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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 

PRIMEIRO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Ao primeiro dia do mês setembro do ano de dois mil e vinte, à hora regimental reuniram-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Waldecir Aranha 

Maia Júnior, os senhores vereadores: Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Aldo 

Boaventura, Dr. Edvam Duarte dos Santos, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva 

Neto, José Reinaldo Ferreira e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. Em seguida o senhor 

Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado do Pará. Em seguida 

solicitou ao vereador Isaac Silva, 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), 

Raimundo Sousa Aguiar (doente), Almiro Gonçalves de Andrade (zona/rural), Francisco 

Marcos Alves do Nascimento (viajando/Paraopeba), Victor Conde de Oliveira 

(doente/COVID) e Francisco de Assis Cunha (ausente). Em seguida o senhor Presidente 

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

realizada no dia vinte e cinco de agosto do ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção do vereador Aldo Boaventura. 

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: hoje conversado com a Conselheira Estadual de Saúde Socorro 

Umbuzeiro, aonde foi feito uma homenagem em Belém sobre todos os profissionais de saúde 

que foram comprometidos pelo COVID-19 e que faleceram. Deixar uma mensagem que também 

em Altamira perdemos alguns guerreiros para esta doença, a saudade eterniza a quem se foi. Foi 

com o espirito de missão e persistência que os servidores da saúde pública de Altamira lutaram 

para atender as necessidades de todos aqueles que me procuraram em busca de cuidados. 

Entendo que valorizar os servidores da saúde é valorizar os serviços que por eles foram prestados 
muitos deles perderam sua vida para o COVID-19. Quero prestar minha homenagem a todos os 

servidores público da saúde que foram vítimas e perderam suas vidas para o COVID-19. Quero 

externar meu profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos desses servidores e dizer 

quanto foi importante sua passagem aqui na terra. Em nome do Pedro técnico de enfermagem 

minha solidariedade mas uma vez aos familiares. Gostaria de informar aos senhores que hoje foi 

entregue o Parecer técnico pela empresa que foi feito INOVAR Consultoria Ambiental, sobre o 

Parecer da CPI da Lagoa. Então foi entregue hoje. Antes do parecer ser entregue eu e o vereador 

Assis Cunha, fizemos uma avaliação e pedimos que fosse refeito o parecer técnico e que hoje foi 

entregue nessa Casa. E hoje mesmo iremos protocolar para a Norte Energia e para a Prefeitura 

para que eles possam também fazer suas manifestações em relação ao parecer técnico da 

empresa. O prazo é de 10 (dez) dias para que eles possam se manifestar mediante este relatório. 

Na próxima terça-feira, vamos está aqui falando sobre o relatório final da CPI da Lagoa. Uma 

constante cobrança também sobre a questão do kit, como não está tendo aula aonde professores, 

pais nos mandam mensagens que a última vez que receberam foi em abril e até agora nada se os 

vereadores da base tem algo a dizer sobre a questão desses kits que estavam sendo entregues 

para as mãezinhas e até o momento não foi entregue nem mas um kit, aonde está essa merenda? 

Então queremos uma resposta para que possamos está transmitindo aos pais dos alunos. Nós 

vereadores dessa Casa todas as nossas Emendas Impositivas, abrimos mão de obras no município 
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e de outras indicações que alguns vereadores fizeram para que os recursos dessas Emendas 

Impositivas nós pudéssemos também poder através do Executivo Municipal que o recuso está lá, 

que seja dado o percentual passa as pessoas de baixa renda que esteja no CADÚNICO que não 

esteja recebendo nem um tipo de benefício e até hoje ninguém fala nessa Casa se realmente o 

que nós votamos aqui se vai acontecer ou não ou se vão deixar para a véspera da eleição para 

poder dar esse recurso. Então fica nossas indagações, nossas perguntas para a líder do governo e 

também para os vereadores da base, porque somos cobrados estamos à frente do povo e 

queremos resposta para darmos para nossa população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: o que me traz à 

tribuna nesse primeiro expediente é sobre o Projeto de nº 126/2020, do Executivo Municipal 

sobre nossas Emendas Impositivas que seria destruídas esse recurso em caráter emergencial, 

auxílio financeiro para todo cidadão que ainda não tivesse recebido algo como auxilio. Esse 

projetou chegou na Câmara no dia 18 (dezoito) de maio de 2020, e no dia 25 (vinte e cinco) de 

maio de 2020, ele foi lido nessa Casa até em caráter de urgência urgentíssima. E no dia 30 

