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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 

VINTE E OITO DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental reuniram 

se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa 

Aguiar, os senhores vereadores Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto 

Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis 

Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva 

Neto, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor Presidente 

convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino de Altamira. Em seguida solicitou ao 

vereador Maia Júnior que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. 

Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus.  Andando justificar a ausência 

dos vereadores Dr. Loredan de Andrade Mello (viajando/São Paulo), Aldo Boaventura 

(viajando/Castelo de Sonhos) e Victor Conde de Oliveira (viajando/Belém). Em seguida o senhor 

Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião 

Ordinária realizada no dia vinte e um de maio do ano de dois mil e dezenove. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria abstendo-se de votar o 

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

EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse nesse primeiro expediente gostaria de fazer 

uma nota de repúdio contra um servidor público do Estado (SUSIPE). Nota de Repúdio na 

condição de vereadora eu, enfermeira Socorro repudio veementemente a atitude respeitosa do 

senhor Edivaldo Cardoso servidor público da SUSIPE que de forma irresponsável e leviana postou 

nas redes sociais mensagens tentado difamar minha imagem insinuando que fui no Hospital 

Regional marcar consultas e exames de pacientes e assim furando a fila do SUS, isso é inverdade 

que ele tem que provar. Estive no hospital sim, mas para acompanhar minha mãe que a qual iria 

realizar exames na data de vinte e três de maio conforme protocolo de atendimento que comprova 

minha afirmação. Por fim tomarei medidas cabíveis em relação a este cidadão para que ele não 

ataque pessoas de bem nas redes sociais achando que a internet é terra sem lei que nela tudo pode 

ser feito sem que haja consequências e responsabilização por isso. Agradeceu. Em seguida fez uso   

Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: 

gostaria de me solidarizar com as palavras da vereadora Socorro é complicado quando esse tipo 

de coisa parte principalmente de um servidor público. Raimundinho Aguiar na última reunião, nas 

comunicações parlamentares, onde vossa senhoria costuma fazer se contrapor sem conceder a 

parte. Gostaria de lembrar vossa senhoria quando disse que tem um candidato a Prefeito e quem 

já foi Prefeito em Altamira que fez um estúdio em sua casa.  Também que tem uma pretensa 

candidata que tem uma casa no valor de trezentos milhões de reais, construída recentemente onde 

a mesma ganha somente dez mil reais por mês. Também falou das atividades realizadas em Castelo 

de Sonhos, aonde os professores das escolas de Castelo de Sonhos foram obrigados a fechar as 

escolas para recepcionar o senhor Secretário de Educação. Também falou do concurso público.  

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos 

reportou se com relação as visitas realizadas nos bairros. Também falou da limpeza feita nos 

bairros Mutirão, Santa Ana. Também estive visitando a construção do poço artesiano no bairro 

Airton Senna II, no complexo da grande Brasília. Também visitei o sistema de implantação de 

iluminação pública na Rodovia Transamazônica. Também se solidarizou com a vereadora Socorro. 
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Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que após os cumprimentos 

reportou se com relação as visitas realizadas no Assurini, fazendo reuniões com as comunidades. 

Informou também do serviço realizado na ladeira do Burica, uma ladeira de aproximadamente 

quatrocentos metros. Também informou da reunião realizada no Itapuama. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos disse: me solidarizo 

também com a vereadora Socorro do Carmo. Quero dizer ao vereador Agnaldo Rosas que é nossa 

bandeira que vai para as ruas, agora até isso querem proibir a bandeira vermelha ir para as ruas? 

Porque é um direito nosso. Também falou das condições das estradas da zona rural, devido as 

grandes chuvas do nosso inverno. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto que após os cumprimentos disse: quero falar de um assunto importante que há anos venho 

batendo na mesma tecla que é a questão da água em nosso município. Outro assunto também 

preocupante que é o saneamento básico que agora depois de muitos anos vem acontecendo. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos 

disse: agradeceu o convite que recebeu para acompanhar a comitiva até Castelo de Sonhos, mas 

infelizmente devido alguns compromissos não foi possível ir. Também falou sobre o concurso 

público, onde disse que o concurso público vai ser realizado em novembro de dois mil e dezenove. 

