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17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
 

Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Almeirim, 
Primeiro Período Ordinário da Segunda Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura, realizada em 24 de Abril de  2018. 

     Presidência: Bruno Deniel Brilhante dos Santos. 
     RESUMO: Abertura; Comparecimento; Versículo Bíblico; Ata; Grande Expediente; Ordem do Dia - 

Encerramento.  

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, na cidade de Almeirim, Estado do Pará, 
República Federativa do Brasil, no edifício onde funciona a Câmara Municipal de Almeirim, às 09h17min, 
realizou-se a Décima Sexta Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Almeirim. Com a presença de oito Vereadores em Plenário, o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Realizada a chamada, foi constatado o comparecimento dos 
Excelentíssimos Senhores Vereadores:  

 

1 – Bruno Deniel Brilhante dos Santos, Presidente; 2 – Ederson Félix Serra, Secretário; 3 - Abimael de 
Albuquerque Lima; 4 -  Ariosto Cardoso Paes Junior; 5 – Cleto de Sousa Caldeira; 6 - Ranildo de Jesus 
Almeida Sarraff; 7 - Raimunda Iracy Bentes Lopes; 8 – Vando Luiz Ferreira Santos. Ausente com falta 
justificada, 9 – Aglenilson Caldeira da Trindade; 10 – Inês Ramos Freitas; 11 – Pedro Damião Rodrigues. 

 

 Dando continuidade o Senhor Presidente pediu ao Parlamentar Pedro Damião que lesse o Versículo Bíblico 
para esta Sessão, tirado do Evangelho de Marcos Capítulo 9, Versículos 49 e 50. O Senhor Vereador 
Ranildo Sarraff solicitou a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior a qual foi aprovada sem alteração. 
O Vando Luiz Ferreira Santos realizou a leitura da PAUTA que constou do seguinte: Parecer nº. 003/2017 
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei nº 009/2017; Projeto de Lei nº. 
009/CMA/2017, de autoria do Vereador Ariosto Cardoso Paes Junior, que Dispõe sobre vedações para 
nomeações de cargos em comissão, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 
Almeirim, e dá outras providências. Requerimento nº. 027/CMA, de 16 de abril de 2018, de autoria do 
Vereador Ariosto Cardoso Paes Junior, requer do Executivo Municipal a aquisição de equipamentos 
denominados roçadeiras para atender comunidades polo na zona rural de Almeirim. Requerimento nº. 
028/CMA, de 16 de abril de 2018, de autoria do Vereador Aglenilson Caldeira da Trindade, (Mano Gito) 
onde requer do Executivo Municipal a construção de uma Casa de Apoio ao homem do campo e produtor 
rural na sede do Município Almeirim, tendo em vista a grande movimentação e vinda em todos os dias da 
semana à sede de nosso Município, sendo por questões de Saúde, realizar suas vendas, realizar suas 
compras, receber bolsa família dentre outras situações resolvidas somente na sede do Município. 
Requerimento nº. 029/CMA, de 16 de abril de 2018, de autoria do Vereador Aglenilson Caldeira da 
Trindade (Mano Gito), onde requer do Executivo Municipal providências para as situações encontradas, 
após visita in loco na Escola Municipal Elley Duarte Elleres, e em conversas com Corpo Técnico Pedagógico 



 

 
 
 

 

P O D E R  L E G I S L A T I V O  
Câmara Municipal de Almeirim 
Palácio Sebastião Baía Águila 

 

 cmaslegis@uol.com.br 
Trave ssa  Ves pas iano  Mart ins  de  Souza ,  n º.  24 1  –  CNPJ  0 5 . 1 17 .6 35 /00 01 -97  –  CE P 68 .2 30 -00 0 Bairro :  

Cen tro  –  Fone :  ( 93)  3 737 - 1286  /  (93)  3 73 7 - 1408  –  A lmeir im –  Es tado  do  Pará  –  Bra s i l .  

