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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA OITO DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL VINTE.  

 

Aos oito dias do mês de 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 Raimundo Sousa 

Aguiar, os vereadores: Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Aldo Boaventura, 

Almiro Gonçalves de Andrade, Dr. Edvam Duarte dos Santos, 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 convidou 

todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Isaac 

Costa, que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número 

legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos 

vereadores Dr. Loredan de Andrade Mello (viajando/Belém), Waldecir Aranha Maia 

Júnior (doente), José Reinaldo Ferreira (zona rural/Assurini) e Victor Conde de Oliveira 

(doente/COVID). 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 setembro do 

ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada 

com abstenção dos vereadores Francisco Marcos, Assis Cunha, Almiro Gonçalves e 

Raimundo Aguiar. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente quero informar a essa Casa que 

estivemos uma agenda semana passada em Belém aonde tivemos em diversas Secretarias de 

Estado de ordem do excelentíssimo senhor Governador, onde nós podemos constatar e ir até a 

SEDOP (Secretaria de Obras do Estado) onde o Governador do Estado onde autorizou para 

Altamira uma quantidade de asfalto e em breve estará novamente autorizando vários quilômetros 

de asfalto para o município de Altamira, isso é uma conquista da população com o trabalho do 

governo. Também estive na posse do Delegado Geraldo que inclusive foi Delegado de Polícia 

em nossa cidade Dr. Walter Rezende, aonde o Dr. Acompanhado do Delegado Nilton Neves, 

onde o Dr. Walter se colocou à disposição para que possa vir fazer um trabalho voltado para a 

Segurança Pública, mas eficaz aqui na região. Estivemos também vereador Aldo o Coronel 

Dílson Júnior, aonde se comprometeu renovar todas as frotas de veículos inclusive com 

equipamento para todos os policiamentos a partir da semana que vem aqui no município de 

Altamira, inclusive modelos novos Toyota que chegará até ao município de Altamira. Também 

vereador Aldo falar do gargalo daquele hospital de Castelo de Sonhos que se indigna com razão, 

as vezes porque aquele hospital vereador Edvam será de portas abertas para a população, isso é 

de ordem do excelentíssimo senhor Governador do Estado que ainda desse mês fazer os ajustes 

para aquele hospital funcionar de portas abertas para o povo de Castelo, Cachoeira e região. 

Então Presidente diante dos expostos estou passando algumas ações. Comunicar também que o 

PROPAZ vereadora Irenilde estará aqui se não for nessa semana será na próxima semana com 

ação de Governo do Estado entre estado com CDJUD H com emissão de Carteiras de 

Identidades o PROPAZ fazendo uma ação nas comunidades no município de Altamira. 

Comunicar que isso também foi a direção do PROPAZ que foi renovada no estado também. 

Então Presidente dizer que vimos algumas ações de estado o Governador Helder preocupados 

com algumas questões aqui no município, onde eu sempre tenho falado aqui que temos que tirar 
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essa cidade do isolamento, temos que fazer João Estevam que ações quer que seja da área de 

federal ou que seja da área estadual que elas venham ser implementadas aqui para o bem-estar da 

população. Essa é minha visão da forma que a política deve ser adotada em nosso município. 

Não poderia deixar de fazer aqui também uma crítica, mas uma crítica que ela é verdadeira, 

vejam bem nós temos aqui o valor de (doze milhões de reais) que eu gostaria que o Presidente da 

Casa estivesse presente, porque a Câmara Municipal ela tem sua culpabilidade sim, nós todos 

temos porque aqui as vezes fomos omissos porque doze milhões de reais, desde o ano de 2013 

que estar ai para ser construído o Hospital Materno Infantil, o Prefeito Municipal Domingos 

Juvenil enrolou como ele quis aonde ele disse que é despesa para o município na minha 

administração e está ai esse doze milhões d erais perdendo o valor ficando defasado que há 08 

