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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos vinte e dois 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 Dr. Loredan de Andrade 

Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac 

Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Edvam Duarte dos Santos, Francisco de Assis Cunha, 

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

José Reinaldo Ferreira, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de Oliveira. Em 

seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. 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. Mandando justificar a 

ausência dos vereadores Aldo Boaventura (viajando/ Castelo de Sonhos) e Roni Emerson Heck 

(viajando/Castelo de Sonhos). 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: quero comunicar ao senhor Presidente desta Casa 

que hoje pela manhã participei de uma reunião com o pessoal da CMS uma empresa terceirizada da 

Equatorial, onde vão cumprir o compromisso firmado com as comunidades do Picadão, Picadinho e 

Cajueiro, levando energia elétrica para aqueles moradores. Graças a Deus o Presidente da Equatorial 

autorizou para na próxima semana já comece fazer a linha de transmissão de energia para aqueles 

moradores que tanto precisam nas referidas comunidades. Informo isso para vossa excelência porque 

vossa excelência que encaminha também assim como outros vereadores que essa obra o mais breve 

possível que seja concluída essa obra para tirar aquelas famílias do sofrimento pela falta de energia. 

Comunicar também senhor presidente que no último dia 14 (quatorze) o Partido Liberal fez sua 

convenção municipal na qual homologou meu nome para ser candidato a Prefeito do município de 

Altamira. Agradeço a Deus a todos aos vereadores de oposição aos vereadores de oposição   e a todos 

dessa Casa.  Aproveito para desejar aos colegas sucesso nessa caminhada das eleições de 2020. 

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

disse: dizer que estive no Assurini em visitas e informar a vereadora Socorro que a ponte na qual ela 

mencionou em sua fala já vai ser realizada os trabalhos na ponte. Também estive em visita no 

Transunião conversando com os moradores os mesmos estão muito grato com os trabalhos realizados 

no Assurini, dizer que nunca faltou máquinas trabalhando no Assurini. Desde o ano de 2012 no 

começo da gestão do Prefeito Domingos Juvenil os trabalhos nunca pararam no Assurini. Agradeceu. 

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

hoje dia 22 de setembro estamos aqui dando início a mais uma batalha. Luiz estamos dando início hoje 

a mais uma grande luta aos interesses desta classe, hoje estamos lendo uma emenda modificativa a lei 

que regulamenta a classe dos moto taxistas, nós já tivemos algumas vitorias no ano passado e nesse 

ano com relação a classe, aumentamos a quantidade de filiados possíveis para o trabalho. Conseguimos 

também na questão do prazo a utilização dessas motos que antes era de 07 (sete) anos, conseguimos 

passar para 10 (dez) anos assim dando mais tranquilidade a vocês. Agora vamos trabalhar na questão 

da heritariedade, se hoje um colega moto taxista vier falecer sendo na sua função ou não a família 

perde a sua placa, a placa retorna ao Executivo Municipal. Nada mais justo do que a gente manter a 

garantia do trabalho para esta família, imagina a dor de perder um ente querido e ainda assim perder 

sua principal renda. Então nada mais justo do que debatermos isso nessa Casa. Foi dado início nessa 
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Casa, conto com os votos necessário dos colegas vereadores e também o apoio popular desta Classe 

tão importante. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após 

os cumprimentos disse: dizer aos colegas que participei da inauguração no Centro de Triagem na 

Delegacia da inclusão social, aonde só tinha o atendimento social somente em Vitória do Xingu no 

presídio e hoje tem também na Delegacia de Polícia o Centro de Triagem. Aonde com muita 

propriedade e reconhecimento fizeram uma homenagem ao Dr. Daniel que trabalhou muitos anos no 

centro de recuperação. Com isso parabenizo o Secretário Extraordinário de Assuntos do Estado 