2 

e alunos, verificamos a necessidade de certos reparos, dentre estes a conclusão da reforma que teve início 
em Janeiro de 2017 e que até a presente data não foi concluída na referida instituição de ensino, onde 
solicito também 02 mesas com comprimento de 5 metros para o refeitório, bem como a necessidade de 
materiais pedagógicos. Concluída a leitura da matéria, e como nenhum vereador se manifestou no Horário 
do PEQUENO EXPEDIENTE. Passou-se ao horário Regimental do Grande Expediente pronunciou-se o 
Parlamentar Abimael Lima congratulou com a matéria em pauta, concordando com a construção de uma 
nova Casa do Agricultor, conclusão da reforma da escola Municipal Eley Durte Elleres. Lamentou ocorrido 
com o senhor Carlos aonde sua casa pegou fogo, na ocasião, pediu providencias do Executivo com relação 
a falta de equipamentos de incêndios. Finalizou externando convite a todos para evento na Assembleia de 
Deus, no dia 22 de Abril. No uso da palavra o Parlamentar Pedro Damião deixou apoio e parabenizou 
autores da matéria em pauta. Falou sobre empresa que está fazendo trabalho da obra de saneamento que a 
mesma está abrindo vala, que isso está causando problema, mas informou que engenheiro vai está fazendo 
vistoria e que vai encaminhar relatório, parabenizou gestora que trouxe engenheiro para fiscalização de 
obras. Com a palavra a Parlamentar Iracy Bentes iniciou informando concerto do Raio – X do Hospital 
Municipal e mencionou também a possibilidade de se concertar um aparelho maior. Falou com referência ao 
atendimento no hospital, falou da remuneração e pediu que Técnicos se sensibilizassem no atendimento 
aos pacientes. Na posse da palavra o Senhor Vereador Ranildo Sarraff teceu comentário sobre reunião 
com dono da Empresa que presta serviço para o Transporte escolar e parabenizou pontos esclarecidos. 
Informou evento esportivo beneficente aos servidores do acidente na empresa Jari. Finalizou deixando apoio 
a matéria em pauta e antecipou voto favorável. Com a palavra o Parlamentar Vando Luiz parabenizou 
iniciativa do vereador Ariosto com relação ao Projeto de Lei 009/2017, Solicitou limpeza em determinada 
área do Hospital Municipal. Comentou sobre ladeira da estrada de Arumanduba, falou em colocar material 
de qualidade para trafegarem com segurança. No aparte o Parlamentar Ariosto Paes sugeriu que fosse 
verificado junto aos moradores porque os mesmos tem material para manutenção da ladeira. No aparte a 
Parlamentar Iracy Bentes disse que morador por nome Benedito já disponibilizou material piçarra para 
realização do referido serviço. Voltando com a palavra o Vereador Vando lamentou o ocorrido do incêndio 
que aconteceu com a casa do senhor Carlos, solicitou dos pares para que possam fazer conjuntamente 
solicitação junto ao Órgão do Estado ou federal, para que mande um carro pipa para o Município.  Solicitou 
ao Presidente da casa que oficializasse que venha a Caixa Econômica ou INSS para Almeirim ou 
fiscalização porque pessoas estão pagando para poder receber seus proventos e isso é inadmissível. 
Pronunciou-se o Parlamentar Ariosto Paes lamentou o acidente ocorrido com o Senhor Carlos que perdeu 
seus bens em um incêndio. Falou que um veículo de combate a incêndio por menor que seja é muito 
importante para acidentes dessa natureza. Disse que solicitou ao gabinete do Deputado Haroldo Martins 
para que o mesmo verificasse junto ao comando do bombeiro em Belém a possibilidade de treinamento e 
sessão de um veículo para a sede do Município de Almeirim. Comentou que por questões de Planejamento 
Urbano solicitou que a Prefeitura fizesse um estudo completo da cidade e que nesse estudo se tivesse o 
plano altimétrico da cidade.  No uso da palavra o Parlamentar Aglenilson Trindade referiu-se com relação 
ao Projeto de Lei 009/2017 e requerimentos em pauta, congratulou e parabenizou iniciativa. Teceu 
justificativa sobre seu requerimento, a construção de uma Casa de Apoio ao homem do campo e produtor 
rural na sede do Município Almeirim. Falou da competência da Doutora Silvia Nascimento a frente da 
Secretária de Meio ambiente, mas discordou que a mesma continue assumindo mais uma pasta que é a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Informou que visitou a escola Eley Duarte, falou da reforma que 
ainda não foi concluída da falta de alguns reparos por isso deu entrada no requerimento 029/2018. Falou da 
falta de material pedagógico nas escolas do Município. Falou sobre do acidente em que a casa do Senhor 
Carlos pegou fogo, cobrou brigada de incêndio para o Município. Cobrou como está situação do motor de 
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luz da comunidade Saracura. No aparte o vereador Pedro Damião disse que já entrou com requerimento 
com relação a isso, e o Secretário Mendes já está tomando as devidas providências. Falou sobre o PSF 
(posto de saúde da família) da Vila Arumanduba. Não está funcionando, mas está recebendo recurso do 
Governo Federal. Finalizou falando sobre falta de medicamentos controlados nos postos de saúde, cobrou 
providencias. Com a palavra o Parlamentar Ederson Félix congratulou com as matérias em pauta e 
parabenizou vereadores autores. Teceu comentário sobre limpeza e reparo nas ruas, que estão 
