
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MJNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves,  1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ

MOÇÃO DE PESAR NO.    .3,9 /2o2o
Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores,
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•, c  secretàric,

Pesar pelo fflecimento do Senhor ANTONIO ABEL PORTELA, CONHECIDO COMO C6 ABEL
ACESSÓRIOS"

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  SANTARÉM,  através  do  vereador  inffa-assinado,  vem  propor e
lamentar  profimdamente  a  perda  de  um  amigo,  com  profúndo  VOTO  DE  PESAR  e  que  desta
decisão  seja  encaminhado  expediente  com  elevadas  CONDOLENCIAS  a  família  do  distinto
Senhor ANTONIO ABEL PORTELA,  populamente conhecido em nossa cidade,  como 66ABEL
REI DOS ACESSÓRIOS" cidadão de bem, comerciante, fundador do Grupo Abel Acessórios e
Car Center, seu Abel chegou em nossa cidade em s de setembro de  l958, aqui se estabeleceu, em
O6 de março de 1966 casou - se com FRANCISCA AGUIAR PORTELA, com quem formou uma
bela  família,  contribui  desde  então  para  o  desenvolvimento  de  nossa  municipalidade,  na  área
comercial e empresarial, através de geração de emprego e renda.
ANTONIO  ABEL  PORTELA,  NASCIDO  NO  DIA  15  DE  JUNHO  DE  1940,  no  Goitizeim
Município de Ubajara - CE,  filho de Francisco Almeida Portela e Alziria Regina do Nascimento,
vem de uma família de  16  imãos;  em  1958,  chegou em  Santarém e foi residir em  um  galpão  do
Senhor Chico hene, acompanhado dos imãos e seus pais.  Saindo dali para se estabelecer em uma
morada na colônia Estrada Nova.  Em  1960 veio morar em  Santarém a convite do Senhor Jerôncio
(Casa Sertaneja) e trabalhar como camelô na Rua Lameíra Bittencourt, dando início a sua vida de
comerciante, onde mais tarde já como empresário em  l 981  fimdou sua loja no ramo de Acessórios
para  veículos  chamada  de  ABEL REI  DOS ACESSÓRIOS,  com  a qual  se tomou  conhecido  e
popular, pela sua simpatia e bem receber as pessoas.
E QUE DESTA DECISÃO SEJA DADO CONIIECIMENTO A FAMILIA ENLUTADA, EM
NOME  DE  SUA  ESPOSA  FRANCISCA  E  DE  SEU  FILHO  E  FILIIAS:   MARIA  DE
LOURDES, MARIA DE JESUS, MARIA DINAIR, MARCOS ANDRÉ, AMANDA MARIA E
ANTONIA ANABEL.
O  falecimento  do  Senhor ANTONIO  ABEL  PORTELA  deixa  seus  familiares  e  arigos  muito
ristes,  apesar de terem a certeza de que ele encontra - se em outra dimensão,  agora mais do que
nuca sob a proteção do Pai Superior. Que seus familiares sejam fortalecidos na fé de Nosso Senhor
Jesus Cristo.  Sua morte deixou  a todos  que  o  conheciam triste,  restando aos  seus  parentes buscar
aioio na fé,  lembrando sempre que Deus reserva um espaço para aqueles que têm bom coração e
que serviram como C6exemplo de vida" para nossa sociedade.

Portanto, nada mais justo do que esta Casa Legislativa apresentar voto de profimdo pesar pela perda
do Senhor ANTONIO ABEL PORTELA

Sala das ões, Plenário da Câm
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Municipal de Santarém,_em        de março de 2020.
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