Penitenciário Dr. Jarbas Vasconcelos do Carmo. Nas visitas o João Estevam falou fiz postagem sobre 

uma ponte que realmente tem que ser recuperada com urgência. Nos Quatro Bocas antes do ramal dos 

cocos que precisa ser recuperados. Sabemos que o Assurini é grande e vemos que estar sendo 

recuperada algumas vicinais, estar sendo feito as principais, mas tem que ser feito as vicinais porque o 

produtor precisa escoar seus produtos. Aconteceu uma reunião no bairro de Brasília com vários jovens, 

aonde eles reclamaram sobre o trânsito. Os agentes chegam e vão levando os veículos e guincham, eles 

não aguardam o condutor chegar para apresentar a documentação, eles vem leva e ainda cobram o 

guincho. Então que realmente tenha humanização no serviço de fiscalização de trânsito no nosso 

município de Altamira. Como o presidente falou sobre a solicitação que já fizemos várias vezes a 

ALTAPREV a qual nos veio os débitos todos os vereadores receberam eu somei aqui rapidinho os 

valores principais aonde só de débito da Secretaria Municipal de Saúde de segurado desde o ano de 

2017, dar em torno de 3.000. 51,00 (três milhões, cinquenta e um reais), só de segurado nos anos de 

2017, 2018, 2019 e 2020. E de patronal nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 valor de 2.000, 892,00 

(dois milhões, oitocentos e noventa e dois reais). Então é um débito grande aonde o recurso o débito é 

retirado do salário do servidor público, queremos saber como a Prefeitura vai fazer para sanar esse 

débito junto ao segurado e ao patronal. Se algum colega da base quiser falar sobre nisso porque débito 

estar aqui é preocupante há mudança de gestão é preocupante saber se vão parcelar esse débito o certo 

seria pagar esse débito que a Prefeitura tem como a ALTAPREV porque recurso tem. Já foi solicitado 

várias e o resumo chegou resumido e não era isso que queríamos, estamos aqui também 

re4presentando o servidor público e vimos um débito desse porte. Peço apoio para aprovação para as 

indicações de nºs 3502 e 3517/2020, de minha autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: dizer que na última sexta-feira, estive no 

Assurini visitando a UBS (Unidade Básica de Saúde) na comunidade Quatro Bocas, esta obra de suma 

importância que é fruto das nossas emendas impositivas juntamente com os colegas João Estevam, Dr. 

Loredan, nossa saudosa Delza Barros que Deus a tenha uma obra de sua importância para aquela 

localidade assim melhorando a saúde do agricultor rural. Sabendo da importância dessa obra em torno 

de 060 (sessenta) dias a empresa afirmou que vai entregar para a Prefeitura para que a Prefeitura possa 

dar andamento nas instalações medicas e odontológicas. Dizer que na última terça-feira, não participei 

da convenção do partido como sou transparente e coerente nas minhas decisões, optei a não sair a 

candidato nas eleições de 2020, até porque nós sabemos que optei por não sair do partido nasci dentro 

do partido tenho finalidade partidária pelo MDB. Fazemos política com coerência, Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: peço mãos 

colegas vereador apoio para aprovação das indicações nº s. 3503, 3504 e 3505/2020, de minha autoria. 

Tem uma situação que estar preocupando os acidentados que estão em casa por falta de leito de 

atendimento no hospital regional. Vereador Marquinho seu filho, é o Diretor da SESPA tem muitas 

reclamações nas redes sociais em relação ao hospital regional, principalmente na área de ortopedia e 

assim a situação somente se agravando. Vejo críticas do nosso colega vereador nas redes sociais 

quando alguém se dirigir em fazer uma crítica ao Diretor da SESPA, as vezes ele ataca as pessoas 

porque nas redes sociais só tira o que é de bom, se estão criticando é porque tem alguma coisa errada o 



 
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 
 

certo é absorver a crítica e amenizar o sofrimento das pessoas. Quando temos o papel e a caneta na 

mão temos o poder de amenizar o sofrimento das pessoas quando estamos na direção de um órgão. 

