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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SENADOR JOSÉ PORFIRIO, REALIZADA AOS 15 DIAS DO MÊS DE 
FEVEREIRO DE 2017. 

 

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2017, às 19:00hs no prédio da Câmara 

Municipal de Senador José Porfírio, sob a Presidência do vereador José 

Reinam Sales de Araujo, deu-se início a Sessão Solene de Abertura do 

Primeiro Período Legislativo da legislatura 2017/2020. O presidente iniciou os 

trabalhos, cumprimentando e desejando boa noite aos vereadores e 

vereadoras, autoridades presentes e ou representadas, funcionários e ao 

público de modo geral, solicitou a vereadora Primeira Secretária a fazer a 

chamada nominal dos senhores vereadores e vereadoras, contando com a 

presença dos seguintes: Ado José Pena de Sousa, 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, foi informado pelo Sr. Presidente que a 

Vereadora Silvanira Verçosa Mendes encontra-se em Belém em tratamento de 

saúde. Havendo número legal, foi declarada em nome de Deus aberto a 

Sessão. O Presidente convidou a todos a ficarem de pé e, juntos entoarem o 

Hino Nacional, após o término do Hino Nacional, o senhor Presidente chamou 

a atenção de todos os vereadores e vereadoras, autoridades, aos funcionários 

da Casa e público presente de que a presente Sessão é especial, pois tinha 

como objetivo dar as boas vindas aos nobres vereadores e vereadoras 

reeleitos e recém-eleitos, para iniciarem o trabalho Legislativo dessa Casa de 

Leis. Prosseguindo o trabalho, senhor. Presidente agradeceu novamente a 

Deus, Agradeceu a presença do Vice-Prefeito e Prefeito em Exercício senhor 

Deybi Mendes Cardoso, dos Secretários e Secretárias municipais, do Sr. Ade, 

ex-vereador e eterno vereador, do Comandante da PM Sgto. Pierre, do senhor 

Noci, do senhor Aquiles, de sua esposa e ex-vereadora Edla Cristina, demais 

convidados e público presente. Sintam-se todos bem vindos a essa Casa de 

Leis. Abril a palavra aos Secretários Municipais, A Sra. Zelma Luzia Campos, 

Secretária de Meio Ambiente, fez uso da palavra agradecendo ao convite do 

senhor Presidente, as demais autoridades e público presente, Iniciou falando 

da satisfação em compor a equipe de gestão do Governo Municipal na gestão 

ambiental, que o intuito é fortalecer os procedimentos tão necessários para o 

bem estar da sociedade souzelense, salientou a necessidade de estarmos 

juntos num processo compartilhado de tomadas de decisões, necessárias para 

o bem do povo, especialmente na parte urbana e rural desse município, 

considerando que é um Município diferenciado no nosso Brasil por ter uma 
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parte descontínua lá na região da Ilha da Fazenda, Ressaca e adjacências. 

Disse ainda, que é importante todos nos, consolidarmos as políticas públicas 

eficientes, pois com certeza, haverá o crescimento e o desenvolvimento pleno 

tão necessário estrategicamente para que Senador José Porfírio, efetivamente, 

dê um salto de qualidade, fortalecendo a economia, gerando novos postos de 

emprego e, que todos tenham um ganho positivo na atual gestão, nos trabalhos 

em comum acordo entre os poderes. Finalizou colocando a Gestão da 

Secretaria de Meio Ambiente a disposição da Câmara Municipal, para que os 

Nobres Vereadores e Vereadoras possam fazer bom uso e que com isso 

tenhamos um crescimento profícuo de todo o povo Souzelense. Em seguida, o 

Sr. Presidente passou apalavra a Secretária Municipal de Infraestrutura Sra. 