(oito) anos atrás esse valor era muito dinheiro que hoje já não é mas o que era há 08 (oito) anos 

atrás. Também dizer que estava presente no ato da compra do terreno onde tenho implorado aqui 

o Garimpeiro é do Assurini onde a compra do terreno foi feita para a construção do Centro de 

Dependentes Químicos, o prédio está pronto e está se acabando se passaram os 07 (sete) anos e 

está lá, então isso significa ineficiência do serviço público, sem haver comprometimento da 

gestão para fazer com que as políticas sejam dotadas para a população. Isso é uma crítica que eu 

faço, por exemplo tem o Centro de Reabilitação, que foi alocado mais de (três milhões de reais) 

para aquele Centro foi obra do governo federal, quer que seja parceria da Norte Energia, do 

PDRS, foi feito está lá o prédio muito bonito, localizado do lado do SAMU. Então Presidente 

faço essas referências aqui para vossa excelência que é amigo do atual Prefeito para ver se antes 

da eleição ele faça essas demandas para o bem da população de Altamira. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: não 

poderia deixar de falar que ontem dia 07 (sete) de setembro foi comemorado dia da 

“Independência” onde há 197 (cento e noventa e sete) anos passados o brasil se tornou 

independente de Portugal, passados esses 197 (cento e noventa e sete) anos, infelizmente a nossa 

população, ainda não teve a liberdade de se expressar seu pensamento seu desejo e não tem 

diante desse tempo todo adquirido o que deveria ter sido ofertado a sociedade o direito de ter 

salários dignos, direitos de respeito, direito de não ter perseguições em cima de esferas públicas. 

Quando sabemos que muitos funcionários não somente do município de Altamira, mas de outros 

municípios quando são funcionários contratados chega numa determinada época eles são 

obrigados muitas das vezes direcionar seu pensamento mesmo sendo contrário mas tem que 

votar para poder ter o salário. Então vejo que o brasil deu um passo à frente de ter 

independência. Em 1988 depois de uma grande frente no brasil frente populares conseguimos 

então a tal democracia, mas infelizmente passados esses anos feito a nossa carata magna o povo 

brasileiro ainda sofre as opressões por ser diversos ditadores. Isso nós temos que condenar e 

esperar que esse 07 (sete) de setembro seja o dia da Independência do povo. Quero depois 

entregar em suas mãos, nós temos em Castelo de Sonhos 01 (uma) maquina niveladora ela foi 

para Sinópis já há 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, procuramos informações até hoje não temos 

informações do nosso Prefeito o que foi com essa máquina se ela foi desmanchada, se ela foi 

arrumada, se foi vendida ou se ela foi alugada como dizem na região que deve ter sido alugada 

para alguma fazenda para fazer serviço particular no Mato Grosso. Mas senhor Presidente no dia 

08 (oito) de julho ela chegou quebrada lá na mecânica Metravel ela tem uma licitação para fazer 

a reforma das máquinas pesadas naquele distrito. Até quarta-feira, desta semana que passou essa 

máquina passado mais de 80 (oitenta) dias ela se encontra no mesmo estaleiro, sendo a única que 

aquele distrito tem para fazer a reforma das vicinais e ruas. Então vossa excelência como 

Presidente em exercício, membro do Executivo faça essa intervenção para que essa máquina seja 
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recuperada e que ela possa fazer os serviços daquelas vicinais, porque nós perdemos todo o 

verão com 01 (uma) única maquina que tínhamos. Estamos na próxima semana entrando em 

período chuvoso que já é o nosso período de plantio naquela região e nossas vicinais totalmente 

em precariedade sabendo que nossos produtores rurais não vão ter o direito de fazer de seu 

escoamento. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que 

após os cumprimentos disse: gostaria de falar de algumas visitas realizadas dizer da gravidade da 

água, como alguns vereadores aqui fala na tribuna água é essencial para a vida. No Airton Sena 

II, loteamento dito irregular mas que pelo menos aquele povo pudesse ter água, muitas casas nem 