Então é isso que temos que fazer respeitar o sofrimento das pessoas. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: estamos na semana do 

trânsito, o trânsito representa uma importante data utilizada para a conscientização pública no sentido 

de promover melhor humanismo nas estradas e ruas, onde circula os veículos. A semana do trânsito é 

comemorada do dia 18 (dezoito) ao dia 25 (vinte e cinco) de setembro, demarcada como a “Semana 

Nacional do Trânsito”. Quero parabenizar o DEMUTRAN de Altamira que estão realizando serviços 

de conscientização nas ruas da nossa cidade. Peço apoio para aprovação da indicação de nº 3509/2020, 

de minha autoria. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente passou para a 

ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior, que faça a leitura das matérias. SÓ 

LEITURA. Projeto de Emenda Modificativa 2020 – de Iniciativa do vereador Victor Conde, Que 

Modifica o § 6°, do Artigo 2° da Lei n° 3.023/2012, que institui o sistema de serviço de transporte 

através de Mototaxi no Município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação 

n.º 3509/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente realize serviços de asfaltamento da rua 

Raimundo Oliveira no bairro Independente I. Indicação n.º 3498/2020, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria 

competente, realize a instalação de um redutor de velocidade nas proximidades do cemitério do Km 4. 

Indicação n.º 3499/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria Competente, realize serviço de implantação 

de PLACAS informando o horário e o dia da coleta de lixo em cada bairro de Altamira. Indicação n.º 

3500/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, Que realize estudos para construir um prédio próprio para a Secretaria de Meio Ambiente 

(SEMAT).  Indicação n.º 3503/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que oficie-se o senhor 

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

asfaltamento ou blokreteamento e linha d`água na Rua Marechal Rondon e na Passagem 11 no bairro 

Jardim Independente I.  Indicação n.º 3504/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que oficie-se o 

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

asfaltamento ou blokreteamento e linha d`água na Rua Tinhorão no bairro Boa Esperança.  Indicação 

n.º 3505/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que oficie-se o senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, Realizar o serviço de asfaltamento ou 

blokreteamento e linha d`água na Travessa das Avencas no bairro Jardim Primavera.  Indicação n.º 

3518/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realize estudos técnicos no sentido de pontuar e executar 

as obras de implantação de rampas de acessibilidades nas principais ruas e travessas do centro de 

Altamira, pois já existem rampas em alguns lado das calçadas.  Indicação n.º 3519/2020, de iniciativa 

do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, para que sejam implantados abrigos com cobertura para passageiros 

aguardarem o transporte nas entradas dos ramais WS e Paratizinho II no travessão do Assurini. 

Indicação n.º 3423/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, blokreteamento na parte que ficou 

faltando na Rua Nicolau Martins no bairro Jardim Independente II.  Indicação n.º 3510/2020, de 

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

através da Secretaria competente, a construção de um prédio para o Projeto SCFV (Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vinculo) na Comunidade Agrovila Princesa do Xingu. Indicação n.º 



 
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 
 

3511/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a Implantação de Placas de nomenclatura com 

nome de Ramais e Travessões na Zona Rural no Município de Altamira.  Indicação n.º 3514/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que oficie-se a Diretora do Departamento Municipal de Trânsito 

(DEMUTRAN) que pronuncie uma faixa de pedestre na Avenida Pedro Gomes em frente ao Banco do 

Brasil.  Indicação n.º 3515/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

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

construções de uma Escola de Nível Fundamental 1 e 2, no Travessão da Firma.  Indicação n.º 

3516/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realize os serviços de construções de uma Praça com 

academia ao ar livre e pista de corrida no bairro São Domingos. Indicação n.º 3520/2020, de iniciativa 

do vereador João Estevam da Silva Neto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

que viabilize junto a NORTE ENERGIA a construção de um campo de futebol no bairro Água Azul 

pertencente a área da Norte Energia em Altamira.  Indicação n.º 3521/2020, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, a recuperação das Estradas do Travessão do Espanhol no Km 70 no Assurini.  