Alcilene Mendes dos Santos, que agradeceu o convite, saudando a todos os 

presentes, informando que a secretaria de infraestrutura reconhece as 

dificuldades a serem enfrentadas, mas que junto com a Gestão Municipal e 

com o apoio dos senhores vereadores e senhoras Vereadoras e do povo 

souzelense poderemos desfrutar de melhorias e benefícios para a toda 

população. Em seguida, passou a palavra ao Vice-Prefeito e Prefeito em 

Exercício Sr. Deybi Mendes Cardoso, que agradeceu ao Presidente e demais 

vereadores e vereadoras e público presente, em pode nesse mandato iniciar 

em harmonia com o Poder Legislativo e sociedade souzelense, que a 

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio estará sempre de portas abertas 

para o diálogo e parcerias para o bem do município, que o Prefeito Dirceu 

Biancardi, não está presente nesse momento solene, mas, que transmitiu votos 

de uma legislatura, harmoniosa, parceira e plena para o benefício da população 

souzelense. Expressou sua felicidade em ter visto Vereadores já em atividades 

parlamentar, em busca de ouvir o povo, em identificar os problemas do 

município. Finalizou pedindo que a harmonia existente entre os Poderes 

Constituídos, dure e sejamos parceiro nos quatro anos desse Governo. Em 

seguida, O Sr. Presidente, facultou a palavra livre ao vereador ou vereadora 

que quisesse fazer uso. vereador Adenilson, com a palavra, iniciou 

cumprimentando e desejando boa noite aos senhores vereadores e 

vereadoras, funcionários e público presente. Fez um breve histórico de sua 

trajetória no município, que iniciou em vinte nove de novembro de dois mil e 

cinco na ADEPARÁ, e que durante seus trabalhos voltados aos pecuaristas, 

açougueiros, que lhe deu a oportunidade de concorrer as eleições municipais, 

a convite do presidente do PSD, Sr. Aquiles. Vindo a ser eleito em 

consequência dos trabalhas desenvolvidos. Agradeceu a Deus e ao povo de 

Souzel pela confiança e votos recebidos. Externou seu desejo de trabalha por 

melhores condições de vida a toda a população, prometendo ser a voz dos 

mais necessitados. Disse que vivemos um período de imensos desafios e que 

a função como homem público é enfrenta-los com determinação e supera-los. 
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Disse ainda, que nesse contexto, talvez o mais estimulante, seja o debate em 

torno da relação com esse espaço de democracia representativa e a 

democracia participativa, Disse ainda, que a política é a única forma de 

fazermos mudanças substanciais em nossa sociedade, que Senador José 

Porfírio precisa de políticos que ouça as demandas requisitadas pelo povo e 

que tenha compromisso com essa sociedade. Que usará o seu mandato para 

somar com os trabalhos que vem sendo realizados com os colegas nobres 

vereadores, que tentará melhorar junto a Eles a qualidade das ações públicas, 

dedicar-se por Senador José Porfírio é o seu grande objetivo, com ética e 

primando pelo bem esta da população, sendo sempre a mesma pessoa 

conhecida por todos. Disse que seu posicionamento parlamentar será de 

harmonia entre os colegas vereadores, que haverá espaço na tribuna para 

apoio ou oposição, desde que seja algo constante e sério. Disse ainda, que 

venham as divergências ideológicas ou pragmáticas, pois serão bem vindas, 

que se defenda a independência entre os poderes, que, quem manda na 

cidade não é o prefeito e nem os vereadores e sim o povo. Disse ainda, que 

deixa registrado no seu discurso que a luta será travada em favor das famílias 

rurais e da zona urbana em busca de melhores condições de vida e 

desenvolvimento socioeconômico. E finalizando, sita o sábio Salomão: “não 

devemos deixar de fazer o bem a quem merece, estando em suas mãos a 

capacidade de fazê-lo”. Vereadora Damaris, com a palavra, iniciou 

cumprimentando e desejando boa noite aos senhores vereadores e 

vereadoras, funcionários e público presente. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de esta representando o povo Souzelense, aos votos de todos 

que confiaram em suas palavras de campanha, a família, amigos e ao seu 

companheiro Sgto. Pierre, a sua mãe e seu pai por ter feito de tudo para ajuda-

la, disse ainda, que cumprir seu papel parlamentar não será fácil, mas fará todo 

esforço para fazê-lo, falou da importância da atividade parlamentar frente ao 

grande projeto que se evidencia, o Projeto da Mina da Belo Sun, que junto com 

os colegas vereadores trarão o melhor para o povo souzelense, numa caminha 

de parceria, fiscalização em busca de beneficiar a comunidade souzelense. 