água para beber tem existe 03 (três) caixas de água, mas não chega água nas casas, ou seja não 

tem ligações. Já que não podem fazer a infraestrutura que diz ser irregular mas é o povo de 

Altamira que mora lá que sofre muito. Gostaria de falar também que devido ao clamor tanto 

dessa vereadora e outros vereadores também e Conselho de Saúde, nós que conseguimos retornar 

a insalubridade para os servidores públicos da Saúde. No conjunto Santa Benedita na questão da 

iluminação pública a qual falamos com a Milena, iremos encaminhar os endereços das casas para 

que realmente possa colocar iluminação pública, na verdade trocar as lâmpadas queimadas. 

Como o vereador Marquinho falou visitei o Centro de Reabilitação Auditiva, Motora e Visual, 

aonde estar um verdadeiro abandono é uma obra pública, obra em convênio com o governo 

federal está abandonada, fui lá no domingo e nem vigia tinha ou seja é desperdiço de dinheiro 

público jogado no lixo. Na questão do Centro de Dependentes Químicos estive lá também e só 

estava o vigia lá e realmente precisamos de resposta do governo municipal até o mês de 

dezembro o que se vai fazer essa com essas obras que estão paradas como aquela obra da Minha 

Casa Minha Vida no ramal dos Cocos, foram retiradas os moradores das casas, a Prefeitura junto 

com o governo federal através da Caixa Econômica, para finalizar tem famílias cadastradas 

precisando de habitação e estão abandonadas e ninguém aqui os aliados  do governo falou como 

realmente como se vai fazer com aquela obra também. Também falou das indicações 

apresentadas de sua autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, 

que após os cumprimentos disse: dizer que neste final de semana juntamente com o Claudomiro 

Gomes visitando o Assurini, vamos clamar por melhorias para a população daquela região. 

Aproveitando a fala da vereadora Socorro, na audiência pública que tivemos com a Norte 

Energia no ano de 2018, me recordo quando conseguimos a extensão do sistema de 

abastecimento de água e esgoto para o bairro Airton Sena I e Airton Sena II. Fico certo resposta 

pelo meu e-mail que começariam no mês de março o serviço de implantação de água, 

infelizmente até hoje nada feito, assim ficando uma situação muito desagradável. Fiquei feliz 
com o pronunciamento do colega Marquinhos, onde ele informa que o governo do estado estará 

trazendo mas asfalto diga se de passagem pelo projeto do governo, por todo o Pará. Ontem 

participei de uma reunião aonde a discussão foi intensa com relação ao assunto. Temos inúmeros 

bairros em nossa cidade completamente intrafegável. Também falou das indicações de sua 

autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam, que após os 

cumprimentos disse: dizer que estive visitando o Assurini, onde pude ver o trabalho acontecendo 

as máquinas no travessão da terra preta. No Bom Jardim II foi feito até no Tuna. Indo aos Quatro 

Bocas a terraplenagem, já foi feito até no Pimentel. Agora os trabalhos chegaram no 

Esperancinha. A terraplenagem e o asfalta já chegou no antigo Nelson com abertura de estrada. 

Pude ver também que o asfalto está chegando no antigo Mateus. Dizer que os trabalhos não 

param estão a todo vapor e não somente os trabalhos de abertura e asfalto também os trabalhos 

de construção de pontes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde 

Gomes, que após os cumprimentos disse: dizer que visitamos as pessoas como todos os colegas 
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caqui fazem isso é muito bom porque somos fiscais do município e com as visitas e uma maneira 

de retribuirmos a confiança das pessoas ouvindo-as e atendendo no que pudemos. Também falar 

dos trabalhos do Prefeito Domingos Juvenil do compromisso, da responsabilidade e a maneira 

em nos preocupamos em cumprir nossas responsabilidades como falou o João Estevam, lá na 

Transassurini. Temos nosso trabalho na zona rural assim para que as pessoas tenham o direito de 

ir e vir. Já foram feitos o ramal da Floresta, Serrinha tem duas entradas as máquinas foram 10 

(dez) quilômetros a mais do município de Altamira que já é Vitória do Xingu. Hoje tem uma 

equipe trabalhando no ramal Novo Xingu, tem outra equipe nos ramais Maria Bonita, Serrinha, 

Itaboca, Grota Seca e Traíras. Hoje os trabalhos começam no ramal São Francisco, assim 

atendendo as demandas de lá. Assim fazemos o podemos cumprimos com os deveres atendendo 

as comunidades. Na zona urbana também vimos o trabalho acontecer os trabalhos das equipes. 

