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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

QUARTO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA TRÊS 

DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, à hora regimental reuniram-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa Aguiar, 

os senhores vereadores: Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Francisco Marcos Alves do 

Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, José Reinaldo Ferreira e 

Victor Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Isaac Costa, que fizesse a chamada 

nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em 

nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores. Dr. Loredan de Andrade Mello (zona 

rural), Waldecir Aranha Maia Júnior (zona rural), Aldo Boaventura (viajando/Castelo de 

Sonhos), Dr. Edvam Duarte dos Santos (zona rural), Francisco de Assis Cunha (zona rural), 

Roni Emerson Heck (viajando/Castelo de Sonhos) e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo 

(doente).  Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e 

vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção do 

vereador Francisco Marcos. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador João 

Estevam, após os cumprimentos disse: andei por todo o Assurini tive a oportunidade de ver as 

entradas das casas onde o pessoal estão todos contentes, estive participando de uma reunião com os 

moradores eu vi o povo muito alegre com aquela estrada que foi feita aonde agora o produtor pode 

escoar sua produção com mais facilidade porque as estradas estão boas. Essa semana quebrou uma 

carregadeira e um trator o Marcelo já foi lá e já consertou e vai fazer o travessão do Picadão para 

terminar aquelas estradas. Também o travessão do Babaquara onde foi feito toda entrada da sua casa 

com vários travessões também, como foi feito o travessão do Paulão, travessão da Cheiro, travessão do 

Jonas, e várias entradas para as casas foram feitas e ficou de primeira qualidade. Foi arrumado todo 

travessão do Babaquara onde deu 28 km, onde foi feito o travessão do Maradona, o travessão do Paulo 

Branco, então foi um trabalho de primeira qualidade, com saída de água, com escoamento da água para 

todas as laterais, porque hoje o inverno se você não fizer um escoamento de primeira qualidade a 

estrada termina acabando tudo no período de inverno. Lá foi feito um serviço de qualidade. Eu tenho 

que agradecer ao nosso Prefeito Domingos Juvenil que realmente é um investimento muito grande no 

Assurini nessas estradas. A terraplanagem já está nas 04 bocas, o encascalhamento já chegou ali no 

Doutor Alzito então os maquinários estão trabalhando. Quero agradecer nosso Prefeito por todo 

trabalho que ele tem feito, no Assurini e em toda cidade de Altamira, por onde passamos vimos 

bloqueteamento e calçamento. Presidente, então temos visto o trabalho de qualidade na nossa cidade, 

asfalto para Serrinha, asfalto para o Monte Santo, asfalto agora para o Ramal São Francisco, e asfalto 

para Princesa do Xingu, asfalto para o Sol Nascente, isso é valorizar muito o homem do campo que 

produzi e escoa sua produção por isso eu sou grato ao nosso Prefeito Domingos Juvenil. Quero dizer 

para vocês que estou lutando correndo no Assurini todo. Sabemos que não é fácil dá conta dessas 

estradas porque são aproximadamente dois mil km de estradas eu acho que ainda tem uns 30% para 

fazer mais até dezembro tudo estará feito, por que aquele povo que tem que ter suas estradas para 

escoar suas produções. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, após 

os cumprimentos disse: dizer que neste momento é um momento de gratidão como disse o nobre 

vereador João do Fusca, o trabalho que é desenvolvido na grande Assurini, a responsabilidade é a 
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prova e o compromisso que tem a gestão com os votos que lhe foram confiados. Estamos diante de 

uma gestão municipal que trabalha intensamente em todos os seguimentos administrativo, assim como 

na infraestrutura do município e desenvolvimento de belíssimas obras e construção e revitalização de 

prédios e departamentos públicos espalhados em todo o município. Por tanto as frentes de trabalho e as 

ações desenvolvidas por essa administração valoriza a população altamirense no sentido de 

transformar os impostos pagos pelo cidadão próprio benefício, isso nada mais é que fazer políticas 

públicas com responsabilidades. Para se certificar o quanto falo a verdade é só acompanhar de alguma 

forma a trajetória de trabalhos realizados na cidade e na zona rural. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Zé Reinaldo, após os cumprimentos disse: agradeço os elogios que os nobres 

