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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

TREZE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos treze dias do mês de outubro 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, 

Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto 

Mendes, Aldo Boaventura, 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  legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a 

ausência do vereador Roni Emerson Heck (justificado/viajando Castelo de Sonhos). Em seguida o 

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

Ordinária realizada no dia vinte e dois de setembro do ano de dois mil e vinte. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção dos vereadores: Aldo 

Boaventura e Francisco Marcos. Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das 

senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e nove de 

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

Aprovada com abstenção dos vereadores: Aldo Boaventura e Francisco Marcos.  Em seguida o 

Senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os cumprimentos disse: peço apoio 

dos nobres pares para com as indicações de minha autoria com sua permissão presidente após a 

aprovação das matérias eu preciso me ausentar pois tenho horário marcado no médico. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: nesse 

primeiro momento estarei falando sobre a questão da saúde, estive várias vezes na comunidade do 

Vale Piauiense aonde foi contratada uma agente comunitária a qual faz um trabalho muito bom. Teve 

um comício de um certo candidato que o próprio agente de saúde estava denegrindo a imagem do 

colega agente de saúde, aonde nos deixou muito triste. Então quero deixar minha solidariedade ao 

agente comunitário da comunidade Vale Piauiense que faz um trabalho de excelência. Não é porque 

você queira colocar uma colega no lugar desse agente comunitário que ele fique denegrindo a imagem 

das pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Dizer que até no dia 31 (trinta e um) de dezembro 

estarei defendendo o servidor público seja ele de qual área for. Gostaria também de falar sobre esse 

processo democrático que estamos passando por um processo político as pessoas que nos ouve que 

possamos votar conscientes, que não possamos estar vendendo nosso voto porque as consequências 

demoram 04 (quatro) anos para passar que realmente todos que estão me ouvindo em todos os bairros 

da nossa cidade que possamos votar que seja para representar o Executivo Municipal, que seja pra 

representar está Câmara Municipal os 15 (quinze) legisladores no dia 01 (primeiro) de janeiro serão 

empossados nessa Casa  para que realmente possa dar esse voto de confiança pelo trabalho, pelas 

propostas porque se você comprar um voto seja qual valor que for você não tem como cobrar seja do 

Executivo ou do Legislativo porque ele comprou seu voto. Nós queremos e estamos em uma política 

diferente uma política que quem mostrou trabalho para as pessoas que estão nos bairros que com 

certeza tem o nome das pessoas que estão aqui hoje que trabalharam no município de Altamira, 

fiscalizando defendendo e dizendo não quando os Projetos de Leis do Executivo Municipal são para 

prejudicar o pessoal de Altamira. Gostaria também solicitar a Secretaria que através de uma indicação 
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sobre o adicional de insalubridade para os servidores públicos que trabalham no Centro Diagnóstico 

que até hoje esses profissionais não recebem adicional de insalubridade. As outras Unidades com 

muito clamor e muita luta de alguns parlamentares dessa Casa conseguiram retornar as insalubridades. 

As pessoas que trabalham no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) que trabalham com pacientes 

com transtorno mental foi retirado a periculosidade e até hoje não se tem a periculosidade para esses 

profissionais, são medidas que podem ser revistas, que podem retornar para esses profissionais que 

tanto trabalham em prol da saúde da população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Zé Reinaldo, após os cumprimentos disse: dizer que andando pelas ruas de 

Altamira me deparo com uma tristeza muito grande no meu coração. Tendo em vista há uns 25 (vinte e 

cinco) dias atrás fiz uma matéria no bairro da Colina, aonde citei na última vez que estive nessa tribuna 

uma senhora me falou que perdeu um filho por falta de água e hoje infelizmente ainda nos deparamos 

com essa situação desfavorável. Gostaria de dizer a todos vocês que esse jogo de cintura entre Norte 

Energia e Prefeitura Municipal de Altamira as pessoas de Altamira infelizmente estão sofrendo. Tenho 

um anseio que um dia estarei aqui nessa Casa de leis trabalhando em favor da população que mais 

precisa. Quero dizer a vocês que estou feliz tive informação através do vereador Victor no qual hoje 

nessa Casa será aprovado a favor da categoria que eu também faço parte dessa família moto táxis, 

dizer que podem contar com o apoio do Zé Reinaldo. Assim como os taxistas são raízes dessa terra a 

qual sustenta sua família, tenho muito orgulho dessas 02 (duas) categorias, assim também como outras 

categorias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os 

cumprimentos disse: o que me traz na tribuna hoje senhor Presidente, eu jamais gostaria de usar esse microfone 

para fazer uma forma de pronunciamento de repúdio ao subprefeito de Castelo de Sonhos senhor Josivan 

Batista. Baseado no fato ocorrido nos últimos 10 (dez) dias aonde já vem acontecendo há muito tempo, 

mas agora chegou ao limite do absurdo do que uma sociedade ela podem aceitar. Castelo de Sonho 