Também falou do grande trabalho feito pelo o vereador João Estevam no Assurini. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos informou que na 

semana passada participou da Sétima Mobilização Nacional de Vereadores em Brasília, onde 

foram debatidos assuntos importantes. Também tivemos palestras de Senadores do Piauí e do 

Paraná. Disse também que na oportunidade esteve no gabinete da Alcione Barbalho Deputada 

Federal, onde tivemos a oportunidade de discutir sobre Emendas Parlamentares para Altamira. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou na condução dos trabalhos ao Primeiro 

Secretário. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Raimundinho Aguiar que após os 

cumprimentos disse: não sei porque o progresso o trabalho incomoda algumas pessoas que não 

querem o bem para Altamira. Disse também fomos a Castelo de Sonhos a Dra. Denise Aguiar, 

representando o Prefeito Domingos Juvenil, o Secretário de Educação Rony Heck levando a 

implantação do Projeto Chão Legal. O nosso querido vereador Aldo Boaventura foi convidado 

para fazer parte da Mesa, o mesmo se manifestou muito bem. Obrigado vereador Aldo Boaventura. 

Também participamos do Projeto sou bom de Bola sou bom de Escola. Vistamos a reforma da 

pista de caminhada. Lançamos o Projeto Legal. Entregamos a licença de operação de uma empresa 

de ração para animal. Visitamos várias obras. Visitamos também obras em Cachoeira da Serra. 

Agradeceu. Em seguida o primeiro Secretário repassou a condução dos trabalhos ao senhor 

Presidente. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao 

vereador Maia Júnior que faça a leitura das matérias.  LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Indicação n.º 2480/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana/Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de 

pavimentação asfáltica da Rua Luiz Né, no trecho entre a Travessa Pedro Gomes e a Avenida João 

Rodrigues, no bairro Sudam I.  Indicação n.º 2487/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Integração Social/Coordenação de Esportes, criar um Programa Municipal de 

Natação gratuita para crianças entre 05 e 12 anos, que estudarem em escolas da rede pública no 

município de Altamira.  Indicação n.º 2488/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito 

– DEMUTRAN, alterar o sentido da Travessa Coronel Gaioso, perímetro entre a Avenida João 
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Pessoa e a Rua Governador Magalhaes Barata. Indicação n.º 2489/2019, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar estudos com vistas construir um monumento na rotatória da Avenida 

Brigadeiro Eduardo Gomes com a Rua João Batista (antiga Acesso II). Indicação n.º 2490/2019, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, implantar um redutor de velocidade (lombada), na 

Avenida Papa João Paulo II, próximo à bifurcação com a estrada do Pedral. Indicação n.º 

2469/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

realizar o serviço de linha d`´agua e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica na Rua 

Tiradentes, no Bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2470/2019, de iniciativa do vereador 

Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de saúde, construir um Posto de Saúde na comunidade Michila.  Indicação n.º 

2471/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, construir um Complexo 

Educacional Integral, envolvendo várias atividades esportivas, tais como: natação, voleibol, 

futebol, basquetebol, handebol, cursos técnicos profissionalizantes, curso de informática e outros. 

Indicação n.º 2478/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado, 

através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para em parceria, seja implantado o sistema 

de Vídeo-Monitoramento nos RUCs – Reassentamentos Urbanos Coletivos, construídos em 

Altamira. Indicação n.º 2494/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de 

galeria pluvial, calçada, linha d´água e meio fio, como também, realizar o serviço de iluminação 

pública, colocando braços com suas respectivas lâmpadas da rua que faz a ligação entre o Bairro 

Santa Ana e o Bairro Paixão de Cristo. Requer também que a ponte em madeira seja substituída 

por uma em concreto armado. Indicação n.º 2495/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Integração Social, crie o evento denominada de “Baile das Debutantes”, especifico para jovens 

oriundas de famílias de baixa renda. Indicação n.º 2423/2019, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, perfurar um poço artesiano e também construir um reservatório de água para o 

abastecimento dos moradores residentes na comunidade Canaã – Ramal do Linhão, localizado no 

km. 03, estrada da Cachoeirinha. Indicação n.º 2482/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

inserir o bairro Jardim Independente III no projeto “Chão Legal”. Indicação n.º 2483/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de abertura da Rua WE-13 interligando a 

rodovia Transamazônica dando acesso à Rua Pedro Acácio e, Rua WE-14 interligando a rodovia 

Transamazônica dando acesso à Rua Belo Monte, no bairro Liberdade. Indicação n.º 2458/2019, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e deixar em pronto 

funcionamento, a Escola localizada no Travessão da Treze, localizada as margens do Rio Xingu. 

