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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO
QUARTO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA OITO
DE DEZEBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, `as 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 de Assis Cunha,
Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto e
Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. Em seguida o senhor Presidente 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 (viajando/Belém/acompanhando pai enfermo) (Aldo Boaventura
(viajando/Castelo de Sonhos) Roni Emerson Heck (viajando/Castelo de Sonhos), José Reinaldo
Ferreira (doente) e Victor Conde de Oliveira (viajando/Santarém). Estando ausentes os
vereadores Waldecir Aranha Maia Júnior e Dr. Edvam Duarte dos Santos. Em seguida o senhor
presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião
Ordinária realizada no dia primeiro de dezembro do ano de dois mil e vinte. Não havendo
manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. 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: dizer que visitei todo
Assurini, aonde ainda ficou muita coisa sem ser feita, sabemos que o Assurini é de grande extensão.
Sabemos que hoje é muito difícil dar conta do Assurini que são mais de dois (02) mil quilômetros de
estrada como já disse ficou algumas coisas a fazer estamos juntos com aquela comunidade para no
próximo ano tentarmos resolver o que ficou sem ser feito. Dizer que agora mesmo recebi uma ligação
da senhor Jovelina moradora da Rua WE 05 no bairro da Colina, aonde a mesma informou que estão
sem água há dezoito (18) dias. Convidou os vereadores para irmos juntos na COSALT para ver de
perto o que está acontecendo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha,
após os cumprimentos disse: parabenizar mas uma vez todos os candidatos reeleitos e os não leitos,
todos nós sabemos da nossa luta aqui na Câmara Municipal, sabemos que não foi fácil uma luta muito
árdua, mas que vamos continuar lutando estaremos sempre à disposição para o diálogo com os colegas.
Lembro muito bem em 2000 que eu também não fui reeleito, mas continue articulando com os colegas,
com a população e assim depois de vinte (20) anos retornei a esse parlamento. Presidente em exercício
Raimundinho quero fazer dois (02) pedidos a vossa excelência, aos colegas vereadores João Estevam,
Irenilde, estou acompanhando nas redes sociais o clamor muito grande com relação a falta de água no
bairro Colina como o colega já falou, acredito que a senhora Jovelina apelou para todos nós. Então
apelo para os colegas Raimundinho, João Estevam e Irenilde que interceda junto ao Executivo, eu
acredito que nesse momento fazer visita é até vergonhoso. Gostaria também presidente que antes do
término dessa sessão que nos fosse informado a respeito do salários dos professores qual a previsão
para pagamento porque sinceramente numa época dessa sem pagamento qualquer pessoa entra em
desespero todos tem compromisso. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco
Marcos, após os cumprimentos disse: dizer senhor presidente que após as eleições ainda não tinha tido
a oportunidade de vir aqui na tribuna para fazer meus agradecimentos. Hoje é a penúltima reunião
ordinária dessa legislatura, eu fiquei nessa Casa essas duas legislaturas consecutivas quero agradecer
aos nossos colegas vereadores, parabenizar os vereadores reeleitos e também os demais que estiveram
conosco nessa caminhada, uns fazendo o papel de oposição e outros o papel de situação. Dizer que não
tenho nem um ressentimento, saio dessa Casa tranquilamente, foi um aprendizado grande na minha
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vida, poder estar aqui neste parlamento defendendo os interesses públicos, defendendo minha querida
cidade de Altamira. Dizer que os ilustres vereadores no qual tivemos divergências políticas aqui nessa
Casa que possamos tocar nossa vida para frente porque nessa cidade nós escolhemos para morar.