Raimundinho possui 02 (duas) ambulâncias, era para ser 02 (duas) ambulâncias sempre em situações 

de serviço que se caso desse problema de mecânica elas tem que ser recuperadas o mais rápido 

possível porque nós estamos há 200 (duzentos) quilômetros do primeiro hospital. Ha 10 (dez) dias 

passados um jovem teve sua perna esmagada num acidente de trabalho, ao procurar o Posto de Saúde 

para que uma ambulância pudesse fazer o transporte para poder ir até Guaratã do Norte as 02 (duas) 

estavam quebradas e a Prefeitura se quer teve ao menos atenção de encontrar um carro adequado. Esse 

jovem de nome Leandro ele foi transportado senhores num carro de funerária senhor presidente isso é 

escandaloso, no brasil isso talvez seja a primeira pessoa que tenha tido a infelicidade de ser 

transportado num carro de funerária em busca de sua vida. O tempo que houve essa discordância em 

Castelo de Sonhos principalmente por não ter uma ambulância ele estava se escoando em sangue 

perdendo todo sangue isso veio a comprometer sua saúde e depois de 04 (quatro) dias internado no 

hospital Vitória em Guaratã do Norte veio a óbito, culpa criminosamente da atual da gestão daquele 

distrito que foi colocado pelo atual Prefeito que não tem a capacidade de colocar uma gestão que 

enxergue essa necessidade tão séria e que precisa ser adequado. Espero Raimundinho, Dr. Loredan e 

Marquinho, eu acredito que um dos senhores será o Prefeito que isso não venha mas acontecer nesse 

município e nem a lugar nenhum. E quando vocês colocarem um subprefeito que ele tenha na sua 

sugestão a visão de atender ao cidadão altamirense como ele merece e não como o descaso que é 

tratado naquele distrito que quantos e quantas vezes eu usei esse microfone. Quando eu vejo o 

subprefeito ainda acompanhando o velório do cidadão. Eu fico envergonhado com tudo que eles 

fizeram contribuíram com a morte de um jovem de 32 (trinta e dois) anos querido por aquele distrito. 

No dia seguinte uma criança de 03 (três) anos sofreu um acidente e o dedo foi amputado e também não 

tinha ambulância e assim foi precisa ocorrer um caso extremo que venha a morte como o amigo 

Leandro popularmente conhecido como Bega para após uma semana depois a ambulância estar lá 
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pronta precisa chegar ao extremo naquele distrito. Mas agora dia 15 (quinze) de novembro as eleições 

municipais eu espero que Altamira quem for tenha consciência. Agradeceu. Reitero as palavra da 

minha amiga Socorro não venda seu voto porque você está vendendo tudo que você tem de importante, 

ai você fica à mercê da sorte mas 04 (quatro) anos sofrendo por políticas públicas serias. Espero que o 

próximo Prefeito não venha a fazer reparos em ruas e colocar asfalto só em ano de eleição, que seja um 

Prefeito ético, que seja um Prefeito digno, que respeite o voto popular e que faça do dinheiro público 

para que seja bem investido e que deixe de colocar naquelas placas de obras recursos próprios, que seja 

colocado naquelas placas vereador Victor recursos públicos do município de Altamira, porque não 

existe recursos próprios, existe recursos público do município de Altamira, que a saúde desse 

município esteja nas mãos de melhores pessoas e os distritos estejam nas mão de subprefeitos 

adequados e com compromisso de fazer. Reitero meu repúdio ao gestor municipal e distrital. 

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

disse: presidente dizer que me chamou atenção o pedido de informação do vereador Victor Conde 

sobre a questão da água da Colina. Caro vereador Victor, senhores e senhores vereadores o problema 

dá água em Altamira é em todos os bairros exceto o centro da cidade em todos os bairros que você vai 

tem problema de água. Então o problema de água é geral, onde temos o maior sistema de 

abastecimento de água pela Norte Energia, aonde temos um rio mais bonito e limpo do mundo que é o 

nosso rio Xingu. Então tenho dito caro Edvam que é falta de gestão que é falta de vontade é falta de 

um Prefeito que faça um acompanhamento é falta de colocar gente qualificada e com conhecimentos 

técnicos para resolver o problema de águia em nossa cidade. A Norte Energia por sua vez ela se 

pronuncia dizendo aqui que entregou o sistema de água de Altamira que é um dos melhores sistema de 

água do estado do Pará, vem aqui em audiência pública ai senta com os técnicos e o gerente 

institucional aqui nesta Casa e ai a COSALT foge, o Prefeito foge e os secretário também foge, ai o 

que podemos deduzir com essa situação? Se a Norte Energia se fez presente é porque ela tinha algo a 

dizer para a população e para essa Casa de Leis é ai que a Prefeitura, a COSALT e os secretários 

fogem alguma coisa de errado tem porque aqui seria o confronto da Norte Energia e Prefeitura para 

podermos saber quem é que estar mentindo para a população de Altamira. Eu disse presidente que essa 