Dizer a vereadora Socorro o atendimento da saúde, esse atendimento é prestado diariamente. Eu 

sempre falo dos trabalhos do Prefeito Domingos Juvenil juntamente com seu secretariado eles 

não atende somente a base do governo, a base do governo aqui nessa Casa é tão condenada, 

criticada e muitas das vezes por pequenas coisas, a gestão atende todos os pedidos assim 

atendendo a população não é uma gestão para meia dúzia não é uma gestão para todos, assim 

todos tem direito, nossa política é para fazer o bem a todos. O nosso Prefeito atende a todos 

como ele pode a respeito dos salários dos servidores. O pagamento da educação está em dia, ele 

honrou seu compromisso com o decimo terceiro o piso salarial do magistério, concedendo 

reajuste anual de acordo com o piso nacional. Então temos que ver as coisas boas que acontece. 

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

disse: dizer que de hoje para frente vou fazer uma prestação de contas dos trabalhos feitos de 

autoria do vereador Isaac, serviços realizados em nossa cidade em parceria com o Prefeito 

Domingos Juvenil. O vereador Marquinho nos antecedeu onde ele falou do asfalto que o 

município de Altamira vai ser contemplado mas quem seleciona as ruas que vão receber o asfalto 

é o Prefeito Domingos Juvenil, o governo só pode fazer obras no município com a permissão do 

Executivo, porque a autoridade máxima no município é o Poder Executivo. Aproveitando a 

oportunidade agradeço o Prefeito devido várias indicações e reuniões com a população, 05 

(cinco) ruas vão ser contempladas com esse asfalto do governo do estado, são 03 (três) ruas no 

bairro Nova Altamira r 02 (duas) ruas no bairro Panorama, fazer linha d’água, calçamento e 

recuperação das ruas. Dizer também que ontem fiz visitas em várias ruas de nossa cidade onde 

fiz reunião com o povo, dizer que essas ruas estão todas blokleteada e asfaltadas, são 

aproximadamente 20 (vinte) ruas. Dizer que nesse momento os trabalhos estão acontecendo na 

travessa Porto Alegre.  Agradeceu. O senhor Presidente em exercício passou a condução dos 

trabalhos ao segundo secretário Isaac Costa, para que também possa fazer uso da palavra. Ao 

assumir facultou a palavra ao vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: 

dizer nesta semana estive em vários locais de nosso município. É com grande satisfação que 

vimos os impostos dos contribuintes sendo retribuído em forma de trabalho. O Bairro Mutirão a 

tão sonhada ruas 14, 15 e 16 todas asfaltadas e o centro da cidade. Construção de praça no Anel 

Viário, na Travessa Comandante Castilho, foi feito limpeza, terraplenagem nas ruas dos bairros 

Viena, Santa Ana, Paixão de Cristo e Vista Alegre. Também são realizadas os serviços de capina 

diariamente em nossa cidade. Na zona rural continua os serviços de asfaltamento da estrada Luiz 

Pereira que liga a estrada do Assurini aos até nos Quatro Bocas. Os trabalhos não para homens e 

máquinas trabalhando a todo vapor para que todos tenha melhor qualidade de vida. Quero me 

solidarizar com todos os Militares do 16º BPM pela perda do Sargento Nunes, que foi mais uma 

vítima do COVID-19, doença que assustadoramente e silenciosamente vai tirando a vida do 
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nosso povo brasileiro. O Brasil registrou mais de 16. 158 (dezesseis milhões cento e cinquenta e 

oito mil) casos de COVID-19, em 24 (vinte e quatro) horas, o números total de infectados pelo 