(trinta) de junho de 2020 ele foi aprovado por unanimidade nessa Casa para que pudesse então o 

senhor Prefeito fazer o mais rápido possível a distribuição desse recurso, passados 61 (sessenta e 

um) dias então da aprovação. Então como a vereadora Socorro falou anterior que até o momento 

nós não temos informações se esse recurso estar sendo distribuído ou se ainda estão aguardando 

a véspera da eleição, porque é uma forma muitas das vezes de dar um agrado financeiro 

legalizado. Nós devemos encaminhar essa semana pedido para a Secretaria de Ação Social, no 

qual ficou na lei colocado que seria a secretaria que faria sua regência, vamos pedir informações 

para que na próxima sessão nós possamos então falar aqui nesse microfone sobre o assunto. Eu 

vejo que se até então esse recurso não foi disponibilizado e não está tendo um trabalho para que 

possa ser liberado, quem sabe também que nós possamos pegar e recuar esse projeto entrando no 

Ministério Público Estadual dizendo que o Prefeito não teve a capacidade de emergencial fazer 

esse financeiro. Sabemos quanto esse recurso foi importante e será importante esse valor de 

(trezentos reais) mensais para o cidadão que necessita. Sabemos o quanto era importante ter as 

Emendas Impositivas que nós direcionamos para que fossem executadas no ano de 2020. 

Inclusive minha emenda foi para aquisição de 01 (uma) ambulância para o distrito de Castelo 

Sonhos para que ficasse disponível no hospital de Castelo de Sonhos, que quando tinha uma 

demanda, então o cidadão que estava solicitando fosse atendido. Nós abrimos mão dessa tão 

importante emenda para que possamos servir o mais emergencial nesse momento. Hoje as 

informações que eu tenho que infelizmente não foi ainda repassado esse recurso e Altamira foi 

agravada muito com a pandemia Coronavirus, onde 107 (centos e sete) pessoas perderam a vida 

provocada por esse mal que assola nosso País e o mundo e o Brasil já chega há mais de (cento e 

vinte mil) mortes e sabemos que aqueles que foram afetados por mas que foram recuperados e 

que fica sequela permanente em seu corpo oriundo dessa doença. Então queremos que o Prefeito 

verifique isso e que ele responda o pedido de informação da semana e que a líder do governo 

também possa trazer para nós essa informação na sessão seguinte. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, que após os cumprimentos disse: dizer que a convite dos 

morados do bairro Ibiza, o qual eles vem sofrendo mas ou menos desde o ano de 2014, são casas 

que foram beneficiadas através desses moradores pela Caixa Econômica e Banco do Brasil, 

todos os seus impostos pagos na questão do licenciamento resíduos sólidos, IPTU ,enfim, 

inclusive já tem processo na qual a empresa que construiu as residências repassando essa 

responsabilidade ao gestor municipal para  tomar posse na questão de dar amparo no saneamento 

básico. Na semana passada ouvi o Presidente da Casa Dr. Loredan onde mencionou a questão da 
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água também. Estou trazendo esse problema para que os companheiros Zé Reinaldo para que 

possamos olhar com bons olhos para aquela população, porque não é muito diferente da 

população que mora no bairro Paixão de Cristo, no qual também nessa semana visitei a rua 05, 

segundo os moradores já vai fazer 09 (nove) meses que o meio-fio está pronto e não retornaram 

para a concluir a obra. Também de inverno a verão como a travessa 06, esquina com a rua 05, 

tem poças de água de inverno a verão. Também aquele acesso ao bairro paixão de Cristo, 

subindo a principal que dá acesso ao supermercado Castro, s moradores estão reclamando com 

relação ao difícil acesso devido à falta de iluminação pública aonde acontece assaltos 

diariamente. Lembrando da última sessão na qual o vereador Maia Júnior, mencionou alguma 

coisa com relação a minha pessoa para que eu fosse estudar para aprender a ler. Dizer a vossa 