intrafegáveis, pediu providências. Cobrou Casa de apoio para estudante em Monte Dourado. Deixou suas 
condolências ao que aconteceu com o senhor Carlos aonde perdeu seus bens. Convidou a todos para o 
culto em ação de graças que será realizado na Igreja Assembleia de Deus. Fez requerimento verbal 
solicitando Sessão Solene na Câmara Municipal em comemoração a Banda Integração e o Conjunto Coral 
da Assembleia de Deus. Solicitou agenda positiva no mês de Maio, para que os vereadores possam ir em 
Belém discutir com os Deputados sobre a implantação do Hospital Regional, falar sobre segurança pública, 
Resex verde para sempre, exploração de madeira, criação do corpo de bombeiros, Implantação do Núcleo 
da UEPA. Com a palavra a Parlamentar Inês Freitas parabenizou o senhor Gabriel chefe do Departamento 
de Desportos pela iniciativa do evento esportivo beneficente em prol dos jovens que sofreram acidente na 
Fábrica da Jari. Congratulou-se com as matérias em pauta, falou da importância e necessidade e deixou 
apoio. Falou de suas cobranças a respeito da falta de medicação controlada, mas disse que a Secretária de 
Saúde disse que sexta feira estará chegando. Falou sobre emendas parlamentares para a saúde adquiridas 
para o Município. Falou que estrada de Monte Dourado está em situação crítica e pediu providencias do 
Secretário de Infraestrutura. Com a palavra o Parlamentar Bruno Brilhante disse que nunca discutiu a 
relação ou a pessoa que está a frente a gestão, sempre discutiu a administração Municipal. Salientou sobre 
os acidentes ocorridos na cidade com relação a prédios que pegaram fogo, já foi proposto no mandato 
passado e nesse mandato também, brigada de incêndio, treinamento e capacitação do bombeiro civil e 
outras demandas, mas infelizmente até o momento nada aconteceu. Comentou sobre desvio de recurso que 
não é algo fantasioso que estão nos extratos bancários. Falou sobre fatos escandalosos que precisam ser 
apurados. Mencionou sobre a segurança pública e disse que grande partes dos crimes são praticados por 
adolescentes, que não tem um abrigo social dentro da politica pública em Almeirim, jovens sem nenhuma 
perspectiva. Falou sobre situações criticas na educação, Infraestrutura, saúde e outras demandas. Disse 
que pior que não avançar é retroceder e retrocederam. Finalizando disse que ainda dá tempo de se salvar 
este Município. Franqueada a palavra ao Vereador Edersom Félix como Líder do MDB, foi falado em 
Audiencia Pública em Laranjal do Jari na próxima segunda feira debater sobre os impactos da criação ou da 
conclusão da ponte que vai interligar Estado do Amapá ao Estado do Pará, mas estranhou que não chegou 
convite formal até esta Casa. Quando fala em conclusão da ponte existe um detalhe que é a questão do 
impacto e falou sobre a realocação da Vila Japão. Solicitou que a Mesa possa está providenciando a ida dos 
vereadores para estarem representando o Município de Almeirim. Presidente se comprometeu para que 
todos os vereadores estivessem presentes na Audiência Pública. Usou a palavra a vereadora Inês como 
líder do PT deixou a par dos senhores vereadores que a mesma está de posse de um documento que foi 
assinado na época, porque a primeira discussão foi em 2006, quando o Prefeito na época era o Senhor 
Gandor Hage e também um acordo entre o consorcio e os moradores da Vila Japão. Não havendo mais 
vereador a se pronunciar passou-se a ORDEM do DIA: Parecer nº. 003/2017 da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação. Aprovado por 9x0 dos votos dos vereadores. Projeto de Lei nº. 009/CMA/2017, de 
autoria do Vereador Ariosto Cardoso Paes Junior. Aprovado por 9x0 dos votos dos vereadores. 
Requerimento nº. 027/CMA, de 16 de abril de 2018, de autoria do Vereador Ariosto Cardoso Paes Junior. 
Aprovado por 9x0 dos votos dos vereadores. Requerimento nº. 028/CMA, de 16 de abril de 2018, de 
autoria do Vereador Aglenilson Caldeira da Trindade. Aprovado por 9x0 dos votos dos vereadores. 
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Requerimento nº. 029/CMA, de 16 de abril de 2018, de autoria do Vereador Aglenilson Caldeira da 
Trindade. Aprovado por 9x0 dos votos dos vereadores. Requerimento Verbal de autoria do Vereador 
Ederson Félix solicitando Sessão Solene na Câmara Municipal em comemoração aos 17 anos da Banda 
Integração e aos 44 anos do Coral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aprovado por 9x0 dos votos 
dos vereadores. Requerimento Verbal de autoria do Vereador Ederson Félix aonde requer a providencias 
em audiência de comitiva junto a Capital do Estado para tratar assuntos implantação do Hospital Regional, 
Segurança Pública, Resex Verde para Sempre, exploração de madeira, criação do corpo de bombeiros, 
Implantação do Núcleo da UEPA e UFOPA. Aprovado por 9x0 dos votos dos vereadores. Encaminhou a 
matéria aprovada para a Secretaria Legislativa para as devidas providencias. Nada mais havendo a tratar o 
Senhor Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária às 12h55min. Eu, _____________Vando Luiz 
Ferreira Santos, Secretário designado lavrei a presente Ata, a qual após lida e aprovada será assinada pelo 
Senhor Presidente e Secretário. Almeirim, 18 de Abril de 2018.  
  