Finalizou deixando uma mensagem: “Nunca desista, lute, batalhe, olhe para o 

alvo que é Jesus”. Vereador Ado, iniciou cumprimentando e desejando boa 

noite aos senhores vereadores e vereadoras, ao seu pai ex-vereador Ademar 

José Moreira de Sousa pela carreira política que desenvolveu em mais de 30 

anos no Município de Senador José Porfírio, por sua Mãe Maria Alice Pena de 

Sousa, sua esposa Patrícia Gomes e filhos, funcionários e público presente. 

Agradeceu a Deus e ao patriarca da família Sousa pela oportunidade de poder 

esta trilhando pelos caminhos da política, que procurará mostrar para as 

pessoas o verdadeiro significado da palavra política, pois que, política é uma 

arte, a arte do bem comum, onde toda uma sociedade tem que ser beneficiada 
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pelos atos políticos. Disse ainda, que foi através da política, no processo 

eleitoral, que fez com que todos nós (vereadores eleitos) tenhamos a 

oportunidade de esta defendendo e lutando pelos anseios do povo. Sempre 

coloco Deus à frente e como Representante, como Ser maior. Disse ser devoto 

de Nossa Senhora de Nazaré e que foi agraciado por Deus pelos votos que as 

pessoas confiaram a ele. Disse ainda, Sr. Presidente, estamos passando por 

uma verdadeira crise financeira no município, e pela qual os nossos gestores 

municipais estão pagando a conta da gestão passada e, que como político e 

vereador passei por um momento triste, logo que assumimos esse mandato, 

pois foi um pedido especial que minha irmã assumisse a direção do hospital e 

que meu pai sempre pregou honestidade entre a gente. E foi muito triste passar 

em frente aquela unidade de saúde e ver o nome de minha irmã estampado na 

parede, não sei se foi ironia do destino ou capricho das pessoas, era o nome 

mais caprichado! Pagando uma conta que não era dela, fiquei nervos e, 

quando falei com ela, disse-me que era um desafio pra nós. Isso foi um reflexo 

de eu ser vereador, pois se eu não fosse vereador, filho do Adé de uma 

carreira brilhante dentro do município, ela seria mais uma dentro da multidão, 

como ela mesmo disse. Disse ainda, atrás de nós tem uma história muito 

sólida, uma história de sucesso, uma história que fez com que eu tivesse 

quatrocentos e oitos votos dentro desse município. Disse ter como bandeira, no 

caso do projeto Belo Sun ser liberado a L.I., a construção de um centro cultural 

para a população e que poderá ser contemplado pela Condicionante 44. 

Finalizou agradecendo a Deus, ao seu Pai Adé, sua mãe, familiares e público 

presente. Vereador Tabal, iniciou cumprimentando e desejando boa noite aos 

senhores vereadores e vereadoras, ao vice Prefeito, funcionários e público 

presente, agradeceu a Deus, e no nome de seu pai cumprimentou todos os 

homens presentes à reunião, em nome da amiga Michele, todas as mulheres 

também presentes à reunião. Disse, que as palavras e colocações dos amigos 

vereadores que já fizeram uso, foram todas plausíveis, que não poderia deixar 

de saudar as senhoras secretárias municipais, ao Sgto. Pierre, a amiga e ex-

vereadora Tina, ao senhor Adé e sua esposa e a todos os funcionários da 

Câmara. Disse ainda, que as palavras dos colegas vereadores e vereadoras 

foram todas plausíveis, que foram em cima do que é o papel de todos os 

vereadores e do legislativo é um dever nosso em correr a trás, buscar, honrar e 

ser a voz de vocês. Disse, que o seu caminho político foi sem promessas e sim 

com compromisso de trabalho, buscando soluções para os problemas 

encontrados, com parcerias, que está para somar com todos, que podem 

contar com seu mandato para o bem de todos, agradeceu aos 360 votos que 

obteve, que seu mandato é para representar a todos que votaram nele e 

também os que não votaram. Finalizou agradecendo a todos. Vereador 

Aguinaldo, com a palavra, iniciou cumprimentando e desejando boa noite aos 
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senhores vereadores e vereadoras, ao Vice-Prefeito que na presente 