excelência que jamais eu quero uma sabedoria da forma da qual vossa excelência tem e chegar 

nessa tribuna e fazer uma colocação daquela que você colocou a meu respeito. Eu jamais teria 

coragem de fazer um pronunciamento daquele não somente aqui mas em qualquer outro lugar 

não foi essa criação que meus pais me deram. Eu só tenho o ensino médio e não tenho inveja de 

quem é formado. Na área que eu escolhi atuar tenho certeza que Deus tem me preparado para 

isso, em outras sessão, fui pego de surpresa assumir o compromisso de vereador e estou 

aprendendo muito com os senhores vereadores. Inclusive aquele ato que vossa excelência 

cometeu aqui na tribuna eu também aprendi um pouco mais porque os vereadores em si, nós 

somos uma família e que como somos uma família tem irmãos que não são muito queridos um 

com o outro, não estou aqui para lhe agradar e assim a população de Altamira. Com relação ao 

que me foi concedido juntamente com o vereador Aldo e outros vereadores, inclusive com você 

na CPI eu sei perfeitamente o meu posicionamento e li atentamente tudo que ali estava escrito e 

sei de todas as irregularidades, inclusive da parte de alguns companheiros tentado ludibriar igual 

falei em outras sessões e também postei nas redes sociais, amarrar e atrapalhar o 

desenvolvimento não só os vereadores, mas também de algumas pessoas que foram envolvidos 

no processo para que pudesse trazer à tona o que poderíamos colocar à disposição da justiça para 

podermos fazer a coisa certa. Deixo minha insatisfação com sua colocação ao meu respeito e 

dizer mais uma vez estou aqui para defender a população e não para defender meus interesses 

próprios igual vejo alguns vereadores aqui fazendo isso. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: dizer que falaram aqui sobre o 

auxílio emergencial falei na semana passada que o valor dois milhões de reais, está no banco que 

já era para estar sendo pago, mas esse é um entrave no Banco do Brasil, o Banpará e outros 

bancos não aceitaram pagar esse auxilio emergencial. Então o Banco do Brasil está analisando 

com carinho para todos os que forem aprovados e aos que ainda estão em análise possa 

imediatamente receber esse auxilio emergencial, de todos nós vereadores que temos direito a 

Emenda Impositiva que foi disponibilizada para esse auxilio. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: dizer que nessa semana estive 

na Secretaria se Infraestrutura fazendo uma visita ao secretário Alexandre Bossato, fiz 

solicitação de trabalhos para alguns bairros de nossa cidade. Vale ressaltar que o vereador só 

solicita, que executa é o Executivo, temos o papel fundamental de criar leis que possa 

desenvolver e melhorar a qualidade de vida da população. Assim como cobrar e fiscalizar as 

ações do Poder Executivo. Então esse é o nosso papel de fiscalizar, solicitar e cobrar melhorias 

para a sociedade. Com relação ao nobre colega que solicitou meu nome novamente eu só 

respondi porque vossa excelência primeiro me atacou dizendo que eu faltei na reunião por esse 

motivo vocês estariam abandonando a CPI, eu não concordo é o ponto de vista de vossa 

excelência, em nem um momento falei que vossa excelência não sabia ler, quem me conhece 
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sabe que nunca desrespeitei nem um colega, já estou aqui há 03 (três) anos e 08 (oito) meses, 

vossa excelência chegou aqui a pouco meses e os colegas que já estão aqui me conhece e sabe 

que nunca faltei com respeito com ninguém. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o 

senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA. SÓ LEITURA. Projeto de Lei nº 

129/2020, do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de 

Altamira para o exercício 2022.  LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 

3433/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar 03 (três) banheiros 

químicos nas dependências da Praia do Massanori para atender os veranistas que frequentam 

aquele local de lazer.  Indicação n.º 3434/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, 

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

realizar o serviço de perfuração de um poço semi-artesiano para atender os quiosqueiros que 

residem nas dependências da Praia do Massanori. Indicação n.º 3437/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento do Ramal de acesso ao Aterro 

Sanitário. - Indicação n.º 3438/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com 

vistas criar um programa “Cidade Digital”, com espaços públicos de lazer ofertando sinal de 

internet WI-FI gratuito.  Indicação n.º 3439/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

