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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

VINTE E SETE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos vinte e sete 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, 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, 

Irenilde Pereira Gomes, Roni Emerson Heck, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor 

Conde de Oliveira. Em seguida convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado do 

Pará. Em seguida convidou o 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: Aldo Boaventura (viajando/Castelos dos Sonhos) e João 

Estevam da Silva Neto (luto). Estando ausente Francisco Marcos Alves do Nascimento e José 

Reinaldo Ferreira. Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte de outubro do ano de dois mil e 

vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação.  Aprovada com abstenção dos 

vereadores Assis Cunha, João Roberto e Roni Heck. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a 

vereadora Socorro do Carmo, após os cumprimentos disse: hoje é um dia de tristeza para Altamira 

principalmente para o Assurini, pela perda do Garimpeiro, uma pessoa q eu muito se dedicou pelo 

Assurini. Meus sentimentos a todos os familiares do senhor Garimpeiro. Gostaria de falar sobre os 

servidores públicos do hospital de campanha que ainda não receberam seus salários, que o Governo do 

Estado faça o repasse para a Prefeitura e a Prefeitura pagar o salário dos servidores. Também gostaria 

que nós encerrássemos a CPI da Saúde, certo Dr. Edvam que possamos fazer uma reunião e finalizar a 

questão da CPI da Saúde que está pendente. Aonde nós andamos na zona urbana quanto na zona rural, 

a questão do bairro da Colina é uma questão muito séria, as pessoas passam as vezes até 02 (dois) 

meses sem água, em todos os bairros e RUCs sempre a mesma reclamação o problema da falta de 

água. No quilometro 23 tem um problema crônico a muitos anos com a questão da água na questão 

mais alta e mais baixa na questão da água também que se possa resolver se não neste ano, mas no 

próximo ano para que a população tenha água. Então o que me trouxe aqui na tribuna hoje foi a 

questão do salário dos servidores que trabalharam e que também correram risco de pegar o 

Coronavirus e que até hoje não receberam seus proventos. E por falar em Coronavirus gente ele não 

sumiu da cidade ele está ai, perdemos já várias pessoas eu perdi minha mãe e hoje a família do 

Garimpeiro perdeu um homem de luta. Dizer a todas as pessoas que usem todas as precauções que a 

vigilância cita usem álcool gel, máscara, evite aglomerações para que possamos diminuir o número de 

pessoas com COVID em nosso município e também para evitar o número de mortes. Também peço 

que quem sentir algum sintoma que procure imediatamente uma Unidade de Saúde para que faça o 

tratamento o mais rápido possível. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, 

após os cumprimentos disse: O Garimpeiro eu não gosto de homenagear a pessoa depois de morrer, 

porque é bom homenagear a pessoa em vida. O Garimpeiro sempre foi dedicado em prol do bem da 

Comunidade do Assurini, foi fiel ao governo atual. Deixo meus sentimentos a família. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao 

vereador Isaac Costa, que faça a leitura das matérias. SÓ LEITURA. Projeto de Lei nº 131/2020, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior. Que Institui o Outubro Rosa e Novembro Azul para prevenção e 

detecção precoce do câncer de próstata e dá outras providências. LEITURA, DISCUSSÃO E 
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VOTAÇÃO: Indicação nº 3612/2020 de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, solicita ao 

Excelentíssimo Senhor Helder Zaluth Barbalho - Governador do Estado do Pará, através da Secretaria 

de Estado de Saúde, realize campanha de cirurgias com ortopedista no distrito de Castelo de Sonhos. 

Indicação nº 3603/2020 de iniciativa do vereador Maia Junior, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente a realização dos serviços de 

recuperação do Ramal da Floresta. Indicação º 3604/2020 de iniciativa do vereador Maia Junior, 

sugere ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, solicita ao Departamento 

Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) realizar estudo para que possa implantar semáforo na Rodovia 

Transamazônica na estrada do loteamento Cidade Nova. Indicação nº 3602/2020 de iniciativa do 

vereador Isaac Costa, que sugere ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente que se faça em caráter de urgência licitação para a terceirização da 

mão de obra dos garis, operacionais e vigilantes que fazem parte do quadro de servidores nosso 

município. Indicação nº 3614/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, que oficie-se ao 

Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente 

realizar a construção de creches nos RUCs São Joaquim, Laranjeira, Casa Nova e Água Azul. 