vereadores fizeram em benefício do gestor municipal, eu só tenho uma pergunta a fazer para vocês, 

assumi como vereador a pouco tempo como todos sabem. Sinceramente eu tive na Agrovila do 23, eu 

fiquei com vergonha, algumas pessoas me procuraram e quando eu citei que era vereador eu tive que 

justificar quanto tempo tenho de mandato, a gente sabe que passou lá sim uma camada de asfalto e eu 

vejo todo mundo elogiar o gestor municipal, vocês estão certo agora eu queria que vocês me 

explicassem por que me fizeram uma pergunta onde está o investimento da Norte Energia? Porque só 

se fala que o gestor fez isso, fez o asfalto da Princesa do Xingu fez do Assurini, vou rumo da Princesa 

logo depois da entrada da casa da nobre vereadora, aquela ponte lá em tempo de causar um acidente e 

as pessoas nos procurando e a gente tendo que ir lá fazer nossa parte de fiscalização. Eu sou um 

vereador hoje no município e me cabe fazer isso, e essa cobrança Presidente eu estou fazendo por que 

é uma realidade, está lá para quem quiser ver, até a identificação que colocaram lá não justifica e eu 

entendo por ser um acesso que dar milhares de famílias que moram ali não pode ficar desse jeito. Se o 

gestor fez cadê onde está o investimento da Norte Energia? Ele tem que prestar conta disso por que a 

população está me perguntando onde eu passo, o gestor é bom está fazendo isso, os vereadores elogia e 

onde é que está o investimento da Norte Energia? É isso que eu quero deixar ressaltado, tive a honra e 

o prazer de ir lá agradecer a população do bairro Mutirão. Fui deparado com uma situação a menos de 

sessenta metros do Hospital Geral de Altamira, se entrar como citei no Bela Vista se chegar entrar 

naquele bairro um trator, um guincho não tira, isso eu acho que não tem uma forma de justificar sem 

falar nos outros acessos. O bairro do Mutirão é um bairro nobre que tem hoje uma grande população. 

Eu quero afirmar o compromisso com vocês aqui que não posso me calar diante de uma situação dessa, 

tendo em vista que aqueles moradores que foi dali que nasceu a força do Zé Reinaldo. Também não 

querendo desmerecer os outros bairros e as outras populações que fez acontecer a nossa história para 

que eu chegasse aqui. Eu gostaria muito que vocês que ainda estando ao lado desse gestor, fizesse um 

reparo urgente porque as eleições estão ai e vocês estão atrás de voto, estão elogiando, está certo isso 

ai é o dever de vocês também estão ai a favor do gestor vocês sabem onde está a falta de compromisso 

com a população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, após os 

cumprimentos disse: Em época de política agora todo mundo é santo, todo mundo trabalhou, que culpa 

o prefeito tem? Um caminhão madeireiro lá que arrebentou a ponte e que está sendo providenciado, 

quando os votos saírem das urnas eles terão as respostas. Quero dizer que a Norte Energia onde estão 

as obras deles? A culpa É da norte energia estão nas contas de luz de casa quando chega, que elas até 

se assuntam, ela não sabe se come ou se paga a conta de luz por que a conta de energia quando chega 

dá o dobro do supermercado do mês de qualquer residência de Altamira.  Peço que se mantenha a 

ordem a educação que tem que começar de casa. Você acha que você difamando as pessoas aqui na 

tribuna você por onde você anda, você tem que falar de seus projetos do que você fez. Eu falo com 

propriedade do que o nosso Prefeito Domingos Juvenil fez por Altamira. Tenho certeza que o trabalho 

vai continuar  o trabalho não pode parar e colocar essa Prefeitura nas mãos de irresponsáveis, pessoas 

que não tem compromisso com o povo, que usam a tribuna para estarem chamando o povo de 
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canalhas, de vagabundo e de ladrão, a gente tem que olhar para o tempo da gente para poder vim julgar 

as pessoas por que falar mal dos outros é muito bom, por que você não vem falar de você mesmo do 

que você faz, os projetos que você tem para o futuro de altamira que é isso que o povo quer saber, o 

povo está em casa muitos com o desemprego batendo em sua porta para estar ouvindo coisa ruim o que 

não presta, nós temos que levar soluções para o povo. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o 

senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Isaac Costa que fizesse a 

leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Indicação nº 3617/2020 de iniciativa 

do vereador Raimundinho Aguiar, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente para que realize serviços de construção de uma rampa no 