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

Trânsito, realizar o serviço de sinalização horizontal nas proximidades do semáforo da Avenida 

João Coelho com a Avenida Abel Figueiredo, no bairro Brasília.  Indicação n.º 3419/2020, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar os serviços de linha d’água, asfaltamento e/ou 

blokreteamento nas Ruas São Paulo, Celpa e Maria Farias, no bairro Jardim Ibiza.  Indicação n.º 

3420/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de linha d’água, 

asfaltamento e/ou blokreteamento nas Ruas Curuá Grande, São Gaspar e Porto Alegre, no bairro 

Jardim Independente I. Indicação n.º 3421/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que 

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

realizar o serviços de linha d’água, calçada, pavimentação e/ou blokreteamento nas Ruas São 

Rafael, Porto Velho e Rio Grande do Sul no bairro Jardim Ibiza.  Indicação n.º 3425/2020, de 

iniciativa do vereador João Roberto, que sugere a empresa OI Telefonia, instalar um telefone 

público (orelhão) no porto da balsa que faz travessia para o Assurini.  Indicação n.º 3426/2020, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de melhorias na rede de 

iluminação pública, como também, construir uma ciclovia no perímetro urbano da Rodovia 

Transamazônica, iniciando no km 4 (antiga Vila do DNER) até a entrada do Loteamento Cidade 

Jardim (Buriti).  Indicação n.º 3427/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construção de 

uma rotatória na entrada do Loteamento Cidade Jardim (buriti). Indicação n.º 3392/2020, de 

iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da Rua “D”, na 

Comunidade Princesa do Xingu. Indicação n.º 3411/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

competente, construção de rede elétrica de baixa tensão na Rua “D”, na Comunidade Princesa do 
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Xingu.  Indicação n.º 3422/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um 

Auditório, instalação de um playground, uma brinquedoteca e rede de internet na EMEF Rui 

Barbosa, no RUC Laranjeiras.  Indicação n.º 3423/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

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

providenciar os serviços de limpeza e terraplanagem das ruas Dois Irmãos, Raimundo Morais, 

Jarde Nascimento, Jarbas Passarinho, no bairro Coração de Mãe. Indicação n.º 3440/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, providenciar a ampliação da Via que dá acesso ao 

RUC Laranjeiras, pela Avenida João Paulo II. Indicação n.º 3428/2020, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar os serviços de infraestrutura com calçamento, galeria pluvial, linha d’agua, 

rampa de acessibilidade e pavimentação e/ou blokreteamento na Rua Cascavel, Bairro Lama 

Negra, as margens da PA 412.  Indicação n.º 3429/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

construir uma Creche Municipal no bairro da liberdade, para atender as demandas do complexo 

Nova Brasília II, que abrange os seguintes bairros: liberdade, Santa Ana, Airton Senna I, Airton 

Senna II e loteamentos: São Francisco, Viena, casa nova e adjacentes.  Indicação n.º 3430/2020, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura com galeria 

pluvial, meio fio, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação e/ou 

blokreteamento nas Alamedas Castro Herênio, Anna Herênio e Dediéli, no bairro Santa Ana. 

Indicação n.º 3431/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

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

infraestrutura com saneamento básico, meio fio e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento, 

bem como, o serviço de iluminação pública no acesso ao ponto dos carroceiros, próximo à 

Rodovia Ernesto Acióli. Indicação n.º 3432/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, 

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

realizar os serviços de infraestrutura com saneamento básico, meio fio e pavimentação asfáltica 

e/ou blokreteamento na Rua Princesa Isabel no Bairro São Domingos. Indicação n.º 3442/2020, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura com 

saneamento básico, meio fio e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento, como também, o 

serviço de revitalização da rede de iluminação pública na Rua Salvador, no Bairro Vista Alegre. 

Indicação n.º 3435/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de 

asfaltamento de 24 km de estrada, iniciando na comunidade Quatro Bocas até a escola do 

Travessão do Espelho, no Assurini.  Indicação n.º 3436/2020, de iniciativa do vereador João 

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

competente, realizar o serviço de manutenção das estradas do Travessão do Itapuama, adjacente 

ao Travessão dos Campelo, do trecho que compreende o Rio Ituna até o Rio Xingu, no Assurini. 