solenidade esta como prefeito em exercício, autoridades, funcionários e público 

presentes. Agradeceu ainda, a presença do seu tio Ademar e esposa D. Maria 

Alice, aos seus companheiros, ao Sgto. Pierre, a ex-vereadora Tina, ao povo 

que presente e a todos que fizeram parte do processo eleitoral de Senador 

José Porfírio, que ocorreu com muita tranquilidade. Disse que nasceu em 

Senador e conhece parte da população, que criaram-se juntos, na escola, seus 

amigos, sua família que é de Senador e uma das maiores famílias. Disse da 

honra de ter nessa Casa de Leis dois vereadores de sua família, ele e o 

vereador Ado, que isso mostra a força que a família tem, pois elegeu dois, dos 

noves vereadores dessa Casa. Agradeceu aos companheiros que foram as 

ruas pedir votos. Disse do compromisso com o povo de Senador, de sempre 

defende-los nessa Casa. Disse ainda, que muitas vezes vai haver 

discordâncias, mas, em prol do povo irão chegar a um denominador comum. 

Disse que ao ouvir as palavras das Secretárias e do Vice Prefeito Deybi, 

espera que as portas da prefeitura e secretarias estejam sempre abertas para 

os vereadores. Por que hoje não é, não sei se é assim com todos os 

vereadores. Mas tem secretários em que é preciso marcar hora pra falar com 

eles. Disse que isso não é certo, que não deveria acontecer e que não sabe se 

o prefeito está sabendo disso. Disse ainda, que quando um vereador procura 

um secretário é porque precisa levar alguma coisa que esta acontecendo na 

cidade, ou seja, é pra ajudar o municípi. Por isso, acha louvável as palavras 

das secretárias que estão aqui. Que sirva de exemplo para os outros 

secretários municipais. Finalizou agradecendo a todos. Vereador Zé Onça, 

iniciou cumprimentando e desejando boa noite aos senhores vereadores e 

vereadoras, funcionários e público presente, agradeceu a Deus pela 

oportunidade de esta mais um mandato representando o povo no legislativo, no 

seu quarto mandato de vereador no município de Senador. Disse ainda, senhor 

Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, senhor Prefeito em 

exercício, companheiro e amigo Adé. Disse que, em dois mil e um, quando 

iniciou sua carreira política e foi eleito presidente dessa casa, que se espelhou 

muito no senhor Adé e no saudoso amigo Zé Gato, que também era vereador 

na época. Foram duas pessoas que lhe deram apoio e que já foram 

presidentes dessa Casa. E que ele pode usar a experiência dos dois no seu 

mandato. Disse ainda, que honra-se muito por mais uma vez ter sido eleito em 

Senador José Porfírio. Disse, agradecer a cada um que se empenhou na 

campanha do vereador Zé Onça, pessoas aqui da cidade. Que teve mais votos 

aqui do que na minha região, foi um privilégio e uma gratidão. Agradeceu a 

todos da Ilha da Fazenda, da Ressaca, do Itatá, do Galo e da zona rural, pelo 

grande apoio e que também são amigos. Disse ainda, que política é assim 

mesmo, tem aqueles que gostam e os que não gostam. Disse ainda, que 
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assumir a Secretaria de Obras, a qual estamos vivendo e vivenciando as 

condições que atravessa o Brasil e Senador não é diferente, o secretário de 

obras é o maior desafio nessa prefeitura. Disse, que temos mais de dois mil 

quilômetros de malha viária pra ser recuperada todo ano. Disse, que não 

podemos está se queixando pra um e pra outro, que temos é que correr atrás, 

colocar os pés na lama, na chuva, no sol, e fazer o compromissos assumidos. 