Norte Energia ela tem que andar lado a lado aqui com o gestor para ela tirar esse 04 (quatros) anos 

futuros para Altamira. Digo isso senhores e senhores vereadores porque a Norte Energia tem 

compromisso social conosco de muitos anos para frente esses caras tem que contribuir o tempo de 

compensação para resolver as problemáticas do nosso município, não podemos tratar a Norte Energia 

como inimigo temos que trazer eles para perto para que façamos o bem comum de Altamira e que ele 

cumpra sua obrigação no município de Altamira. Então meu caro presidente essa questão da água 

chamo atenção aqui dos pares dessa Casa dizendo que é falta de gestão, falta de compromisso com o 

povo de Altamira desse atual governo que ai estar. Eu vi o vereador Aldo se reportar sobre o 

subprefeito de Castelo de Sonhos aquilo é um pau mandado do vereador que não estar presente mas 

gostaria de dizer na cara dele do homem que sumiu de Altamira carregando uma carreta de material de 

construção para Castelo de Sonhos, o subprefeito é pau mandado vou dizer isso para ele lá em Castelo 

de Sonhos na próxima semana vou falar na cara dele porque ele só faz o que é mandado lá ele não 

resolve nada eu falei Aldo para você e falei para todo mundo numa audiência pública, eu disse lá em 

Castelo essas ruas de Castelo pelo o amor de Deus vamos asfaltar essas 03 (três) ruas porque isso aqui 

tem despesas tem caminhão, motorista mas é onde celebra a roubalheira, onde faz a esculhambação 

com o povo de Castelo de Sonhos. Então eu sou muito direto João Estevam, quando falo, tenho que 

falar o que eu penso, falei tantos anos aqui defende a população e agora no final do governo que eu 

vou me calar, tenho que continuar com minha conduta. Presidente tenho aqui uma emenda ao projeto 

de lei com relação aos caros colegas moto taxistas de ordem do vereador Victor onde quero dizer a 
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vossas excelências e para a categoria dos moto taxistas que vier de bom para vocês eu vou estar 

sempre acompanhando.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, após os 

cumprimentos disse: falar da caminhada que fizemos no Assurini no final de semana aonde realizamos 

reuniões com a população, fui até no travessão da Firma, Itapuama, Mangueiras, conseguimos 

conversar com as pessoas e ver as atuações daquelas localidades. No travessão da Firma andamos em 

um travessão muito bem feito, aonde parabenizo o Guina que é um guerreiro incansável que conseguiu 

executa aquele serviço. Vimos também o trabalho sendo feito por parte da SEOVI que estar fazendo a 

terraplenagem das vias assim melhorando a trafegabilidade para os produtores escoar seus produtos de 

forma mais tranquila. Dizer aos colegas moto taxistas que hoje temos aqui o Projeto de Lei de 

Heritariedade essa é uma luta nossa de pelo menos há 02 (dois) anos de discussão. Primeiro nós 

mudamos a questão da cilindrada, depois a questão do tempo de utilização das motos que já foi uma 

vitória grande da classe tendo em vista que eles ganharam mas 03 (três) anos de vida útil de seu 

equipamento que de certa forma de uma folga nesse momento de crise que todos nós estamos vivendo 

e agora a tão sonhada heritariedade. Todos nós sabemos que se um companheiro viesse a falecer essa 

placa retornaria para a Prefeitura Municipal de Altamira é injusto é sem dúvida causava grandes 

transtornos para essa classe. Hoje com aprovação do projeto que desde já peço o voto dos colegas 

vereadores para que nós consiga essa aprovação para ter essa tranquilidade para os moto taxistas, que é 

uma garantia que tem que em caso de uma fatalidade eles ficavam a mercê sem nem uma garantia de 

nem uma garantia no mercado de trabalho O vereador Isaac Costa solicitou um a parte a qual foi 

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

disse: eu não entendi? Quer dizer que quando a pessoa tem sua placa há anos e quando chega a óbito a 

família passa a ter direito é isso que vossa excelência disse? Dando continuidade o vereador Victor 

disse a lei que trata disso ela tinha o artigo 06 (seis) que falava dessa placa a concessão era transferida 

não tinha nem uma outra opção. Então alterei essa lei, ela passa então em caso de morte para a família. 

Agradeceu. Em Seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, após os cumprimentos 

disse: meus amigos dizer que a maior festa dos paraenses é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré que 

nessa ano não aconteceu por conta da pandemia. Belém recebe no mês de outubro mas de um milhão 

de pessoas, os católicos celebraram uma missa em homenagem a nossa senhora de Nazaré me 

programação religiosa. Nesse momento peço a intercessão de nossa senhora de Nazaré para que nos 

abençoes nessa caminhada. Senhor Presidente quero informar a todos que os serviços de ruas, 

drenagem, meio fio, calçada, iluminação de LED e pavimentação, não param a cada dia o Prefeito 

Juvenil vem inaugurando obras não somente agora mas a 08 (oito) anos de administração temos 

serviço em toda nossa cidade. Sabemos que ainda há lugares a serem executados, afinal são 36 (trinta e 

seis) grandes bairros incluindo os RUCs, portanto os impostos que você paga retorna em forma de 

serviço homens e maquinas trabalhando todos os dias executando serviços de qualidade, coisa que não 

vermos em outros municípios do estado do Pará. Anos passado um senhor estava na feira e tinha muita 

gente em volta de um isopor cheio de peixe e tinha um senhor bem vestido perguntou esse ano já é ano 

de eleição aqui em Altamira? foi respondido não, ele disse vim do Rio Grande do Norte pra comprar 

uma propriedade aqui e passei em vários municípios e não vi nem um município com canteiro de obras 

em todos os bairros como aqui em Altamira por isso pensei que fosse ano de eleição. Isso que acontece 

toda semana temos inaugurações. Parabenizo o vereador Victor pela iniciativa de dar proteção aos 

nossos amigos moto taxistas.  Peço apoio para as indicações de nºs 3575 e 3577/2020 de minha 

autoria. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente 

para que também possa fazer uso da palavra. Em seguida facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan 