Coronavirus chegou a mais de 3.862, 311 (três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil e 

trezentos e onze) casos. Os dados foram computados até as 18h deste domingo dia 30 (trinta) de 

agosto de 2020, pelo Ministério da Saúde. Foram notificadas 566 (quinhentas e sessenta e seis) 

mortes de sábado para o domingo. O Brasil é o segundo País do mundo com mais mortes e mais 

casos de COVID-19. O estado do Pará está em 06 (sexto) lugar com os números de mortes, 

sendo que 199 (cento e noventa e nove) mil paraenses já foram infectadas com a doença   com a 

doença e 6.115 (seis mil cento e quinze) pessoas vieram a óbito. Os estudos avançam e a vacina 

contra o COVID-19, é selecionado pelo programa japonês mas o que nos preocupa e está sendo 

testada e por vota de março de 2021. Também solicita apoio aos nobres colegas vereadores pela 

aprovação de suas matérias. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente em exercício repassou a 

condução dos trabalhos ao Presidente. 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.  Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 128/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placa em agropecuárias, clínicas veterinárias, "pet 

shops" e afins no município de Altamira, Estado do Pará, com a informação de que maus tratos e 

abandono a animais é crime.  Indicação n.º 3456/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho 

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

Educação SEJAM adquirido aferidor de temperatura e que sejam disponibilizados para todas as 

Escolas Municipais.  Indicação n.º 3463/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria competente realize 

os serviços de saneamento básico, calçamento, meio fio blokreteamento ou asfaltamento nas 

Ruas São Paulo e São Gaspar, no bairro Ibiza. Indicação n.º 3449/2020, de iniciativa do vereador 

Isaac Costa, que oficie-se o senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, Construir uma Piscina de Hidroterapia aquecida com energia Solar.  Indicação n.º 

3450/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar serviços de saneamento oi 

blokreteamento e linha d`água, nas ruas Manaus, Macapá e boa Vista, no bairro Coperfron.  

Indicação n.º 3451/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Ponte que dê 

acesso ao travessão do Assurini.  Indicação n.º 3457/2020, de iniciativa do vereador João 

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

competente, Construir uma quadras de vôlei de areia e outra de futebol com grades de proteção e 

refletores, na rua Maria Salvador Faís, no bairro São Domingos.  Indicação n.º 3458/2020, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar operação tapa buraco, limpeza, manutenção 

e recapeamento asfáltica na rua Acesso 04 do lado esquerdo da Praça Ulisses Guimarães sentido 

Xingu Praia Clube. Indicação n.º 3459/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

ao senhor Dr. Loredan Mello – Presidente desta Casa de Leis, Implantar nesta Casa serviço de 

telefonia corporativa para os vereadores. Indicação n.º 3446/2020, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, Construção de um galpão para funcionamento da feita livre, e das outras 

providencias no Bairro São Domingos.  Indicação n.º 3347/2020, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto 
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a COSALT, no sentido de verificar os motivos da falta d´água no bairro da Colina.  Indicação n.º 

3348/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a possibilidade de estudos para a 

reparação na iluminação pública no Parque orla da Avenida Cicero Maia, localiza no Centro.  

Indicação n.º 3453/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, Asfaltamento das ruas 

B e C na Comunidade Princesa do Xingu. Indicação n.º 3464/2020, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, recuperação do Travessão Pulo Pedrosa, adjacente ao Travessão do 

Babaquara, no Assurini. Indicação n.º 3460/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realizar implantação de placas indicativas com a nomenclatura e CEP das ruas no Bairro da 

Liberdade, para atender as demandas do complexo Nova Brasília II, abrangendo os seguintes 

Bairros: Liberdade, Santa Ana, Airton Senna I, Airton Senna II e loteamentos: São Francisco, 