Disse, que daqui pra frente somos nós que vamos assumir Senador, junto com 

esse povo tão sofrido, que está tão esperançoso nesta gestão. Disse, que 

agente que anda por a ir, agente vê, temos que acalmar os ânimos, o momento 

agora é chuvoso, que sabemos disso, é inverno, o mais chuvoso, durante dez 

anos não havia um inverno igual a esse. Disse, que é difícil, nossas estradas 

não são asfaltadas, são de barro batido, que as estradas asfaltadas estão 

cortando, sitou a estrada de Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, tá cortando o 

asfalto, imagina só a estrada de barro. Agradeceu de coração a amiga 

Rosimélia, ao amigo Sirivela, a sua esposa, a sua família é o povo de Souzel e 

ao povo da sua região, que o acompanha como político. Pois da sua família 

mesmo, só sua esposa e sua mãe, pois irmãos primos e sobrinhos voltam 

todos em altamira. Logo a família que tem a agradecer é o povo de Souzel, da 

Ilha da Fazenda, da Vila Nova, do Jarauá, do Tamanduá. São essas pessoas 

que me deram esse novo mandato. Disse ainda, que apesar de ter sido eleito 

pela outra coligação, que esta aqui para colaborar com o prefeito Dirceu na sua 

gestão, para que possamos fazer o melhor, que não irá dar trabalho para o 

Dirceu, que não dará trabalho para o Baiano, que vai trabalhar para o povo de 

Souzel é esse o objetivo de cada um dos vereadores. Disse, que aquilo que for 

bom para Souzel, o povo pode contar com o Zé Onça, a gestão pode contar 

com o Zé Onça.  Disse, que o que estiver de errado, pode esperar que Zé 

Onça não tem papa na língua não e nem rabo preso. Disse, que assumi que foi 

secretário de obras, que qualquer coisa de errado está aqui para cumprir e 

defender o certo, que irá fiscalizar e, que já de antemão, dizer ao Presidente 

que tem muitas conversas na cidade de que a gestão passada fez coisas 

erradas e que vereador é para fiscalizar, doa a quem doer. Disse, que a 

educação tem problemas, na saúde tem problemas, vamos fiscalizar. Finalizou 

agradecendo a todos. O senhor Presidente, informando que como não havia 

mais inscritos a palavra, solicitou a vereadora Primeira Secretária para assumir 

os trabalhos para que le possa fazer uso da palavra. A vereadora Primeira 

Secretária, Assumindo os trabalhos convida o vereador Presidente José 

Reinam Sales de Araujo, que saudous aos vereadores e vereadores, ao 

excelentíssimo senhor prefeito em exercício Deybi, a Secretária de meio 

ambiente Zelma, a Secretária de infraestrutura. Disse que hoje é um dia de 

agradecimento, mas que ouvindo os discursos dos que o antecederam, que o 

leva a também refletir e a falar. Cumprimentou ao comandante do 
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destacamento militar Sgto. Pierre, ao senhor Adé ex-vereador, companheiro 