Mello, após os cumprimentos disse: uso da tribuna nesse momento para falar de 02 (dois) assuntos 

importantes um deles já foi discutido pela vereadora Socorro que hoje é motivo de indicação de sua 
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autoria na questão do retorno das gratificação do adicional de insalubridade para os servidores da 

Saúde que no período da pandemia se esforçaram, se dedicaram e que tem sido lutadores, inclusive, 

perdemos um colega de trabalho o técnico de enfermagem Pedro assim como outros. Mas dizer que é 

justo e que é necessário fazer apelo a Secretaria de Saúde para retornar esse adicional de insalubridade 

que é devida. Bem como também resolver de uma vez por todas resolver o débito da ALTAPREV são 

muitos milhões e que a Prefeitura precisa decidir o quanto antes porque quando vai se afunilando o 

período eleitoral é mais difícil conseguir reunir esta Casa, sabemos que na sessão passada não deu 

quórum. Queremos ter uma solução ou a Prefeitura paga a ALTAPREV o débito da Secretaria de 

Saúde ou a ALTAPREV tem que acionar judicialmente a Prefeitura porque nem um gestor vai assumir 

um débito dessa magnitude. Parabenizo o vereador Victor por fazer essa emenda é muito justo que os 

moto taxistas possam transmitir sua heritariedade a quem de direito seu trabalharam, se dedicaram, os 

vereadores que aqui estão conhecem a história dos moto taxistas de Altamira, a luta por sinal o 

trabalho do vereador quero louvar porque é o para-choque, são pessoas abnegadas seja de lado da base 

ou de oposição sofrem críticas muitas das vezes justificada porque não é o vereador que tem a caneta 

para resolver os problemas da população nós sabemos disso, a única caneta que temos e mesmo assim 

é muito demorada a resposta, são as emendas impositivas que nós criamos em 2017 (dois mil e 

dezessete) e que a passos lentos elas estão sendo resolvidas, mas são vereadores que estão dia a dia 

com a comunidade sofrendo junto com a comunidade resolvendo os problemas como eu nesses 24 

(vinte e quatro) anos que vivo em Altamira e 016 (dezesseis) anos de vereador tenho recebido as 

pessoas e é uma grata satisfação. Quando chega nas casas das pessoas como eu cheguei ontem no RUC 

São Joaquim ouvir as pessoas dizerem que salvamos vidas, que ajudamos de algum jeito ou de outro e 

tenho a certeza que vários vereadores aqui fazem esse trabalho diferente de pessoas que somem 04 

(quatro) anos desaparecem durante seu mandado e na sua vida cotidiana não prestam nem um serviço a 

nem um cidadão, só aparecem no período eleitoral para mostrar a cara sendo que nós estamos aqui 

trabalhando, servindo as pessoas que realmente servimos e fazemos nosso papel. Então quero deixar 

esse relato e dizer aos nobres moto taxistas que eu não tenho dúvida da aprovação. Inclusive hoje nós 

colocamos não só a emenda do vereador Victor mas como o projeto para aproveitar os vereadores que 

aqui estão, isso é permitido pelo Regimento, normalmente nós fazemos em 02 (duas)reuniões 

ordinárias. Assim como aquele projeto que ampliava o período de uso das motos de 05 (cinco) para 

10(dez) anos, de 05 (cinco) a 07 (sete) anos que foi vetada, eu promulguei. Faço o compromisso a 

todos vocês que se o Prefeito vetar for mantido o veto e ele engavetar e esquecer a lei eu vou 

promulgar a lei para atender a categoria e cumprir meu papel para ser justo buscar esse benefício para 

todos vocês. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente em exercício repassou a condução dos 

trabalhos ao senhor Presidente. Não havendo mais manifestantes, passou para a ORDEM DO DIA, 

solicitando ao vereador Maia Júnior que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA. Projeto de Lei 

n° 130/2020 – de Iniciativa do vereador José Reinaldo Ferreira, Que Inclui a Semana de valorização da 

vida e prevenção do suicídio no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Município de 

Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Parecer da Comissão da Constituição Justiça e 

Redação ao Projeto de Emenda Modificativa do §6º, do artigo 2º, da Lei nº 3.023/2012, que institui o 

sistema de serviço de transporte através de Mototaxi no município de Altamira/PA.  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.  Projeto de Lei n.º 129/2020, do Executivo Municipal, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2021.  Pedidos de Informação n.º 

028/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, requer ao Ilustríssimo Senhor Fernando Augusto 

Ramos, Diretor da COSALT, que envie a esta Casa de Lei, oficio apresentando os motivos técnicos 
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que impedem a utilização do sistema hidráulico construído pela Norte Energia para abastecer o Bairro 

da Colina. Indicação n.º 3575/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que interceda junto ao Governo Estadual, que realize 

através da Secretaria Estadual de Saúde a reforma do Prédio do IASEP em Altamira. Indicação n.º 

3577/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, Que interceda junto a SEGUP – Secretaria de Estado Segurança Pública, para que 

seja ampliada as dependências da Delegacia da Mulher em Altamira. Indicação n.º 3564/2020, de 

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

determine a Secretaria Competente, a construção de uma Quadra Poliesportiva no bairro Santa Ana. 

