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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº /2021, DE 07 DE DEZEMBRO DE
2021.

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE

“HONRA AO MÉRITO” A ILMA. SRA. SILVANA
CARNEIRO PORTELA.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais, faz saber

que em sessão realizada no diade dezembro, o Plenário aprovoue ela promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Concede o título honorífico de "HONRA AO MÉRITO" a Ilma. Sra. SILVANA
CARNEIRO PORTELA,pelos relevantes serviços prestados à sociedade santarena.

Art. 2º - O diploma referente a esta honraria será entregue em sessão solene promovida pela
Câmara Municipal de Santarém em data a ser definida, ao homenageado ou a seu representante
legalmente constituído.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua aprovação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Plenário Vereador Benedito Magalhães, 07 de Dezembro de 2021.
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FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a previsibilidade legal do artigo 35 do Regimento Interno Resolução nº 2,
de 05 de setembro e 1990 desta Casa Legislativa, ao qual “Competem privativamente à Câmara
Municipal, as atribuições dispostas no artigo 11 da Lei Orgânica do Município, como também o
exercício de todos os demais poderes que, implícita ou explicitamente, lhe tenham sido
conferidos nesta citada lei”;

Considerando o artigo 11 supramencionado, Inciso XVIII ao qual “Conceder título de
Cidadão de Santarém, Título de Honra ao Mérito, Medalha do Mérito Legislativo e Medalha do
Mérito Esportivo a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços ao Município,
mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de dois terços de seus membros”;

Este vereador Alexandre Maduro que apresenta e que este subscreve, presta o devido
reconhecimento de “Honra ao Mérito” a Sra. SILVANA CARNEIRO PORTELA, pelos seus
relevantes serviços prestados na área empresarial de Santarém.

Na sequência, apresentamos o histórico do homenageado.

HISTÓRICO

Silvana Carneiro Portela nasceu em Frecheirinha, no interior do Ceará, em 16 de março de

1971. Filha de Raimundo Nonato Carneiro (in memoria) e Raimundo Elias Carneiro, é a 7º filha

dos 10 irmãos. Aos 17 anos de idade, no dia 14 de outubro de 1988, casou-se com Raimundo

Carneiro Portela, e mudou-se para o Pará, na busca de uma vida melhor. Dessa união nasceram
três filhas, e um neto.

Ao lado do seu esposoe filhas, Silvana morou por 18 anos em Oriximiná, e foi no comércio

varejista que se encontrou profissionalmente, e atualmente comanda uma rede de lojas em

Oriximiná, e que se estende a Santarém.

Em 2007, buscando um ensino educacional melhor para as suas filhas, mudou-se para
Santarém, e desde então engajou-se em movimentos da igreja católica no qual foi o ponta pé inicial

para os trabalhos voluntários.
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Silvana vem de uma família extremamente católica, que sempre a ensinou amar a Deus em
primeiro lugar, e ao seu próximo como a si mesmo. Lembrando das suas raízes extremamente
humildes, e no ensinamento humanitário que seus pais lhe deram, em 2015, juntamente com
amigos da igreja, Silvana iniciou o Sopão da Misericórdia, no qual distribuíam sopa para os
pacientes e acompanhantes de Hospital Municipal de Santarém duas vezes ao mês.

Com a divulgação nas redes sociais, o projeto cresceu, e o número de voluntários passou
de 10 para mais de 180. Com isso, Silvana sentiu a necessidade de ampliar novos horizontes, e
criar projetos solidários que beneficiassem famílias socialmente vulnerável da nossa cidade.
Foi desse desejo de dar continuidade nos projetos voluntários que a Silvana fundou o Projeto
Obras da Misericórdia, no qual temos a missão de alimentar o corpo e também o espirito, com o
amor inconfundível de Jesus Misericordioso.

Ao longo desses 6 anos, o Sopão da Misericórdia é o nosso projeto principal, que acontece
duas vezes ao mês, em sábados intercalados, e que serve mais de 600 copos de 400ml para
acompanhantes, pacientes, e funcionários do Hospital Municipal. Também foram realizadas Ações
Solidárias, que contavam com consultas médicas,assistência jurídica, odontológicas, psicológicas,
belezaria, recreação infantil, entre outros.

Não podemos deixar de mencionaros projetos realizados nodia das crianças, dia das mães,
e também o projeto que colocamos em prática na quarentena. Foram arrecadadas mais de 3 mil

cestas básicas, e distribuídas em mais de 10 bairros carentes da nossa cidade.

Agradecemos imensamente a todos os nossos voluntários que sempre se empenham nos
projetos proposto, e a Deus pela sua divina misericórdia.

ALEXA RO
Vereador-MDB
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