com quem já teve divergências no exercício da vereança, mas sempre em prol 

do município, desde que chegou aqui no município em mil novecentos e 

noventa e sete, para ajudar a criar um plano de desenvolvimento agrícola para 

esse município e, tenho certeza que dei minha parcela de contribuição na área 

de agricultura, na qual tem formação e já trabalha a mais de vinte e cinco anos 

com agricultura e pricincipalmente com o agricultor rural. Agradeceu a todos e 

a em especial a sua esposa ex-vereadora Edla Cristina – Tina, que sempre 

esteve ao seu lado nos mais de trinta anos de vida. Disse que tem muitos 

amigos aqui presente, como o senhor Claudecir, como o amigo Pedrinho a 

quem é grato, a amiga Rosilene que trabalha e são amigos desde que chegou 

a Senador José Porfírio. Disse que tem, juntamente com sua esposa Tina, já 

seis mandatos consecutivos nesse município. Disse que ganhar uma eleição é 

fácil, agora manter é que é difícil, e você tem que manter com postura, com 

amizade com caráter. Disse que viu o discurso do amigos vereador Zé Onça, e 

que tem um irmão nesse município, e ele é casado com uma ex-vereadora e 

que quando ele trabalha politicamente, trabalha pra ela. Disse que então, ele 

tem que agradecer ao povo de Senador José Porfírio que sempre confiou no 

vereador Baiano. Disse que nem sempre agradamos a todos e, que às vezes 

ainda são caluniados, até por pessoas incompetentes, mas isso existe, e que a 

política é mesmo complicada, ao ponto de quando você está na política, 

existirem invenções na política. Disse que nem Jesus agradou todo mundo, 

como é que ele vai agradar. Mas graças ao bom Deus e ao povo de Souzel, 

todas as vezes que apresentou o seu nome nas eleições sempre obteve a 

confiança dos eleitores. Disse aos vereadores de primeiro mandato, que falar é 

fácil, criticar é muito fácil, mas quando você chega a essa Casa de Leis é que 

você vai sentir na pele. Disse que sempre gostou de não aparecer muito, que 

tem alguns trabalhos durante um ano e oito meses que esteve à frente da 

secretaria de agricultura com o Doutor Gilson Rocha Brandão, na área um e na 

área dois, na região da Ressaca, e só Deus eu, o Secretário e o nosso técnico 

Curió sabe o que nos fizemos para implantar e acompanhar o projeto e fazer 

acontecer, que houve vários projetos, principalmente via ipan, via universidade 

federal. Mas ninguém nunca viu eu colocar essas informações em rede sociais 

e mídia. Mas tem alguns vereadores como o Zé Onça, que foi secretário de 

obras, como o vereador Eldo, que sabe que foram implantados pelo vereador 

Baiano e Curió com assistência técnica e implantação do projeto e tudo mais. 

Só pra refletir e resumir, em dois mil e doze nos tivemos que dar continuidade 

aos projetos da eletrificação rural, do governo federal, luz no campo. E numa 

reunião em Altamira o presidente da Celpa chamou e perguntou: Anapu, a 

demanda esta aqui, esta pronta, Porto de Moz, não existe zona rural, Brasil 

Novo, a demanda esta aqui pronta, Pacajá, a demanda esta aqui pronta, 
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Uruará, a demanda esta pronta, Senador José Porfírio, não existia demanda. 

Mas nos tínhamos só na região da Ressaca quinhentas e cinco demandas, 

mas mesmo assim o representante da prefeitura, que éra um advogado e o 

senhor Cléo, dizia que a demanda não estava pronta. E ai? Senador vai perder 

a demanda? O representante da prefeitura disse que a prefeitura de Senador 

não assumia a demanda, só pra vocês terem uma ideia. Nos com quinhentas e 

cinco demandas só na região da Ressaca, oito dias de prazo de levantamento 

da demanda. O governo a época estava saindo mesmo. Então, fizemos uma 

reunião rápida, onde estava o presidente do sindicato rural de Souzel e eu, e 

que apesar de questões pessoais, assumimos e assinamos um documento nos 

responsabilizando pela demanda, partimos pra guerra, a Emater deu dois 

carros, a Fundação Viver Produzir e Preservar em nome do João Batista 

colocou uma moto e fomos lá pedir, o Senhor João Resende ajudou no 

combustível e o Baiano e o sindicato bancou todo o resto e nos fomos lá fazer 

a demanda, dois técnicos pra fazer a demanda, eu e o Curió. E tiramos os 

pontos de gps, que começou no igarapé Ituna até a porta do vereador Afonso. 

Fizemos todas as Demandas, tivemos também a ajuda do vereador Cula. 