Viena e adjacentes.  Indicação n.º 3461/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

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

estudo para gerar ENERGIA TERMELÉTRICA pela gaseificação do lixo no Aterro Sanitário de 

Altamira. Indicação n.º 3462/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Realizar estudos para a instalação de placa Solar no 

aterro Sanitário de Altamira-Pará. Indicação n.º 3466/2020, de iniciativa do vereador Victor 

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

competente, realizar serviços de pavimentação, linha d`água e meio fio, das ruas Paraíso, 

Anchieta, Capitão Bonifácio, Altamira, Beliza de Castro, São Francisca, José Rofet, Paulo 

Monteiro, Jardim das Flores, Olavo Bilac, Pedro Vieira, WE5 e Avenida Jatobá no Bairro Santa 

Ana.  Indicação n.º 3467/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, providencie os 

serviços de limpeza e terraplanagem das ruas: Jucelino Kubitschek, Jader Barbalho e Ananias 

Corrêa, no bairro Mexicano. Indicação n.º 3468/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

que sugere ao Excelentíssimo Senhor GOVERNADOR DO PARÁ HELDER BARBALHO, que 

por meio da secretaria competente crie uma nova política de atendimento da DELEGACIA 

ESPECIALIZADANO ATENDIMENTO À MULHER – DEAM ALTAMIRA, no sentido de 

que esta preste serviço 24 horas por dia, sete dias por semana e que destine uma equipe da PM 

para auxiliar no patrulhamento e atendimento às vítimas. Indicação n.º 3469/2020, de iniciativa 

da vereador José Reinaldo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, A construção de uma rotatória na entrada da Rua WE 11 no 

cruzamento com a da Transamazônica, Bairro Liberdade.  Indicação n.º 3454/2020, de iniciativa 

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

através da Secretaria competente, Realizar o serviço de consertos dos semáforos localizados na 

Travessa Pedro Gomes, com a Rua Coronel José Porfírio. Indicação n.º 3455/2020, de iniciativa 

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

através da Secretaria Competente, Implantar serviços de iluminação pública na rua Maringá no 

bairro Uirapuru no Município de Altamira. Indicação Conjunto n.º 3465/2020, de iniciativa do 

vereadores Almiro Gonçalves e Maria do Socorro, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar construção de um Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS, no bairro Santa Benedita.  Moção n.º 183/2020 - 

Moção de Aplausos pela passagem do dia da Amazônia comemorado dia 05 do mês de setembro. 
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AVULSOS: Resposta da Norte Energia referente Oficio-149/2020 de iniciativa do Dr. Loredan 

Mello - Informando que está à disposição para participar da Reunião de trabalho proposto 

supracitado, porém no dia 25/09/2020 não será possível estar presente. Senhor Eduardo Camilo 

Superintendente de relações Institucionais. 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.º 3456/2020, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.º 3463/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Indicações n.ºs 3449, 3450 e 3451/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

3457, 3458 e 3459/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.º 3464/2020, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 3466, 3467 e 3468/2020, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 3460, 3461 e 3462/2020, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 3446, 3447 e 3448/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicações n.ºs 3469/2020, de iniciativa do vereador José Reinaldo. Indicação n.º 3454, 

3455/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação n.º 3441/2020, de iniciativa 

do vereador Almiro Gonçalves. Indicação Conjunto nº 3465/2020, de iniciativa dos vereadores 

Almiro Gonçalves e Socorro do Carmo. Moção n.º 183/2020, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos A. do Nascimento. 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:  tenho presenciado um fato 

interessante e acho bem positivo aqui nessa Casa de Leis senhor Presidente, a presença de alguns 

pré-candidatos a vereador do nosso município que sempre estão por aqui, não vou citar nomes, 

acho isso muito importante para a democracia, eles com pretensão de ser vereador já querem se 

inteirar de como funciona essa Casa de Leis, confesso que fui vereador sem ter esse cuidado que 

vocês estão tendo por isso as vezes tropeçamos por falta de conhecimento já fui vítima disso por 

falta de conhecimento. Acho isso bacana faz parte do processo democrático, já que nós sabemos 

que historicamente, estaticamente cinquenta por cento dessa Câmara vai ser renovada. Dizer que 

estivemos nessa semana em conferência e confabulando com nossa secretária de Saúde vereador 