Porto das Onças no Orla do Cais situado na Av. João Pessoa. Indicação nº 3625/2020 de iniciativa do 

vereador João Roberto, que oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente realizar a urgente limpeza, cortes de matos, restauração da 

quadra de esporte e iluminação da mesma localizada na Rua 05 do bairro Mutirão. Indicação nº 

3626/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adquirir um ônibus para a SEMIS dar 

apoio fúnebre para transporta familiares e amigos dos falecidos até o cemitério, principalmente o do 

Km 04 que fica mais afastado do centro. Indicação nº 3627/2020 de iniciativa do vereador João 

Roberto, oficie-se ao excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, Interceder por mais segurança nos Postos de Saúde, principalmente em horários 

de expediente. Indicação nº 3618/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde Pereira Gomes, oficie-se ao 

Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que 

disponibilize uma ambulância 24 horas para Agrovila Vale Piauiense. Indicação nº 3619/2020 de 

iniciativa da vereadora Irenilde Pereira Gomes, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a construção de uma academia na Agrovila 

Vale Piauiense. Indicação nº 3621/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde Pereira Gomes, oficie-se ao 

Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a 

construção de uma quadra poliesportiva no bairro Bela Vista. Indicação nº 3628/2020 de iniciativa do 

vereador João Estevam, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente realizar a manutenção da ponte no Travessão do Soldado no Assurini.  

Indicação nº 3629/2020 de iniciativa do vereador João Estevam, oficie-se ao Excelentíssimo senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar a construção de 01 

(um) poço Artesiano na antiga serraria no km 04, no Assurini. Indicação nº 3630/2020 de iniciativa do 

vereador João Estevam, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente realizar a manutenção do Ramal do Maranhense no Assurini.  

Indicação nº 3631/2020 de iniciativa do vereador Victor Conde, oficie-se ao Excelentíssimo senhor 

Presidente dos Correios GENERAL FLORIANO PEIXOTO VIEIRA NETO, que integre o bairro 

Airton Sena I, ao escopo de atendimento da empresa. Indicação nº 3632/2020 de iniciativa do vereador 

Victor Conde, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil –Prefeito Municipal, para que 

estenda o Projeto Chão Legal no bairro Airton Sena I. Indicação nº 3622/2020 de iniciativa do 

vereador Assis Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

determinar ao setor competente Pavimentação asfáltica com infraestrutura, calçamento, linha d’água, 

galeria, pluvial e acessibilidade nas ruas WA 02, WE 06 e WE 08 no bairro Colina.  Indicação nº 

3623/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente pavimentação asfáltica, com 

infraestrutura, calçamento, linha d’água, galeria pluvial e acessibilidade na professor Ubirajara no 

bairro Airton Sena II.  Indicação nº 3624/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha, oficie-se ao 
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Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil, através do setor competente pavimentação asfáltica com 

infraestrutura, calçamento, linha d’água, galeria, pluvial e acessibilidade nas ruas WA 01, WE 03 e 

Comandante Adão no bairro Colina. Indicação nº 3634/2020 de iniciativa do vereador Roni Heck, 

oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria de 

Agricultura do Estado para destinação de uma patrulha mecanizada para os moradores da vicinal dos 

Ipês em Cachoeira da Serra. Indicação nº 3635/2020 de iniciativa do vereador Roni Heck, oficie-se ao 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde que seja realizado 

uma vez por mês, comando médico nas comunidades Piranhanquara e Baliza na Resex Rio Xingu. 