Cumprimos nosso papel e compromisso com o povo, para que não ficassem 

sem energia na região. Disse ainda, que a nossa estrada está uma loucura, e 

ai falam: os políticos são irresponsáveis, o governo é irresponsável. Mas vocês 

vão ver quantos caminhões de madeira saem daqui por dia, antes saía um 

caminhão por ano e hoje saem dez por dia, os caminhões carregados, 

trucados, traçados e cheios de madeiras da área da Reicon, e muitas vezes 

devido as chuvas obstruem a estrada, obrigando os demais veículos a 

buscarem alternativas para passarem por eles, chegando inclusive, a ter que 

abrir picadas no mato com facão. Disse ainda, que parabeniza o vereador 

Tabal e o senhor Severino pela iniciativa de tentar melhorar a estrada, 

colocando umas caçambas de barros no atoleiro em frente ao senhor 

Hermenegildo, mas é uma loucura, pois você coloca barro em cima de lama, no 

inverno. Dá uma chuva grande, ai é que não passa mesmo. Disse ainda, que 

os vereadores tem o papel de contribuir com o município, que sempre disse, 

que sempre trabalhou para que Senador se desenvolvesse, que sempre 

trabalhou pensando no futuro desse município, por que as vezes as pessoas e 

alguns políticos trabalham em causa própria. Disse ainda, que devemos 

sempre pensar no futuro do município, pois algumas irresponsabilidade de 

administradores passados, pesando em si próprio e doando algumas coisas do 

município e hoje nos deixando com essa descontinuidade territorial em 

Senador José Porfírio, e com essa descontinuidade, perdemos Belo Monte 

quer era cem por cento dentro do município de Senador José Porfírio, torna-se 

até chato repetir, nos atravessamos em Altamira e chegamos novamente em 

Souzel, e hoje é, disque Altamira, a onde é Senador José Porfírio, lê-se 



 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Trav. Abel Figueiredo, 122 - Bairro Centro - CEP 68.360-000, Senador José Porfírio – Pará 
CNPJ: 34.890.434/0001-26 _ e-mail: cmsjp_versouzel@hotmail.com. 

Altamira, mas uma vez nos ficamos olhando ali no Tuna a dois quilômetro ali, 

Altamira recebendo oito ou dez milhões nosso por mês, nos vemos Vitória do 

Xingu recebendo durante seis anos de doze a dezoito milhões mensal, cem por 

cento onde é de Senador José Porfírio, e nos estamos ver hoje se trabalhando 

em Altamira para que se tomasse a Belo Sun, jogando o ponto do Igarapé 

Tuna para o Igarapé Itatá, então os senhores não pense que nossa luta vá ficar 

só por aqui não. Disse que a luta é árdua, nosso trabalho é difícil, exige-se 

compromisso com o povo da nossa região. Disse que o Dirceu, no caráter, na 

responsabilidade, no compromisso que ele tem com o povo de Senador. Disse 

ainda, que falou ao prefeito Dirceu que o nosso objetivo era ser eleito, e o povo 

depositou a confiança e agora nos temos de fazer nossa parte, devolvendo 

com caráter, trabalho e compromisso com o povo de Senador José Porfírio e 

no que depender dessa Presidência no que for para o bem comum do 

município e da região, estará sempre a disposição. Disse estar muito 

esperançoso, pois em todas as conversas mantidas com os vereadores sentiu 

a disposição de todos em prol do município. Finalizou dizendo que o povo de 

Souzel está de parabéns, pois a Câmara que foi eleita para o mandato dois mil 

e dezessete e dois mil e vinte, são todos compromissados com o município, a 

Belo Sun esta ai, é um desefio, era o que nos esperávamos e aconteceu, 

devemos acompanhar de perto o cumprimento das condicionantes e caso não 

cumpra vamos pra cima e fazer valer o melhor para o povo de Souzel e para o 

Município, Agradeceu a Deus. A Primeira Secretária: Não havendo mais 

oradores inscritos, convido o senhor Presidente para reassumir a direção dos 

trabalhos. O Presidente reassumindo os trabalhos agradeceu aos vereadores e 

vereadoras, ao vice prefeito, secretárias a todos os presentes a essa Sessão 

Solene de Abertura dos trabalhos Legislativos da Legislatura dois mil e 

dezessete a dois mil e vinte. 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 
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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SENADOR JOSÉ PORFIRIO, REALIZADA AOS 15 DIAS DO MÊS DE 
FEVEREIRO DE 2017. 
 
 
 
___________________________              ___________________________________                                                  
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   
 Vereador         

 