Aldo aquelas cirurgias eletivas por conta da pandemia foram suspensas naquele momento o 

objetivo maior era cuidar daqueles pacientes que estavam em risco de morte. Dizer que estão em 

andamento para que os preparativos sejam efetuados e essas cirurgias voltem a acontecer, as 

cirurgias eletivas são aquelas que não tem urgência, aquelas que são pré-programadas o exemplo, 

disso é o grande número de cirurgias de hérnia que nós temos aqui na cidade vesícula que toda 

hora chega pedido dessas cirurgias. Então a extrativas estão bem adiantadas é interesse da 

secretaria de Saúde para que aconteça essas cirurgias, essas cirurgias deverá acontecer muito em 

breve. Presidente quero reiterar o pedido que foi feito na reunião da semana passada a 

presidência dessa Casa, para que seja reeditada aquela portaria da CPI, estamos cobrando há 

dias. Vi o vereador Aldo semana passada dando uma entrevista acusando exclusivamente a nós 

de estarmos bloqueando essa CPI, ele foi incoerente na hora que ele também nesse mesmo dia 

subiu nessa tribuna e fez críticas severas ao jurídico dessa Casa quando da publicação errada de 

alguns documentos relativos a CPI, mas vossa excelência não falou na entrevista que a culpa 

também era dessa Casa. Tenho um grande respeito por vossa excelência, mas eu acho que faltou 

um pouquinho de incoerência com relação ao seu discurso aqui e no que vossa excelência falou 

na entrevista.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os 

cumprimentos disse: dizer que no dia primeiro de setembro eu encaminhei no nosso grupo um 
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aviso solicitando ao presidente que justificasse minha ausência que eu estaria no médico e agora 

observando na Ata foi justificado como ausente, vossa excelência e os demais colegas sabem que 

eu zelo pelo meu mandato que jamais faltaria sem justificar, infelizmente o aviso está no nosso 

grupo foi lido, tive resposta mas o presidente em exercício, não entendi. Então fica minha 

preocupação nesse aspecto e espero que seja revisto essa situação. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: dizer que eu 

cheguei aqui no ano de 2013, na gestão passada que foi deixada a cidade ela estava totalmente 

esburacada, bastante desprezada. O Orçamento naquele momento era equivalente a (doze 

milhões de reais) por mês. Chegando em 2013 com aquela obras todas condicionantes de belo 

Monte, esse orçamento chegou mês que passou de (trinta milhões de reais) e hoje ainda se 

encontra próximo dos (trinta milhões de reais) por mês. No meu ver tirando dessas ruas 

principais no centro todas as outras continua naquela situação de 2012. Essa Casa de Leis nesse 

último mandato que começou em 2017/2020, ela fez (três mil quatrocentas e cinquenta e cinco) 

indicações, acredito que grande parte dessas indicações foram solicitadas ao Executivo para 

pudesse fazer serviços de tapa buraco e etc...As calçadas que temos hoje todas estão danificadas, 

tenho certeza que várias indicações de muito vereadores foram pedidos para fazer aquelas 

calçadas cidadã aonde há nivelamento que a pessoa com deficiência física e de idade avançada 

pudesse trafegar nessas vias e não foram feitas. Foi muito dinheiro usado e feito muita bagunça. 