Indicação n.º 3565/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria Competente, a realização de serviços de 

saneamento básico, calçamento, meio fio, blokreteamento ou asfaltamento, na Rua Irmã Serafina, Rua 

Cooperfron e Travessa Santa Terezinha, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 3566/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria Competente, a instalação de um redutor de velocidade nas proximidades do Parque de 

Exposição Antônio Inácio de Lucena. Indicação n.º 3561/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, 

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

realizar serviço de abertura no Acesso da Avenida Dom Lorenzo com saída para a Rodovia 

Transamazônica e manutenção com infraestrutura da mesma. Indicação n.º 3562/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, iniciar ações com a equipe de trabalho exclusiva e veículos próprios para coleta 

seletiva de reciclagem com data no calendário de dias e horários nos bairros de nossa cidade. Indicação 

n.º 3563/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar um estudo no bairro Bela Vista ou 

Parque Ipê para verificar um espaço para construir uma área de lazer, quadra, campo, parquinho e 

academia ao ar livre. Indicação n.º 3558/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere 

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

Ponte do Igarapé do Dazio no Travessão da Oito. Indicação n.º 3559/2020, de iniciativa da vereadora 

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

competente, a recuperação de duas Pontes do Igarapé do Albino e Tucuruí no Travessão da Seis.  

Indicação n.º 3560/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a recuperação da Ponte do Igarapé 

Ambé no Ramal São Francisco. Indicação n.º 3567/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que proceda a pavimentação asfáltica da via 

que dá acesso ao cemitério do Km 04 pela BR-230.  Indicação n.º 3568/2020, de iniciativa do vereador 

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

competente, construa uma Escola de Ensino Fundamental I e II, no bairro jatobá. Indicação n.º 

3569/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, providencie a reforma, cobertura e recomposição da 

iluminação da Quadra Poliesportiva do bairro Jardim Uirapuru. Indicação n.º 3572/2020, de iniciativa 

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

através da Secretaria competente, a construção de uma Quadra de Esporte na Escola EMEIF Maria de 

Lourdes, no Travessão do Itapuama na Gleba Assurini. Indicação n.º 3573/2020, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, a construção de uma Quadra de Esporte na Escola EMEIF Nova 

Vida, na Comunidade Pimentel no Assurini. Indicação n.º 3574/2020, de iniciativa do vereador João 
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Estevam da Silva Neto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, a construção de uma Quadra de Esporte na Escola EMEIF Alteir Mardegan, no 

Travessão da Firma no Assurini. Indicação n.º 3555/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

viabilização para contratação de um Técnico(a) de Enfermagem para atender o Ramal Monte Santo. 

Indicação n.º 3556/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, Viabilizar a recuperação asfáltica na 

Rodovia Magalhães Barata, sentido estrada da Serrinha. Indicação n.º 3557/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, Aa viabilização para contratação de um Técnico(a) de Enfermagem para 

atender o Travessão da Cinco (05) Altamira/Brasil Novo. Indicação n.º 3576/2020, de iniciativa do 

vereador Dr. Edvan Duarte, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, a implantação de 02 (dois) redutores de velocidades na Rua Osterno de Alencar 

Maia, nas proximidades do condomínio Jardim tropical, no bairro Jardim Independente II. Indicação 

n.º 3570/2020, de iniciativa do vereador Roni Emerson Heck, que sugere ao Senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, que interceda junto ao Departamento de Iluminação Pública (DIP), para que 

realize implantação do Kit de iluminação pública (braço e luminária) na Rua WE 14 no bairro da 

Liberdade. Indicação n.º 3571/2020, de iniciativa do vereador Roni Emerson Heck, que sugere ao 

Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que interceda junto à Secretaria competente, para que 

realize serviço de asfaltamento da Rua Rio Branco no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 

3552/2020, de iniciativa do vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, que interceda junto ao Senhor Helder Barbalho, Governador do Estado do Pará, 

que através da Secretaria de Educação Estadual realize estudo de viabilidade orçamentaria, técnica e 

logística para a construção de uma Escola de Ensino Médio no RUC São Joaquim no Município de 

Altamira. Indicação n.º 3553/2020, de iniciativa do vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria de Saúde, o retorno do atendimento 

regular do profissional PSIQUIATRA no Centro de Atenção psicossocial-CAPS de segunda e sexta-

feira. Indicação n.º 3554/2020, de iniciativa do vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria de Saúde, o retorno do adicional de 

insalubridade dos servidores da Saúde do Centro de apoio de Diagnostico. Em seguida o senhor 

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:  Parecer da Comissão da 

Constituição Justiça e Redação sobre o Projeto de Emenda Modificativa do §6º, do artigo 2º, da 

Lei nº 3.023/2012, que institui o sistema de serviço de transporte através de Mototaxi no 

município de Altamira/PA. Aprovado a unanimidade. Projeto de Emenda Modificativa 2020 

Modificativa do §6º, do artigo 2º, da Lei nº 3.023/2012 – de Iniciativa do vereador Victor Conde. 
Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei n.º 129/2020, do Executivo Municipal, que estima a 

Receita e fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2021. Votação em 2° turno. 