Indicação n.º 2459/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, realizar o serviço de saneamento básico, meio fio e pavimentação asfáltica da 
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Rua Niterói, no bairro Sudam II. Indicação n.º 2479/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao senhor 

Marcos Pontes - Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, no sentido de 

implantar o programa do Governo Federal, “Internet Para Todos”, nos distritos de Castelo de 

Sonhos e Cachoeira da Serra, no município de Altamira. Indicação n.º 2467/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, instalar um chuveiro no sanitário masculino e ou no sanitário feminino 

no Camelódromo Municipal José Góes Filho. Indicação n.º 2468/2019, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, criar um Centro de Apoio e Atendimento ao Turismo.  Indicação n.º 

2474/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a senhora Milena Fonseca- Diretora 

do Departamento Municipal de Iluminação Pública, providenciar a instalação da rede de 

iluminação pública na Avenida Dom Erwin, que faz a ligação do bairro Baixão de Cristo ao RUC 

Jatobá. Indicação n.º 2475/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Josué Adi Mendes Oliveira – Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, construir Faixas 

Elevadas para Pedestre nos seguintes locais: SESI, Colégio Polivalente de Altamira, Universidade 

Federal do Pará, Universidade do Estado do Pará e Escola Octacílio Lino. Indicação n.º 2476/2019, 

de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Alexandre Bossatto - Secretária 

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, implantar lombadas, nos dois sentidos, no 

perímetro entre as rotatórias do Anel Viário e do encontro com a Avenida Alacid Nunes. Indicação 

n.º 2477/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar a rede de distribuição de 

água e rede de distribuição de esgoto na parte alta do bairro Mutirão. Indicação n.º 2497/2019, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar estudos 

com vistas implantar uma Rotatório e/ou instalação de um Semáforo no cruzamento das ruas Belo 

Horizonte, José Marinho, Aimorés e José Umbelino de Oliveira, no bairro Jardim Independente I. 

Realizar também, o serviço de reparo na rede de iluminação nas referidas ruas. Indicação n.º 

2498/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar uma Ação Social Itinerante, 

ofertando vários serviços na comunidade da Serrinha, tais como: Odontológico, Ginecológico, 

Psiquiatra, Nutricionista, emissão de documentos pessoas, cortes de cabelos e outros. Indicação 

n.º 2491/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, instalar um Semáforo na 

rotatória no cruzamento da rodovia Transamazônica com a Avenida Irmã Clores Mendes. 

Indicação n.º 2492/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar Placas com as 

nomenclaturas nas Praças Públicas de Altamira. Indicação n.º 2493/2019, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do 

Departamento Municipal de Trânsito, instalar Placas com as nomenclaturas das ruas e travessas 

do bairro Santa Ana. Indicação n.º 2462/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, cercar toda 

área pertencente a EMEF Cristo Rei, no Travessão do Cajá I, no Assurini. Indicação n.º 2499/2019, 

de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção do Travessão Bom 

Jardim I, no Assurini. Indicação n.º 2500/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 
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ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de recuperação do travessão do Paulo Pedrosa, no Assurini. Indicação n.º 2502/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, inserir como documento de matricula, a 

Carteira de Vacinação atualizada das crianças e adolescentes, principalmente a vacina contra o 

HPV. Indicação n.º 2503/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adquirir um veículo 

adaptado para transportar pacientes que moram distantes e necessitam fazer Fisioterapia nas 

clinicas especializadas e no NASF. Indicação n.º 2504/2019, de iniciativa da vereadora Socorro 

do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, adquirir 02 (duas) Camas “PPP” para a Sala de Partos do Hospital Geral de 

Altamira São Rafael. Indicação n.º 2457/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através das Subprefeituras de Castelo de 

Sonhos e Cachoeira da Serra, disponibilizarem respectivamente, caminhões pipas para molhar as 

ruas do referidos Distritos. Indicação em Conjunto n.º 2460/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. 

Loredan Mello e Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, criar um Cursinho Popular Pré-Enem no município de Altamira.  