Indicação n.º 3443/2020, de iniciativa do vereador José Reinaldo, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de 

pavimentação asfáltica na Travessa “D”, no RUC São Joaquim.  Indicação n.º 3444/2020, de 

iniciativa do vereador José Reinaldo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, implantar kit de iluminação pública na Travessa 
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"D" no bairro São Joaquim. Indicação n.º 3445/2020, de iniciativa do vereador José Reinaldo, 

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

implantação de Postes de iluminação pública na entrada do RUC São Joaquim, que dá acesso a 

Rua Manjericão. Indicação n.º 3424/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

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

Saúde, comprar uma geladeira para o Posto de Saúde da comunidade Babaquara, no Assurini.  

Indicação n.º 3441/2020, 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.  Moção n.º 

182/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que requer seja encaminhada Moção de 

Aplauso aos profissionais da área da saúde mental pela passagem do Dia do Psicólogo, que 

ocorreu no último dia 27 de agosto.  Pedido de Informação n.º 024/2020, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja encaminhada a senhora Aloide França da Silva 

– Secretária Municipal de Educação, que com base no Artigo 85, XXXIV, da Lei Orgânica do 

Município e, também, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações 

Públicas) vem requerer o acesso (e eventualmente cópia), em até 20 dias corridos (artigo 11, 

parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados: Número total de matriculas?  Ensino 

Fundamental?  Educação Infantil? total de Escolas no Município: Ensino Fundamental?  

Quantidade de Escolas com Biblioteca?  Quantidade de Escolas com Laboratório de 

Informática? Quantidade de Escolas com Computadores? Educação Infantil - Total de Creches? 

Rendimento Escolar Taxa de Aprovação: Ensino Fundamental?  Taxa de Abandono: Ensino 

Fundamental?  Pedido de Informação n.º 025/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

que sugere que seja encaminhada ao senhor Edir Silva Sousa – Diretor da 10ª URE em Altamira, 

que com base no Artigo 85, XXXIV, da Lei Orgânica do Município e, também, com fundamento 

na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) vem requerer o acesso (e 

eventualmente cópia), em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos 

seguintes dados: Número total de matriculas no Ensino Médio? Total de Escolas no 

Município no Ensino Médio?  Quantidade de Escolas com Biblioteca?  Quantidade de Escolas 

com Laboratório de Informática? Rendimento Escolar Taxa de Aprovação no Ensino Médio?  

Taxa de Abandono no Ensino Médio? AVULSOS:  Denúncia formulada pelos vereadores 

Aldo Boaventura, José Reinaldo e Francisco Marcos, ao Ministério Público em razão da 

obstrução da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar possíveis irregularidades na 

Secretaria Municipal de Educação. Em seguida o senhor Presidente solicitou 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 3433 e 3434/2020, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 3437, 3438 e 3439/2020, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 3419, 3420 e 3421/2020, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 3425, 3426 e 3427/2020, de iniciativa do vereador João 

Roberto.  Indicações n.ºs 3392 e 3411/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.ºs 3422, 3423 e 3440/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 

3428, 3429 e 3430/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3431, 3432 e 

3442/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 3435 e 3436/2020, de 

iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 3443, 3444 e 3445/2020, de iniciativa do 

vereador José Reinaldo.  Indicação n.º 3424/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  

Indicação n.º 3441/2020, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Moção n.º 182/2020, de 
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iniciativa do vereador Victor Conde. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE. Pedido de Informação n.º 024/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

que sugere que seja encaminhada a senhora Aloide França da Silva – Secretária Municipal de 

Educação, que com base no Artigo 85, XXXIV, da Lei Orgânica do Município e, também, com 

fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) vem requerer o acesso 

(e eventualmente cópia), em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos 

seguintes dados: Número total de matriculas?  Ensino Fundamental?  Educação Infantil?  