Aprovado pela maioria recebendo votos favoráveis do vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, 

Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto, Dr. Edvam Duarte, Assis Cunha, 

Irenilde Gomes, João Estevam e Victor Conde. Recebendo os votos contrários dos vereadores: 

Aldo Boaventura, Francisco Marcos, José Reinaldo e Maria do Socorro.  Pedidos de Informação 

n.º 028/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Pedido de Informação nº 028/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde. Aprovado a unanimidade. Indicação n.º 3575/2020 e 3577, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicação n.º 3564, 3565 e 3566/2020, de iniciativa do 
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vereador Maia Júnior.  Indicação n.º 3561, 3562 e 3563/2020, de iniciativa do vereador João Roberto.  

Indicação n.º 3558, 3559 e 3560/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicação n.º 3567, 

3568 e 3569/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º 3572, 3573 e 3574/2020, de 

iniciativa do vereador João Estevam da Silva Neto. Indicação n.º 3555, 3556 e 3557/2020, de iniciativa 

do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 3576/2020, de iniciativa do vereador Dr. Edvam Duarte. 

Indicação n.º 3570 e 3571/2020, de iniciativa do vereador Roni Emerson Heck.  Indicação n.º 3552, 

3553 e 3554/2020, de iniciativa do vereador Maria do Socorro do Carmo. Aprovado a unanimidade. 

Não havendo mais manifestantes 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, após os cumprimentos disse: faço cumprimento especial 

aos moto taxista, que nesse momento comemora nessa Casa de Lei a aprovação do projeto que é de 

suma importância para a categoria deles. Dizer que eles tem um trabalho social muito interessante em 

levar e trazer a nossa população, com risco exageradamente mas fazem isso com muito carinho e 

virtude. Aos profissionais que reabilitam e conservam a capacidade física e promove a qualidade de 

vida, autonomia e bem estar a nossa homenagem. Com essa frase quero homenagear a todos os 

Fisioterapeutas do nosso município do nosso estado e porque não da nação, aos profissionais que 

entregam todo seu esforço na tentativa muitas vezes árdua de reabilitar pessoas com deficiência físicas, 

motoras e também psicológica, profissional esse que passa muitas das vezes passa ser também 

psicólogo no dia a dia no trato com o profissional, a fisioterapia é um seriado e muitas das vezes 

prolongado e no dia a dia no trato com o paciente você passa a ouvir o paciente, ai você passa a ter um 

vínculo afeto muito grande com o paciente. Bem sabe o Presidente dessa Casa na importância que foi 

e que está sendo desses profissionais de fisioterapia da reabilitação dos pacientes de COVID, os 

pacientes com graves problemas respiratório tem sua recuperação abreviada com atuação desses 

profissionais que trabalham especificamente com esses problemas respiratórios.  Parabéns a todos os 

colegas fisioterapeutas, me orgulho dessa categoria e por ter ser um dos pioneiros na nossa região com 

essa profissão. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, após os 

cumprimentos disse: agradeço aprovação das indicações de minha autoria e dizer que sempre gosto de 

deixar claro que as indicações nada mais é um pedidos da população ao vereadores e assim a gente 

transforma isso tudo em trabalho em nossa cidade. Também agradeço aos nobres colegas pela 

aprovação na emenda modificativa, uma luta de pelo menos há 02 (dois) anos que a classe vem 

tratando sobre essa questão, vem cobrando desse vereador, eles confiam no meu trabalho e a agente 

quando se dispõe a está trabalhando num cargo público agente nos pergunta muito o que nos leva 

adiante porque não é só o cargo assim nós temos o Dr. Loredan que já tem 04(quatro) mandatos 

consecutivos e é ai que nos perguntamos o que nos leva adiante, eu acho que num momento como este 

é o reconhecimento legado  que nós vamos deixando para as pessoas é a nossa maior vitória. E hoje 

com essa aprovação sem dúvidas deixa o legado para os moto taxistas sem dessedentes, pois tudo até o 

momento o que a classe precisava para melhorar as condições de trabalho para melhor atender a 

população nós conseguimos. Agradeço nesse momento a todos os vereadores que sempre foram 

perceptivos quando as discussões era para a classe moto taxistas, eu me sinto hoje representante da 

classe dos moto taxistas com muito orgulho e tenho a certeza que nós continuaremos trabalhando para 

melhorar a forma de atuação desta classe, principalmente o atendimento para nossa população. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, após os cumprimentos 

disse: nesse momento gostaria de falar sobre o Hospital de Campanha estive lá por 02 (duas) vezes 

conversando com a direção daquele hospital, no primeiro dia foi sobre a denúncia de que os paciente 

não tinham o café da manhã e no outro dia foi quando os funcionários estavam lá em frente e fizeram 

uma barreira porque o hospital fechou e os servidores não tinham recebido e nem os fornecedores. 
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Então vimos isso como uma vergonha muito grande um culpando o outro. Falei com a secretária 

municipal de Saúde ela disse que a culpa é do Estado que ainda não tinha repassado mas em nem um 

momento a Secretaria de Saúde e nem a Prefeitura Municipal não estava ali estava na frente para dar 

satisfação para aqueles servidores que são pais, mães de família que precisam receber seus proventos. 