Indicação n.º 3522/2020, de iniciativa da vereador João Estevam da Silva Neto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, Realize recuperação das 

Estradas do Travessão do Cajá II no Assurini. Indicação n.º 3506/2020, de iniciativa do vereador Assis 

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

realizar serviço de pavimentação asfáltica do Ramal Itaboca, interligando a Estrada de Acesso a 

Princesa do Xingu. Indicação n.º 3507/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

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

pavimentação asfáltica com toda infraestrutura na Comunidade do Cupiúba lado direito e lado 

esquerdo, as margens da Rodovia Magalhães Barata Estrada da Serrinha. Indicação n.º 3508/2020, de 

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

através da Secretaria competente, Implantar mão dupla na Rodovia Magalhães Barata até o 

Loteamento São Francisco e implantar também o serviço de calçada cidadã. Visando mobilidade com 

segurança de pedestres, idosos, gestantes e deficientes. Indicação n.º 3512/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, a possibilidade de implantar o segundo Conselho Tutelar na cidade de 

Altamira.  Indicação n.º 3513/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, a ampliação do ponto de parada de ônibus localizado na praça 

da Bíblia, localizada ao lado do Mercado Municipal de Altamira. Indicação n.º 3502/2020, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realize o conserto do semáforo na Rua Dragão do Mar na 

cidade de Altamira. Indicação n.º 3517/2020, de iniciativa do vereadora Maria do Socorro do Carmo, 

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

reparos na iluminação pública na rotatória entrada da cidade no sentido Rua Cel. José Porfirio.  

Indicação n.º 3524/2020, de iniciativa do vereador Roni Emerson Heck, que sugere ao Senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que interceda junto ao Governo do Estado, através do Banco 

de Direito Estadual, realizar Balcão de cidadania no Distrito de Castelo dos Sonhos. Em seguida o 

senhor presidente solicitou ao vereador Maia Júnior, 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:  Indicação n.º 

3509/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicação n.º 3498, 3499 e 3560/2020, de 
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iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicação n.º 3503, 3504 e 3505/2020, de iniciativa do vereador 

Isaac Costa.  Indicação n.º 3518, 3519 e 3523/2020, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicação 

n.º 3510 e 3511/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicação n.º 3514, 3515 e 

3516/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicação n.º 3520, 3521 e 3522/2020, de 

iniciativa do vereador João Estevam da Silva Neto. Indicação n.º 3506, 3507 e 3508/2020, de iniciativa 

do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 3512 e 3513/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  

Indicação n.º 3502 e 3517/2020, de iniciativa do vereador Maria do Socorro do Carmo.  Indicação n.º 

3524/2020, de iniciativa do vereador Roni Emerson Heck. 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 

Victor Conde, que após os cumprimentos disse: agradeço os nobres pares pela aprovação de minhas 

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

cumprimentos disse:  agradeço aos nobres colegas vereadores pela aprovação das indicações de sua 

autoria. Quero me recordar no ano de 1998 quando sentei com o Prefeito Domingos Juvenil e discuti 

sobre uma rota de fuga no bairro Liberdade pegando a rua São Francisco até a Transamazônica e 

demais ruas. Então no ano de 2019 em conversa com o Prefeito Municipal ele autorizou realizar os 

trabalhos asfálticos e assim como os trabalhos de limpeza. Não sei o que aconteceu que os trabalhos 

pararam e agora observo que os trabalhos retornaram em algumas ruas. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: em visitas nos 

bairros observamos que em alguns bairros não mudou estão completamente abandonados, vou citar 