Total de Escolas no Município: Ensino Fundamental?  Quantidade de Escolas com 

Biblioteca?  Quantidade de Escolas com Laboratório de Informática?  Quantidade de Escolas 

com Computadores? Educação Infantil Total de Creches? Rendimento Escolar Taxa de 

Aprovação: Ensino Fundamental? - Taxa de Abandono: Ensino Fundamental?  Aprovado a 

unanimidade.  Pedido de Informação n.º 025/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

que sugere que seja encaminhada ao senhor Edir Silva Sousa – Diretor da 10ª URE em Altamira, 

que com base no Artigo 85, XXXIV, da Lei Orgânica do Município e, também, com fundamento 

na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) vem requerer o acesso (e 

eventualmente cópia), em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos 

seguintes dados: Número total de matriculas no Ensino Médio? Total de Escolas no 

Município no Ensino Médio?  Quantidade de Escolas com Biblioteca?  Quantidade de Escolas 

com Laboratório de Informática? Rendimento Escolar Taxa de Aprovação no Ensino Médio?  

Taxa de Abandono no Ensino Médio? Aprovado 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. Edvam Duarte, que após os cumprimentos disse: informar o número de 

atendimento em nosso posto de referência da COVID-19, no bairro de Brasília tem decrescido de 

forma considerável isso é um bom sinal de que estamos conseguindo controlar essa infecção 

generalizada por esse vírus. Não devemos redobrar continuar com os cuidados com o 

distanciamento social principalmente e com o uso de máscaras. Tratamento precoce da COVID 

talvez tenha sido objeto de muita advergência principalmente política, por ideologias políticas, 

mas tem mostrado dia a dia que é a forma mais rápida e barata de se controlar essa pandemia. 

Talvez o fornecimento de medicamento que graças a Deus não tem faltado na nossa central de 

distribuição e também aprendendo a lidar com esse problema dia a dia. Vereador Aldo achei 

muito bacana sua denúncia formada ao Ministério Público, esperamos que realmente seja 

apurada a real causa de ter paralisada essa CPI. Quero manifestar meu desejo senhor Presidente 

de ver a republicação, a reedição daquela portaria da CPI, porque foi aprovado há três sessões 

atrás e até o momento não foi publicada e a Diretoria dessa Casa tem obrigação de fazer a 

publicação, para mostrar que em nem um momento nós quisemos obstruir essa CPI. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, que após os cumprimentos disse: dizer 

aos colegas que já entendi aqui a situação do vereador Isaac que sempre se coloca à disposição 

para dizer que esse dinheiro já se encontra numa conta aguardando o momento em que ele possa 

ser entregue a população. Estamos sendo cobrados igualmente o vereador Aldo já falou a qual 

temos pessoas que nos procura que não sabe como fazer e devido essa pandemia sem poder ter 

aglomerações de um local especifico, eles querem um site, um número de telefone como já vi 

nas redes sociais, que eles possam realmente ter êxito sobre essas informações, porque nas 

condições que o vereador Isaac coloca para ele as pessoas que vão ser beneficiadas os cadastros 

já foram feitos. Tenho (duas mil e oitocentas) pessoas que não é muito em rede de transmissões 

no meu aparelho celular e 90 (noventa) por cento dessas pessoas eu não estou querendo dizer 
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que eles querem ser beneficiados mas eles querem informações para poder passar para outras 

pessoas. Nós aqui quando colocamos para aprovação, colocamos também uma categoria que foi 

atingida pelo COVID-19.tqmbém quero falar sobre o kit alimentação dos alunos, dizer que não é 

aquele kit desejado. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, 

que após os cumprimentos disse: nesse momento quero me reporta somente a tão chamada CPI 

da Educação, nós não abandonamos a CPI da Educação, nós pegamos e colocamos nas mãos da 

justiça, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e da Polícia Federal o que nós 

achamos de mais correto possível. Eu faço parte dessa Câmara já a 07 (sete) anos e 07 (sete) 

meses e sempre procurei preservar minha função com a maior seriedade possível pensando em 

ajudar todo cidadão desse município. Nós encontramos no decorrer desta CPI todo tipo de 

obstrução para que ela fosse caminhando com total dificuldade e não chegasse a lugar nenhum e 
se chegasse talvez esse Plenário rejeitasse. Visto João olha bem o que eu quero falar vereadores 

nós encaminhamos nesse meio tempo vários ofícios solicitando documentos para que nós 

pudéssemos então verificar a fraude ocorrido do ex-vereador ou vereador afastado Roni Heck 

nesse município. Começando pelo oficio de nº 004/200, com data de 05 (seis) de agosto, aonde 

encaminhamos a empresa J Campos de Lima com a data de quinta-feira passada vejam bem a 

resposta, respondeu pela metade nada do que eu quis e quando fez oficio assinado pelo Dr. 