Moção de Aplausos nº 187/2020 de iniciativa do vereador Victor Conde, ao senhor Linaldo de Melo 

Bandeira Filho, pela conquista do Campeonato Paraense de tênis 2020, realizado pela Fundação 

Paraense de Tênis. Moção de Aplausos nº 188/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, que seja 

consignado votos de reconhecimento e aplausos ao dia do Radialista. AVULSO. Oficio n° 054/2020-

CMDA. Que solicita dois (2) nomes de membros desse Poder Legislativo, para que possam compor o 

quadro de Conselheiros do CMDCA, titular e suplente para o biênio 2020/2022. Em seguida o senhor 

Presidente solicitou são vereador Isaac Costa que fizesse a verificação de quórum. Havendo número 

legal, consultou ao Soberano Plenário para saber se vereador queria colocar em destaque em alguma 

matéria. Não havendo manifestantes, submeteu para VOTAÇÃO: Indicação nº 3617/2020 de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 3625, 3626 e 3627/2020 de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3618, 3619 e 3621/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes. Indicações n.ºs 3628, 3629 e 3630/2020 de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações 

n.ºs 3631 e 3632/2020 de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações nº 3622, 3623 e 3624/2020 

de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3634 e 3635/2020 de inciativa do vereador Roni 

Heck. Moção nº 187/2020 de iniciativa do vereador Victor Conde. Moção nº 188/2020 de iniciativa do 

vereador João Roberto. Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o 

senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMANTARES, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Victor Conde, após os 

cumprimentos disse: A minha vinda a tribuna é para agradecer aos nobres colegas a aprovação de 

nossos pedidos. Nossas últimas reuniões que tivemos no Ayrton Senna I e II, a população de lá cobra 

que o Projeto Chão Legal seja ampliado naquela região e que possamos dar atendimento para aquelas 

pessoas que tanto sonham com o seu título de Posse e que tenham tranquilidade com seus imóveis. Um 

outro pedido também com relação ao Ayrton Senna 1 e 2 que é com relação a entrega de documentos e 

encomendas pelos correios do nosso município, infelizmente este serviço não é realizado naquela 

região e as pessoas ficam prejudicadas em alguns casos específicos eles tem que pegar endereços de 

familiares, parentes em outros bairros para conseguir por exemplo fazer cadastro, fazer situações de ate 

recebimentos de mercadorias, nós temos algumas pessoas que exercem suas funções com lojas  na 

internet e infelizmente eles não conseguem realizar seus serviços, não  conseguem realizar  o 

funcionamento da sua empresa por conta dos correios por conta dos serviços que não é prestado 

naquela localidade, então quero agradecer os nobres colegas por essa aprovação e que a gente consiga 

dar este atendimento para aquela população, e por último não menos importante nós fizemos uma 

moção de congratulação e aplauso ao querido amigo Linaldo, para quem não sabe ele foi campeão do 

campeonato paraense de tênis em Belém na quarta classe, somos companheiros de quadra a gente já 

joga tênis a bastante tempo e ele teve essa vitória lá. Um altamirense campeão de tênis, campeão 

paraense de tênis isso é uma vitória para toda população. Agradeceu. Fazendo uso da palavra o 

vereador João Roberto, após os cumprimentos disse: dizer aqui que ultimamente minhas indicações 

estão sendo repetidas, por que esse é nosso papel, nosso papel é o poder representativo e não de 

executar e sim de cobrar coisas que ainda não aconteceu que é interessante e é necessário a gente vem 
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impertinente  nessa situação, como a quadra do Mutirão que fica na rua 05, questão de um transporte 

que muitos anos eu venho cobrando, inclusive esse ano infelizmente devido a pandemia não teve 

condições de atender nossas emendas impositivas que era minha, do Victor,  Maia  Júnior e Dr. 

Loredan aquisição de um micro ônibus que com certeza esse micro ônibus atenderia os esportistas, os 

alunos das escolas de dança de música, os idosos e teria uma importância muito grande na cidade de 

Altamira um micro ônibus e a gente continua pertinente , já mandamos ofícios para os Senadores  

Deputados Federais, Estaduais para que eles possam trazer uma emenda para o município aquisição 

desse ônibus sabemos que é importante para as famílias mais humildes que morre e não  tem como 

levar para o enterro para dar este apoiamento. Haja vista que isso acontece. Reitero a segurança nos 

Posto de Saúde Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a 

presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus 

encerrou a Reunião. Mandando lavrar a presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário 

da Câmara Municipal de Altamira, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.  

 
Raimundo Sousa Aguiar 

Presidente em Exercício 

 

Waldecir Aranha Maia Júnior 

1º Secretário 
 João Roberto Mendes 

3º Secretário 

 