Então fica nossa indignação porque foram (sete milhões de reais) para a construção daquele hospital de 

campanha. Venho hoje aqui clamar pedir a líder do governo e aos vereadores da base do governo para 

que esses servidores possam receber seus proventos porque a empresa conforme conversei com o 

responsável quem repassa o recurso é o município é a Prefeitura Municipal de Altamira através da 

Secretaria Municipal de Saúde que repassa para a empresa para a mesma prover o hospital tanto o 

pagamento dos funcionário, como também dos fornecedores. Aonde Aldo eu observei lá (quinhentos 

mil reais) foram comprados de medicamentos e ele precisava pagar os medicamentos e que realmente 

o debito estava grande a empresa não é daqui, por isso os servidores fizeram grande movimento na 

frente do hospital para que não saísse nem um equipamento porque eles precisariam receber seus 

salários. Que realmente a Secretaria Municipal de Saúde tanto do estado quanto do município possa 

rever essas situações para que esses servidores possam receber porque fizeram seu trabalho arriscando 

suas vidas, tratando de pacientes com Coronavirus e todos precisam receber. Vários vereadores 

estiveram lá dando apoio para esses servidores que estão sem receber seus salário. Então isso é uma 

vergonha, fica meu repúdio as 02 (duas) Secretarias Estado e Município para que eles possam resolver 

essa situação. O Servidor que trabalhou ele não quer saber se é a SESPA se pé a Secretaria de Saúde 

ele quer saber que ele receba o salário dele pela empresa que contratou receba que tenha seus direitos. 

Dizer que a CPI da Saúde não finalizamos, dizer Dr. Edvam que nós pudéssemos finalizar a CPI da 

Saúde que está parada algum tempo. Ouvimos algumas partes pedimos algumas documentações mas 

ainda está parada a CPI da Saúde. Também a questão da ALTAPREV já solicitamos várias vezes veio 

para cá o valor do débito mas até hoje não veio informação de que foi pago, se foi parcelado, enfim. 

Como servidora pública represento também o funcionalismo e queremos uma resposta até final do ano 

uma resposta de como vai ficar a questão do debito da ALTAPREV que a Prefeitura tem com a 

mesma. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, após os cumprimentos 

disse: dizer que fico triste as vezes em mencionar um fato real que não é conversa fiada, dizer que é 

compromisso futuro que será em prol da sociedade mas humilde que hoje vimos que padece por falta 

de água, é muito bom que analise essa situação, não é fácil andar de porta em porta. Ouvi uma crítica 

de uma senhora tem muita gente que me ver como vereador de 04 (quatro) anos ou de mas mandatos, 

assim perdemos um pouco de tempo mas assim é bom que seja lembrado que tenho somente 04 

(quatro) meses de vereança e tenho atuado dentro da minha área mostrando o que queremos de bom 

para a sociedade. Uma senhora chegou até mim e disse o santinho do candidato do homem já chegou 

na minha porta mas estou aqui com minha torneira sem água, não vou dizer para vocês que fico 

satisfeito com essa situação porque o que queremos é dias melhores principalmente para essa 

população, são essas pessoas que na hora do voto elas fazem a diferença e não podemos deixar essas 

pessoas no esquecimento. Tenho uma história de vida do social a qual Deus me deu a oportunidade de 

chegar aqui através destas pessoas e quando eu falo que estarei aqui defendendo esse sociedade, esse 

povo no qual acreditaram em mim eu não estou brincando. Então quero pedir também a sociedade 

nesse momento principalmente aqueles que trazem a educação para nossos filhos nesse momento para 

que eles tomem muito cuidado com o incentivo que muitos deles estão tendo nesse momento porque 

através dessas pessoas podemos dar um passo infalso no dia 15 (quinze) de novembro. Dizer que não é 

fácil a gente querer cumprir um compromisso com a sociedade Altamirense andarmos em nosso 

município e percebermos que estamos sendo lapidado por influência de pessoas como vimos há poucos 

dias aonde votamos a favor da cassação e a favor da CPI da Educação Altamirense para que fosse feito 
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uma investigação e agora temos ai a mesma pessoa a candidato incentivando pessoas, professores a 

acompanhar mais uma vez a trajetória política. Dizer que fico triste em perceber que ainda tem pessoas 

que dar credibilidade e perder seu tempo com um sujeito desses. Onde digo que muitos deles sente se 

ameaçados como a vereadora Socorro citou e muitas das vezes se faz presentes nas reuniões para 

cumprir seu papel devido a retaliação que passam no momento. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Aldo Boaventura, após os cumprimentos disse: para que todos saibam vereador já 

que vossa excelência falou que citei, estou apoiando a Prefeito o número 22 (vinte e dois). O que traz 

aqui nessa tribuna vocês viram que permanece aqui eu votei contra o Orçamento Projeto Lei nº 