02(dois) por enquanto os bairros Aparecida e Boa Esperança onde tem ruas intrafegáveis. Não se 

falando também dos loteamentos que embora foi dito irregular, que não se tem ruas tem porque passa 

carros, motos e enfim. A água é um problema em nosso município, problema muito sério. Gostaria de 

falar mais uma vez sobre o ALTAPREV com relação a Secretaria Municipal de Saúde é uma 

vergonha, tem um débito no ano de 2017 no valor de 720.821, 00, (setecentos e vinte mil, oitocentos e 

vinte e um reais), segurado também no ano de 2018, 614.878,081, (seiscentos e quatorze mil, 

oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), no ano de 2019, 705.157, 55 (setecentos e 

cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no ano de 2020, essa é a 

informação que nos foi dada até o mês de maio 292.935,54 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos 

e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Dizer a todos que esses recursos foram recolhidos 

e não foram repassados para ALTAPREV. Se algum vereador da base souber responder nesse 

momento, quando será feito esse repasse e porque não foi repassado ao longo desses anos. Gostaria de 

falar também sobre o débito patronal do ano de 2017 o valor de 558. 459, 47 (quinhentos e cinquenta e 

oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito mil e quarenta e sete centavos), no ano de 2018, 805.526,26 ( 

(oitocentos e cinco mil e quinhentos e vinte se seis reais e vinte e seis centavos), no ano de 2019, de 

patronal 1.000.25.000,86 (um milhão e vinte e cinco mil reais e oitenta e seis centavos), ano de 2020 

até o mês de junho 504.000,765, 47 (quinhentos e quatro mil  setecentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta e sete centavos), isso é uma vergonha aonde é descontado do servidor público e não passa 

para o ALTAPREV o recurso. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, que 

após os cumprimentos disse: quero deixar também meu apoio aos moto taxistas, por também fazer 

parte dessa família, sou filiado a categoria, assim como já trabalhei de taxista, enfim, dizer que é uma 

família carente dessa necessidade. Já presenciei situações de familiares que perderam o baluarte da 

família. Dizer que visitei o bairro Bela Vista e pude ver mais uma vez a grande decadência, aonde 

temos um chamado para fazermos nossa parte trazendo ao conhecimento dessa Casa principalmente 

aos vereadores da base. Sinceramente eu não acredito que certos vereadores do reduto de Altamira 

tenha a coragem de ir nos bairros Bela Vista, Coopefron, Vista Alegre para pedir votos antes de pedir 
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ao gestor que re4alize os trabalhos necessários nesses bairros. Então gostaria de deixar aqui hoje uma 

luz no fundo do poço para essas lideranças que fazem parte desse gestor faça com que isso seja tomado 

posse que estamos aqui para fazer nossa parte. Também deixo meu repúdio com relação um 

comentário do nobre vereador Isaac, com relação as consultas e também aos exames temos um órgão 

competente que toma posse para fazer as marcações acontecer que não é a Secretaria do Estado e nem 

a SESPA é o município que tem esse mapa. A SESPA atua nessa área, o hospital regional também mas 

quem toma posse para que essas marcações é o município ou seja o Centro de Regulação do 

Município, o hospital regional não recebe um paciente a mais se não for liberado essa cota a partir do 

município que é uma parceria que tem com a SESPA e o Estado. Então gostaria que vossa excelência 

tenha conhecimento primeiro para poder trazer à tona. Talvez seja para atingir o Marquinho por estar 

divulgando seu nome a pré-candidato a Prefeito, assim querendo atingir a vida particular do 

companheiro usando o cargo do filho por ser Diretor da SESPA. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: ouço a vereadora Socorro 

falar sobre improbidade administrativa essa Casa não pode se calar diante de tão escândalo que nós 

vamos acompanhar Dr. Edvam esse problema do ALTAPREV isso já vem se arrastando a tempos. 