Indicação em Conjunto n.º 2481/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes, Dr. Loredan 

Mello e Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras/Coordenação de Zona Rural, realizar o serviço de 

pavimentação asfáltica da estrada que dá acesso ao Balneário Massanore.  Indicação em Conjunto 

n.º 2496/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Dr. Loredan Mello, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, com cópia para o Diretor do NIOP – Núcleo 

Integrado de Operações, intercedam junto ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado e 

Secretaria de Estado de Segurança Pública, para em parceria, realizam a ampliação do Sistema de 

Monitoramento por Câmeras, implantando novos pontos na Rua Primeiro de Janeiro e também em 

pontos estratégicos da cidade. Indicação em Conjunto n.º 2473/2019, de iniciativa dos vereadores 

Aldo Boaventura, Dr. Loredan Mello, Delza Barros, Irenilde Gomes, Francisco Marcos e Assis 

Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Saúde e Subprefeitura de Castelo de Sonhos, colocar em pronto funcionamento o 

Posto de Saúde do distrito de Castelo de Sonhos. Moção n.º 125/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que sugere que seja consignado Moção de Aplauso e Agradecimento ao 51º 

Batalhão de Infantaria de Selva, pela passagem do Dia da Arma de Infantaria, comemorado 

anualmente no dia 24 de maio. AVULSOS:  Ofício n.º 191/2019/PR/GOE, encaminhado pelo 

senhor Marcos Aparecido Tonchis – Gerente de Obras do Entorno, respondendo a Indicação n.º 

2386/2019, de iniciativa do nobre vereador Victor Conde. Ofício n.º 

831/2019/ASPOL/GAB/SEC/SEGUP, encaminhado pelo senhor Ualame Fialho Marchado – 

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, respondendo ao Ofício n.º 007/2019, 

da Presidência desta Casa. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 2480 e 2487/2019, 

de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2488, 2489 e 2490/2019, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 2469, 2470 e 2471/2019, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2478, 2494 e 2495/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 2423, 2482 e 2483/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 2458, 2459 e 2479/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações 

n.ºs 2467 e 2468/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 2474, 2475 e 
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2476/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.º 2477, 2497 e 2498/2019, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2491, 2492 e 2493/2019, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2462, 2499 e 2500/2019, de iniciativa do vereador João 

Estevam.  Indicações n.ºs 2502, 2503 e 2504/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicação n.º 2457/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicação em Conjunto n.º 

2460/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Irenilde Gomes. Indicação em 

Conjunto n.º 2481/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes, Dr. Loredan Mello e 

Raimundinho Aguiar. Indicação em Conjunto n.º 2496/2019, de iniciativa dos vereadores João 

Roberto e Dr. Loredan Mello. Indicação em Conjunto n.º 2473/2019, de iniciativa dos vereadores 

Aldo Boaventura, Dr. Loredan Mello, Delza Barros, Irenilde Gomes, Francisco Marcos e Assis 

Cunha.  Moção n.º 125/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Em seguida fez uso 

da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos dirigiu se caos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 25025, 2503 e 2504/2019, 

de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Delza Barros que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2462, 2499 e 2500/2019, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que 

após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. 

Indicações n.ºs 2423, 2482 e 2483/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2477, 2497 e 

2498/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2478, 2494 e 2495/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho 

Aguiar que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de 

suas matérias. Indicações n.ºs 2480 e 2487/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia 

Júnior para fazer a verificação de quórum. Havendo número legal o senhor Presidente consultou 

ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. 

Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  indicações n.ºs 2480 

e 2487/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2488, 2489 e 

2490/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2469, 2470 e 2471/2019, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 2478, 2494 e 2495/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2423, 2482 e 2483/2019, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 2458, 2459 e 2479/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicações n.ºs 2467 e 2468/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2474, 

2475 e 2476/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.º 2477, 2497 e 2498/2019, 

de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2491, 2492 e 2493/2019, de iniciativa 

da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2462, 2499 e 2500/2019, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicações n.ºs 2502, 2503 e 2504/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicação n.º 2457/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicação em conjunto n.º 

2460/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Irenilde Gomes.  Indicação em 

Conjunto n.º 2481/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes, Dr. Loredan Mello e 

Raimundinho Aguiar. Indicação em conjunto n.º 2496/2019, de iniciativa dos vereadores João 

Roberto e Dr. Loredan Mello. Indicação em conjunto n.º 2473/2019, de iniciativa dos vereadores 



 
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 
 

7 

Aldo Boaventura, Dr. Loredan Mello, Delza Barros, Irenilde Gomes, Francisco Marcos e Assis 

Cunha. Moção n.º 125/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 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. 

Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: com 

relação a Castelo de Sonhos existe um bilhete que circulou nas redes sociais, da Escola de Ensino 

Fundamental Léo Heck. Que diz o seguinte informamos aos senhores pais que amanhã dia vinte e 

três, quinta-feira, haverá aula somente até as dezesseis horas. Convidamos vossas senhorias para 

recepção do senhor Secretário de Educação no aeroporto de Castelo de Sonhos. Também fiz 

insinuações aqui que tem uma pretensa candidata e nem em um momento citei o nome da filha do 

vereador Raimundinho Aguiar. Também falou com relação ao Assurini desejo sim que lá tenha 

outros candidatos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que 

após os cumprimentos disse: recebi um ofício da Associação dos moradores do Paixão de Cristo, 

assinado pela Presidente que é a Nilda, aonde os problemas do bairro são grandes principalmente 

a questão da água. Disse também das visitas feitas nos bairros de nossa cidade. Informou também 

que foi feito indicação para a rua da União. A questão do Ibiza também é uma questão séria. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos 

disse: hoje encaminhei três ofícios a COSALT, endereçado ao senhor Fernando. Agora pouco 

recebi mensagem do Geteon, que é o coordenador informando que no momento estão fazendo a 

Rua Primeiro de Maio ao lado do Ginásio Poliesportivo e na Alameda Aurea no Airton Senna I. 

Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os 

cumprimentos disse: há pouco me direcionei a vereadora Irenilde onde falei para ela que temos 

que olhar para frente para termos dias melhores. Vereadora esta semana visitei uma escola recém 

inaugurada no Buriti, onde os moradores estavam clamando para que a Prefeitura tomasse 

providências com relação a energia para aquelas crianças o calor é imenso nas salas se aulas. Então 

me direcionei a   Celpa onde fui informado que não vai ligar a energia da escola do Buriti porque 

a Prefeitura tem uma dívida com a Celpa. Também visitei a Escola Rui Barbosa na orla do cais, 

onde a mesma estar servido de abrigo para os drogados. Também falou das Emendas Impositivas 

feitas em conjunto com alguns vereadores onde pedem para ser construído um Posto de Saúde nos 

Quatro Bocas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após 

os cumprimentos disse: falou do Encontro Político realizado em nossa cidade onde estiveram 

presentes várias autoridades. Também falou da presença do Zequinha Marinho ex-vice 

Governador do Estado, a vinda do mesmo foi muito proveitosa. Também falou sobre a travessia 

do Assurini. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os 

cumprimentos disse: me solidarizo com a vereadora Socorro com relação a Rua União, onde vossa 

excelência mencionou. Também parabenizou o senhor Prefeito pelo o asfaltamento da zona rural. 

Disse também que todas as ruas de nossa cidade serão todas asfaltadas. Agradeceu. O senhor 

Presidente passou a direção dos trabalhos ao Primeiro Secretário para que também possa fazer uso 

da palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Raimundinho Aguiar que após os 

cumprimentos disse:  uso a tribuna nesse momento somente para dizer ao vereador Agnaldo Rosas 

que em nem um momento eu citei o nome de A ou B. disse também não sei o que vossa excelência 

tem contra a população do Ramal dos Cocos, o Prefeito Domingos Juvenil já fez a parte dele até 

no Póla com o asfaltamento da estrada, faltando somente dois a três quilômetros para chegar no 

Anel Viário e sair na Transamazônica. Quanto a ida a Castelo de Sonhos chegamos lá as cinco 

horas da tarde. O Secretário de Educação estava levando recurso para aquele Distrito. A chefa de 

gabinete estava indo representar o Prefeito Domingos Juvenil, então nada mais justo do que ter 
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uma recepção. Agradeceu.  Retomando a direção dos trabalhos. Não havendo mais manifestantes, 

o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores, da imprensa e do povo em 

geral, e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada 

será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e oito dias do mês de 

maio do ano de dois mil e dezenove.  
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