129/2020 para o exercício de 2021, porque a nossa receita anual ela chega aproximadamente a 

(trezentos e sessenta milhões de reais) por ano. O Prefeito coloca o Orçamento nessa Casa de Leis com 

a previsão de (duzentos e sessenta milhões de reais) e deixa aberto (cem milhões de reais) e pede na 

mensagem no Orçamento que a Câmara de vereadores conceda 100% (cem por cento) do 

remanejamento do excedente. Então a Câmara de Vereadores hoje a base governista ela deu um 

cheque em branco assinado para o futuro Prefeito de Altamira no ano de 2021 que ele possa gastar esse 

excedente que estar previsto da forma que ele bem querer ao Deus dará. Cabe a Lei Federal que diz 

que no máximo a Câmara de Vereadores pode fazer 15% (quinze por cento) do excedente. Todos os 

Orçamento de 2013 até o momento eu votei contra porque minha visão é de fortalecer o Legislativo e 

de fortalecer a fiscalização. Nós não podemos aceitar que o Prefeito tenha essa abertura para que ele 

possa fazer tudo o que ele bem entenda, senão não precisa essa Casa de Leis. Afinal quando vocês 

elege os vereadores, vocês estão elegendo o Conselho Fiscal em cima dos recursos públicos 

municipais para que as obras que vocês tanto almejam possa ser construída de uma forma mais rápida 

e com mais consistência. Então não podemos fazer isso ao meu ver e vocês tem que entender o que nós 

votamos aqui, que muitas das vezes vocês não entendem o que nós votamos. Então a Lei nº 12/2020 

ela hoje foi dada mas um cheque em branco para o futuro Prefeito. Espero que a partir dos próximos 

anos consigamos que essa Casa de Leis determine o que é de lei de verdade para que o Prefeito possa 

então obedecer a todos os cidadãos Altamirense. Também votei favorável ao Projeto de Lei aonde 

muda o parágrafo 06 (sexto) dos moto taxis é de direito em meu pensamento é de direito que a pessoa 

que hoje possui o serviço de moto taxis que quando a família tem a infelicidade de perder ele a óbito 

que esse material de trabalho permaneça para a família é de direito é Lei Federal. Quanto ao desvio da 

ALTAPREV isso já é corriqueiro desde o ano de 2013, naquela oportunidade fui Presidente da CPI da 

ALTAPREV que é o regimento próprio de providência dos municípios, aquelas pessoas que são 

concursadas que contribui com sua aposentadoria com o sistema próprio do município. Quando nós 

apuramos em abril de 2015 que foi até meados de agosto de 2015 naquela época apuramos que já 

existia um desvio aproximado de (seis milhões de reais) o governo municipal arrecadava do 

funcionário e não repassava ao setor de regime próprio da Previdência. Naquele momento parte ele fez 

deposito na hora quando a CPI acusou em parte ele fez um termo um CRAD n. 1364 e parcelou até 

junho de 2020, mas nunca deixou de deixar de descumprir essas ações. O relatório final que fizemos 

nós falamos que o ALTAPREV de Altamira é um regime próprio de Previdência falido que se naquele 

momento os concursados se aposentasse com os rendimentos que fosse tivesse lá as aplicações e o 

montante estive lá depositado que era de (trinta e nove milhões de reais) em 2015, e se fosse contratar 

outros tantos para contribuir em 10 (dez) anos esse povo que estava aposentado estaria sem receber. O 

nosso sistema de regime próprio de Previdência eu reitero   ele é falido, infelizmente essa é a verdade 

por mal gestão não só desse Prefeito atual e dos outros também que passaram. Então esse é o ponto 

que falo a vocês que o futuro Prefeito terá que fazer um trabalho adequado e não sei como vai ser 

ressarcidos os cofres essa fraude que ele vem recorrendo e que não é somente no regime próprio, no 

regime geral também no INSS a roubalheira é mais gritante o contratado é descontado do seu elite mas 
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infelizmente não vai para o INSS. Espero que essa fraude ela seja punida e os culpados sejam presos 

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

parabenizar o vereador Victor pela sua atitude e dizer que não sabia que os moto taxis não tinha 

direito, assim como por exemplo, assim como a esposa quando o esposo vir a óbito a viúva não ter 

direito e vice-versa a herança assim como os moto taxistas não ter direito. Vereador Victor era para se 

estender para os taxistas que os taxistas tem que ter o mesmo direito. O vereador Victor solicitou um 

aparte o qual foi concedida: para os taxistas existe uma Lei Federal que regulamenta, então 
consequentemente eles já recebem essa titularidade. Dando continuidade o vereador Isaac disse não 

eles não tem agora mesmo estava conversando com o filho de um taxista que veio a óbito ele estar 

tendo essa dificuldade com o DEMUTRAN a placa dele tem 40 (quarenta) anos. Parabenizo a sua 

atitude porque quem ganha com isso são os moto taxista e os taxistas. 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 encerou a Reunião. Mandando lavrar a presente Ata 

que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos treze dias do 

mês de outubro do ano de dois mil e vinte.  
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