Quando se fala em asfalto de ruas que se apela ao Governo do Estado para fazer algumas e que 

eu concordo que tem que ser feita usar todo o dinheiro que vir seja do governo ou que seja de 

emendas parlamentares e etc...Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra 08 (oito) anos de governo 

do Domingos Juvenil não ganhou um palmo de asfalto, apesar de nós termos feito muitos 

encaminhamentos para o Prefeito. E o pior de tudo presidente não é nem ele não ter feito ou ter 

deixado de fazer o asfalto. Não foi feito líder do governo Irenilde nem os projetos das ruas para 

contemplar recurso exteriores do estado do federal, via ministério cidade etc...um desleixo total 

por esse Executivo. Então vejo assim temos o momento democrático pela frente agora pelo os 08 

(oito) dias várias chapas estão se ofertando para concorrer ao cargo para novo Executivo e nos 

próximos 060 (sessenta) dias vamos ter essa confirmação do novo Executivo desse município e 

dos novos 015 (quinze) vereadores. A minha esperança é que no próximo pleito ele venha trazer 

pessoas com visão futurista que possa embelezar essa cidade que possam trazer investidores para 

ofertar empregos que emprego gerar renda e a renda levanta impostos e que esses impostos seja 

ofertado com melhor qualidade para esse um município. Também falar sobre a CPI, a CPI nós 

não jogamos o papel e nem cruzamos os braços diante dos fatores que vinham ocorrendo e vários 

tipos de obstruções, não restou mas nada a não informar a justiça o que me cabia naquele no 

momento, eu dizendo chegou ao limite da espera cabe a justiça fazer as investigações. Então hoje 

estar nas mãos da justiça toda a documentação que foi feito. E ainda que não seja oficial 

senhores vereadores e vereadoras, informação extra está saindo que o Ministério Público já 

oferta o bloqueio de (duzentos e doze mil reais) das contas do vereador afastado Roni Heck, 

devido aquele IPL implantado na data de 11 (onze) de abril, diz que a própria justiça vem 

fazendo as investigações. Quando eu falo na minha entrevista Dr. Edvam que os recursos 

desviados da Secretaria de Educação poderá chegar a (trinta milhões de reais) eu não estou aqui 

fazendo exagerando, acredito que esse tempo que a Justiça Federal e Ministério Público Estadual 

estejam investigando a verdade vai sair, só não sei se sairá nesse ano, mas mesmo que troque se 

o Executivo e o Legislativo as investigações continuarão e como foram várias obras irregulares 

superfaturadas empresas contratadas, viagens de avião contratado na minha visão até para fazer 

turismo etc... isso tem que ter uma investigação muito apurada e sem a visão de perseguição, não 
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podemos aceitar perseguição e sim com a visão de transparência. Quero dizer a esse Executivo 

atual que este vereador nunca serviu de boneco para ele, este vereador quando assumiu essa Casa 

de Leis, assumi na função de representar os votos que foram direcionado a este vereador e todos 

os 120 (cento e vinte mil) habitantes existentes nessa terra linda de Altamira. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero 

agradecer o apoio dos pares, onde estou reiterando um pedido de uma quadra de vôlei no 

conjunto Santa Benedita. Dizer que estou com 02 (dois) projetos nessa Casa de Leis de grande 

importância, aonde o primeiro requer obrigatoriedade de fixação de placas em agropecuárias, 

clinicas veterinárias e pet shopping em nosso município. O segundo referente ao transtorno do 

aspecto autista, muito importante para nosso município. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: dizer que eu faço um trabalho 

voluntário que levar aquelas pessoas acamadas. Quero agradecer aos nobres colegas vereadores 

pela aprovação das indicações de minha autoria. Informar que hoje as 18h, tenho uma reunião 

agendada com o diretos da Norte Energia, onde vou solicita para que a Norte Energia ceda um 

espaço e faça a construção de uma piscina para as pessoas que encontra-se acamadas sofrendo e 

que precisam se reabilitar.  E que depois de construída a Prefeitura assuma com a mão de obra 

qualificada e que faça convênio com as clinicas de fisioterapia. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Raimundo Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero agradecer aos 

nobres colegas vereadores pela aprovação das indicações de minha autoria. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes, o senhor presidente agradeceu a presença das senhoras e dos 

senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. 

Mandando lavrar a presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara 

Municipal de Altamira, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.  
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