Colega Raimundinho parabenizo vossa excelência pela sua coragem de ter colocado seu nome
apreciação pública a candidato a Prefeito, aos que não foram reeleitos mas que participou da
democracia que é muito importante ao bem comum da nossa cidade de Altamira. Dizer que não posso
me calar diante de determinada situações. Vi aqui o vereador João Estevam falando sobre a questão da
água, aonde as pessoas fazem apelo pedindo água nos bairros. Estivemos nessa campanha em todos os
bairros da cidade de Altamira, aonde podemos identificar com propriedade toda essa problemática do
sistema de água. Então com as palavra do vereador João Estevam faço apelo para que vossa excelência
encaminhe para a COSALT para o Prefeito para que tome providência e coloque água nas torneiras
para o povo ter água pelo menos no natal. Outrossim a questão do salário dos professores que estão
clamando pedindo socorro em pleno final de ano. Então peço a líder do governo que se ela tem alguma
informação sobre o salário dos professores que nos informe, eu acho que o Prefeito Domingos Juvenil,
esse oito anos que ele passou aos longos desses quarenta (40) anos de mandato que ele pudesse sair
desse mandado não deixando esse legado de maldade aos professores, vigilantes enfim. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, após os cumprimentos disse: dizer no
qual dois vereadores me antecederam sobre a questão da água, a senhora Jovelina liga para todos os
vereadores, aonde ela me ligou também para na questão da água na Colina que já são dezoito m(18)
dias sem água, onde ela disse quem teve que pagar o carro pipa para levar água para a casa dela e tudo
é custo. Então que possamos fazer um documento ao Prefeito e para COSALT dizer João Estevam
estou à disposição para lhe acompanhar para que possamos levar água para essas pessoas que tanto
precisam. Sabemos que a água é um problema grande em nosso município, mas assim a Colina está
sem água a muito tempo, então que possa ser resolvido essa questão da água. Outra situação presidente
a questão do salário dos professores que ainda não saiu estar ai nas redes sociais, recebi também uma
ligação do SINTEPP do Lucivan no qual a preocupação com o salário dos professores que ainda não
foi pago, aonde os profissionais aguardaram até dia cinco (05) hoje já são dia oito (08) e realmente o
salário ainda não foi creditado na contas dos educadores. Então o senhor Raimundinho e os demais que
são da base do governo que realmente possam dar uma resposta que dia os professores vão receber
seus salários. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente passou para a
ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Isaac Costa, que faça a leitura das matérias. LEITURA,
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação nº 3672/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, oficiese ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente
realizar estudos no sentido de providenciar a construção de um campo de futebol na parte alta da rua
16 bairro Mutirão. Indicação nº 3673/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, oficie-se ao
Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente fazer
uma escadaria que dar acesso as casas que fica na parte mais baixa da rua 03 do bairro Liberdade.
Indicações nº 3674/2020 de inciativa do vereador João Roberto, oficie-se ao excelentíssimo senhor
Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente seja implantados brinquedos
recicláveis nas praças públicas da cidade de Altamira. Indicação nº 3669/2020 de iniciativa do
vereador Assis Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal,
através do setor competente realizar serviços de terraplanagem ou pavimentação asfáltica do ramal
Grota Seca. Indicação nº 3670/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo
senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através do setor competente realizar serviços de
terraplanagem ou pavimentação asfáltica do ramal dos Traíras. Indicação nº 3671/2020 de iniciativa do
vereador Assis Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal,

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075
Altamira – Pará

através do setor competente realizar a recuperação da ponte do Igarapé Ambé no ramal São Francisco
km 25em caráter em urgência. Indicação nº 3678/2020 de iniciativa do vereador João Estevam, oficiese ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através do setor competente
realizar a construção de uma creche na comunidade Quatro Bocas no Assurini. Indicação nº
3679/2020 de iniciativa do vereador João Estevam, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos
Juvenil – Prefeito Municipal, através do setor competente realizar a construção de uma creche na
Agrovila Sol Nascente no Assurini. Moção nº 190/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, requer
que seja consignado Votos de Reconhecimento e Aplausos aos Profissionais de Imprensa pelos
trabalhos desempenhados ao longo desses anos dessa Casa de Leis. Que seja direcionados as TVs, e
Rádios. TV Vale do Xingu, TV e Rádio Cidade Band, TV e Rádio Record Altamira Grupo Mirante de
Comunicação e 104. FM. Moção nº 191/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, requer que seja
consignado Votos de Reconhecimento e Aplausos a lutadora de box, Sirleia Barbosa Barros, pela
grande participação na arte do BOX em nossa cidade. Em seguida o senhor presidente solicitou ao
vereador Isaac Costa que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal. Consultou ao
Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não
havendo manifestantes, submeteu para VOTAÇÃO. Indicações n.ºs. 3672, 3673 e 3674/2020 de
iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs. 3669, 3670 e 3671/2020, de iniciativa do
vereador Assis Cunha. Indicações nºs. 3678 e 3679/2020 de iniciativa do vereador João Estevam.
Moções nºs. 190 e 191/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Aprovadas a unanimidade. Não
havendo mais matérias para votação, o senhor presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Não houve oradores inscritos. Não
havendo 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
oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.
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