Espero que esta Casa faça seu papel. Presidente quero comunicar a vossa excelência que eu não 

repondo pela SESPA de Altamira, sou vereador desta Casa Mauricio Nascimento é o Diretor Regional, 

eu sugiro a vossa excelência que convoque junto com os técnicos da SESPA, para que eles venham a 

esta Casa dar explicação ao vereadores porque quem não deve não teme, digo com muita tranquilidade 

porque vossa excelência tem o poder de convocar ele para vir nesta Casa dar explicações. Gostaria de 

dizer ao vereador Raimundinho que o hospital de Castelo de Sonhos, fui informado que existe pressão 

para visitação do vereador que estar em Castelo de Sonhos que lá juntamente com o Raimundinho que 

tem uma idade avançada na qual há falei para ele, que se vossa excelência for entra dentro do hospital 

que estar caracterizado para ser área de COVID a conselho vossa excelência não entrar lá qualquer um 

estar sujeito a pegar essa vírus, existe essa pressão em Castelo de Sonhos para os vereadores querer 

entra na Unidade de Saúde, segundas informações da pessoa que toma conta da OS me passou essa 

informação. Explicar ao vereador que estar mudando o perfil do hospital, chegou até a mim a 

informação que no mês de outubro vai entrar com a obstetrícia, ortopedia, clínica geral, exames e 

outros.  Agora em outubro estar autorizado o Secretario do Estado irá abrir as portas no hospital que 

irá funcionar de portas abertas para o povo de Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra e região. 

Também dizer Raimundinho que o HGA, dizer que não vamos fazer briga política não todo mundo é 

sabedor disso o Dr. Loredan sabe disso o HGA recebe também para cumprir suas obrigações também 

para fazer suas eletivas o Estado repassa agora da importância deles cumprir com suas obrigações quer 

já estar dizendo hospital regional tem Senador José Porfírio, Porto de Moz, Vitória do Xingu, Pacajá, 

Anapú, Medicilândia, Brasil Novo e Uruará e o povo ficou tudo doido nesses municípios depois desse 

vírus assim muita gente quebrada e vem todo mundo para o município de Altamira. Então da 

importância do HGA também fazer as cirurgias eletivas fazer essa parceria buscar essa parceria, não 

estamos aqui querendo fazer política não o que nós queremos é que nossa população melhore suas 

condições de vida que é saúde pública. Eu me pergunto cadê João Estevam o Hospital Materno 

Infantil, tem doze milhões de reais desde o início dessa gestão desvalorizando o dinheiro e nos cofres e 

a Norte Energia e até o momento o Prefeito não apresentou nem o terreno para construir o hospital, se 

alguém me disser que é mentira eu vou daqui para Marabá de joelhos. Cadê a inauguração do Centro 

de Dependentes Químicos de Altamira, eu estava presente na assinatura, foi feito o Centro e cadê o 

tratamento dos jovens. Cadê o Centro de Reabilitação? Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: agradeceu os pares pela aprovação de suas 

matérias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os 
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cumprimentos disse: agradeceu os pares pela aprovação de suas matérias. Gostaria de dizer ao 

vereador Zé Reinaldo com relação ao hospital regional não ´e bem assim como você falou não se vossa 

excelência tivesse alguém na sua casa quebrado esperando para ser operado sua opinião não seria essa. 

O vereador Maia Júnior solicitou um aparte o qual foi concedida após os cumprimentos disse: essa 

questão da SESPA é uma questão do Estado e do Município, a demanda é muito alta sabemos que todo 

mundo estar trabalhando pela ampliação. Eu também recebi uma denúncia uma mensagem aonde o 

cidadão não quer se identificar com medo de perseguição, ele mandou até uma foto da fratura, onde ele 

diz assim: a que ponto chegamos com essa gestão da SESPA Xingu, onde os pacientes com fraturas 

graves ficam aguardando por 10 (dez) 15 (quinze) a 30 (trinta) dias ou até mais onde o diretor só quer 

escutar elogios se falar a verdade bloqueia o número que nem menino mimado, que faz gerência na 

SESPA de Altamira focado unicamente em buscar votos para o pai, candidato a Prefeito que também 

costuma direcionar ameaças quando critica o  filho. Então é essa a realidade os leitos sempre lotados, 

passaram 04 (quatro) meses jogando desculpas no hospital de campanha. Então é somente para 

cumprimentar estamos aqui para mostrar a realidade onde a pessoa pediu para ler esse relato. 

