disse achar de extrema gravidade tais 

afirmações, pois, acredita que exista dentro de alguns órgão públicos um ou 

outro servidor “maçã podre” que pode até contaminar outros com seus erros de 

atitude e caráter. Mas, lembra que a maioria dos policiais militares destacados 

em Souzel possuem mais de 5 a 10 anos em exercício nesse município e que 

ainda não viu provas ou denuncias concretas que abonasse a integridade dos 

mesmos. Lembrou que já foi militar do exército brasileiro, que têm um irmão 

policial militar de carreira no Estado da Bahia e mais recentemente seu filho, 

policial militar foi destacado para Souzel e como todo pai, conhece o caráter de 

seu filho e não acredita de forma alguma que tal situação se enquadre na vida 

profissional e no caráter do mesmo. Assim como, vários outros militares 

destacados aqui em Souzel que possuem um histórico de bons serviços 

prestados a segurança pública em nossa cidade, que alguns inclusive, 

constituíram família aqui em Souzel e que possuem a amizade e o respeito da 

população. Mas, se o nobre vereador Ado, possui fatos comprovados das 

acusações levantadas, essa Casa de Leis está aqui para defender a sociedade 

souzelense e pronta para tomar as medidas legais cabíveis no caso. A 

vereadora Damaris pediu um aparte. Que foi prontamente concedido. 

Vereadora Damaris: - Concordo com as palavras do nobre vereador Baiano, 

que se temos acusações sérias como as que foram feitas aqui nessa Casa de 

Leis, é preciso nominar sim seus responsáveis para que não se generalize as 

acusações, levando a entender que o Destacamento todo de Souzel pratica as 

acusações imputadas. Inclusive meu companheiro é militar e conhecendo seu 

caráter e atitude profissional não acredito que tais acusações lhe sejam justas 

e que devemos sim, providenciar averiguar se procede a denuncia e a quem 

procede, para que possamos tomar providências. Agradeceu o aparte. 

Vereador Baiano: Finalizando, agradeço a todos os presentes e mais uma vez 

coloco essa Casa de Leis a disposição da população de Souzel para juntos 
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encontrarmos soluções por dias melhores. Concedo a parte ao Vereador 

Naldo. Agradeceu ao senhor Presidente e aos demais colegas vereadores e 

público presente, fez um breve histórico da situação da invasão conhecida por 

bairro novo. Disse da dificuldade na apresentação do verdadeiro titular da terra 

em questão, mas que está a disposição para o diálogo e encontro de soluções 

pacíficas para o problema e sugeriu a possibilidade da realização uma Sessão 

Especial da Câmara para abordar com demais autoridades convidadas o 

problema em busca de resposta. Agradeceu a todos e, disse ainda, que de fato 

a situação deve ser avaliada por advogados da área para de fato haver 

entendimento da causa, conforme foi dito pelo vereador Ado.  O Senhor 

Presidente – Finalizou agradecendo a parte do vereador Naldo, a presença de 

todos e, não havendo mais nada a ser tratado, agradeceu a presença dos 

senhores vereadores e vereadoras, do povo em geral e em nome de Deus 

declarou encerrada a presente Sessão. 

 
____________________________ 

JOSÉ REINAM SALES DE ARAUJO  
Presidente 

 
 
 

________________________________ __________________________________             
DAMARIS CÂNDIDO DE ALBUQUERQUE  AGUINALDO DE SOUSA DUARTE 
              1º Secretaria                                                           2º Secretario 
 
________________________________      __________________________________                                                           
ADO JOSÉ PENA DE SOUSA     ADENILSON JOSÉ DOS REIS 
            Vereador      Vereador 
 
 
 
______________________________                ______________________________________ 
   IZOELDO BATISTA GUEDES                     Denilson Albuquerque dos Santos 
  Vereador                  Vereador 
 
 
 
______________________________                 _____________________________________ 
JOSÉ ALBERTO P. DE OLIVEIRA   SILVANIRA VERÇOSA MENDES 
 Vereador        Vereadora 