Ronaldo com a data de 06 (seis) de outubro de 2020. Ora estou presidindo a CPI em agosto e ele 

já me respondeu oficio com a data de 06 (seis) de outubro de 2020. Essa Casa aqui também 

cometeu o absurdo do absurdo, a CPI ela foi criada em 15 (quinze) de junho de 2020, feita a 

primeira reunião no dia 18 (dezoito) de junho e a terceira reunião da CPI ela aconteceu no dia 05 

(cinco) de agosto de 2020. A parte jurídica dessa Casa elaborou a Ata da terceira reunião com 

data de cinco de junho de dois mil e vinte. Olha o maior escândalo ainda a portaria que eu estava 

presidindo era a portaria 077 e na ata eles coloca a portaria 076, então todo total de obstrução. 

Outro caso é o não encaminhamento a secretaria atual de Educação, se quer ela me respondeu 

um oficio, a falta de comparecimento dos vereadores também outro fato. Então não há outra 

alternativa a não ser encaminhar para a Justiça Federal que ai então eles vão procurar as 

informações. Quero adiantar as senhoras e aos senhores que esta semana já tenho reunião com a 

Polícia Federal sobre esse assunto CPI da Educação, eles querem tirar algumas dúvidas e eu 

estou disposto a todas as informações que eles possam então encaminhar essa investigação. 

Tenho certeza que lá o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Polícia Federal, 

os secretários e as pessoas que estiverem envolvidas não vão deixar de responder, porque não 

deveriam deixar ter respondido a essa Casa Legislativa, isso é ser transparência dos atos. Nós 

aqui não passamos de fiscal do povo para dizer para o povo olha essa situação é essa é aquela, 

mas infelizmente nós não estamos conseguindo transmitir essa transparência ao povo de 

Altamira, estamos sendo cobrados e muitas das vezes crucificado esse parlamento. Hoje visto 

nas ruas quando vão para aprovação da Câmara, as notas elas são muito baixas perante o que é 

feito. Então a CPI naquela data que tomei essa decisão, esse parlamento pediu a reedição da 

portaria 077 e segundo eles ela estava caminhando pelo o outro lado. A CPI ela me deu amplas 

condições de eu fazer todo tipo de encaminhamento dentro do setor educacional. Então quero 

relatar para vocês nessa primeira oportunidade que eu tive a partir daquela data foi hoje e a 

documentação está nas mãos das Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério 

Público Estadual, nós narramos desde a data de 011 (onze) de abril do fato ocorrido com o 

vereador afastado Roni Heck a presente data. Estamos disponíveis a justiça para responder as 

perguntas que eles acharem necessárias.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

João Roberto, que após os cumprimentos disse: desde já quero agradecer ao movimento popular 
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o MAB, dizer que estive lá recentemente juntamente com a SEMAT por conta de dúvidas de 

alguns moradores na questão da ETI, da estação elevatória de esgotamento sanitária. Estivemos 

na oportunidade discutindo a questão de APP que realmente dentro de uma nova legislação há 

possibilidade de junto com a comunidade discutir, planejar melhorias para aquela localidade, 

haja vista ser uma área de preservação mas preservar daquele jeito não tem como. Tem formas 

legais, inclusive já estou com a assessoria jurídica dessa Casa para juntos discutirmos para trazer 

melhorias para essa localidades. Não somente lá mas também na rua Niterói, no bairro Sudam 

tem a mesma situação é área de APP. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: agradeço aos nobres colegas pela aprovação das 

indicações de minha autoria. Agradeço ao nosso Prefeito por atender os pedidos solicitados por 

esse vereador Isaac Costa, em algumas ruas de alguns bairros de nossa cidade. Com relação essa 

CPI, qualquer ser humano qualquer um de vocês pode apresentar uma denúncia, isso é normal 

desde que você tenha prova se você ver que é um ato ilícito que esteja prejudicando você ou que 

seja a comunidade de Altamira. 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, ao primeiro dia do 

mês de setembro do ano de dois mil e vinte. 
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