Agradeceu. Dando continuidade o vereador Isaac disse: então é isso para vocês verem não sou eu que 

estou dizendo é o povo e a gente sente isso nas ruas, quando o povo reclama temos que estar atento. 

Porque é o povo que nos coloca aqui. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: primeiramente discordar do vereador João Estevam 

com relação onde vossa excelência diz que não falta máquinas no Assurini, essas máquinas estão 

escondidas em alguma fazenda, vou falar o nome de 03 (três) travessões que estão intrafegáveis 

Conradinho, Babaquara, Ramal dos Baianos, enfim, se eu for falar vou perder todo o tempo da minha 

fala. Realmente o asfalto estar sendo feito, esperamos que chegue até as Quatro Bocas. Mas esses 

travessões estão realmente abandonados dar tempo de chegar lá, acredito que dar tempo até dia 31 

(trinta e um) de dezembro por causa do inverno, mas o nosso papel aqui é cobrar. Vejo as vezes a 

vereadora Irenilde se manifestar conveênencia. Mas aqui nosso papel é vocês falarem e nós ouvirem 

me nós falar e vocês ouvirem e não se revoltar isso faz parte do cenário da política, além da questão 

eleitoral nosso papel é esse fiscalizar, cobrar. Com relação a ALTAPREV vereadora Socorro a 

orientação que temos é ou a Prefeitura paga a ALTAPREV ou a ALTAPREV entra na justiça contra a 

Prefeitura só tem duas saídas ou ficar para o próximo gestor assumir essa responsabilidade. Então só 

tem duas alternativas ou a Prefeitura paga ou ALTAPREV entra na justiça se não entrar o próximo 

gestor tem que entrar para não assumir esse débito que não é dele mas os servidores aqui estar o 

Josimar que é servidor da Saúde ele é concursado, o servidor não poder ter o risco de chegar na época 

de se aposentar e não ter recurso para pagar seus proventos. Outra questão é sobre o auxílio 

emergencial, nós aprovamos aqui nessa Casa mais de (dois milhões de reais) das nossa emendas 

impositivas deste auxílio e não estar havendo transparência na divulgação desses dados. A Lei nº 

126/2020, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, onde diz que a prefeitura tem que criar um link para 

demostrar a todas as pessoas que receberam auxilio emergencial no valor de 300 (trezentos reais) 

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, sabemos que dentro de 48 (quarenta e oito) horas, tem que ser 

publicado nome, endereço da pessoa que recebeu. Sabemos que a cerca de um mês de já estar sendo 

pago esse auxílio emergencial cumprindo a lei. Peço que cumpra sob pena da Câmara denunciar a 

Prefeitura ao Ministério Público para cumprir a lei. O vereador João Estevam, solicitou um aparte a 

qual foi concedida, após os cumprimentos disse: eu nunca falei que foi feito esses travessões, eu falei 

que não faltou máquinas no Assurini, eu lhe mostro 15 (quinze) a 20 (vinte) máquinas no Assurini 

trabalhando. Agora eu disse que desde o ano de 2012 nunca faltou máquinas, mais tem vários 

travessões que ainda não foram feitos, espero que até final do ano termine agora dizer que lá falta 

máquina nunca faltou eu moro lá, foi falada que eu disse uma coisa que eu não falei. Dando 
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continuidade Dr. Loredan Mello disse: eu disse que vossa excelência disse que não falta máquina lá no 

Assurini. Pois é tem travessão que não ver uma máquina lá a 04 (quatro) anos, isso é falta de respeito 
com o povo de Altamira, falta de respeito com o produtor rural que precisa escoar seus produtos. 

Agradeceu. O vereador Isaac Costa, solicitou um aparte o qual foi concedida após os cumprimentos 

disse: a última informação que recebi é que o auxílio emergencial estar na conta no Banco do Brasil, o 

entrave é o banco e ainda não foi liberado para ninguém esse auxílio. 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 Ata que após 

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

de setembro do ano de dois mil e vinte. 
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