Indicação nº 3615/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, fazer cobertura no lado de 

fora do Restaurante Popular, na rua sete de setembro -centro. Indicação nº 3616/2020 de iniciativa do 

vereador João Roberto, oficie-se ao excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, disponibilizar um veículo com contratação de um veterinário, equipe 

de serviço itinerante de castração de animais (castra móvel). Indicação nº 3578/2020 de incitava do 

vereador Victor Conde, oficie-se o Excelentíssimo Senhor Helder Zaluth Barbalho – Governado do 

Estado do Pará, que seja criada campanha por meio da Secretaria Estadual de Saúde e HEMOPA, no 

sentido de que seja ampliada a coleta de sangue na região do Xingu. Indicação nº 3579/2020 de 

iniciativa do vereador Victor Conde, oficie se ao Senhor Gerente Executivo da Equatorial em 

Altamira, Arthur Oliveira, no sentido de que realize de que a empresa realize com frequência a 

manutenção da rede elétrica na zona rural.  Indicação nº 3608/2020 de iniciativa do vereado Victor 

Conde, oficie-se ao excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, que providencie recapeamento asfáltico da rua das Acácias no bairro Jardim 

Primavera. Indicação nº 3605/2020 de iniciativa do vereador João Estevam, oficie-se ao 

Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente fazer 

a manutenção do ramal Nova Esperança no Assurini. Indicação nº 3606/2020 de iniciativa do 

vereador João Estevam, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente fazer a manutenção do travessão Novo Itapuama no Assurini.  

Indicação nº 3607/2020 de iniciativa do vereador João Estevam, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente fazer a manutenção da ponte 

próximo da casa do Senhor Zé Preto, no travessão Bom Jardim II, no Assurini. Indicação de nº 

3601/2020 de iniciativa d vereador Assis Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente que sugere a construção de uma quadra 

de esportes com cobertura e uma praça com academia ao ar livre no bairro Coração de Mãe, para 

atender os bairros adjacentes. Indicação nº 3611/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha, oficie-se 

ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente 

que sugere pavimentação asfáltica com infraestrutura, calçamento, linha d’água, galeria pluvial e 

acessibilidade na rua Novo Horizonte e na travessa Pinheiro no bairro Sudam II.  Indicação nº 

3610/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, que sugere ao setor competente adquirir coletes a prova de bala para os 
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Agentes Municipais de Trânsito (DEMUTRAN).  Indicação de nº 3617/2020 de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil –Prefeito 

Municipal, que determine ao setor contente fazer a revisão na ligação da rede de água domiciliar na 

comunidade Vale Piauiense. Indicação nº 3609/2020 de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere 

a Mesa Diretora da Câmara Municipal, encaminhe a presente matéria ao Excelentíssimo Senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, mostrando a necessidade de delimitar o Território Geográfico 

da Vila Canopus e crie através de Lei o Distrito de Canopus. Indicação em conjunto nº 3613/202 de 

iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e Roni Heck, solicita ao Excelentíssimo Senhor Helder 

Zaluth Barbalho – Governador do Estado do Pará, através da SEDAP (Secretaria de Agricultura e 

Pesca) para que Castelo de Sonhos seja comtemplado com par de máquinas agrícola. Moção nº 

185/2020 de iniciativa do vereador Victor Conde, requer que após tramitação regimental seja 

consignada Moção de Aplausos   ao Tenente Coronel Silvio Rogério de Araújo – Comandante do 

CPRVIII. Ao Major Antônio Alexandre Cordeiro Almeida, Comandante do 16º BPM, e ao Delegado 

Walison Damasceno – Superintendente da Polícia Civil. Moção nº 186/2020 de iniciativa do Dr. 

Loredan Mello, pelo dia dos Servidores Públicos, A data instituída em 1939 no governo de Getúlio 

Vargas, pelo Decreto-Lei 1.713 assim o artigo 236 da Lei nº 8.112 de dezembro de 1.990, determina 

que 28 de outubro é oficialmente o Dia dos Funcionário Públicos no Brasil. Pedido de Informação nº 

029/2020 de iniciativa do vereador Victor Conde, Requer a chefa do Núcleo Regional (SINE) de 

Altamira a senhora Débora Rodrigues de Melo, encaminhar a esta Câmara Municipal: 01- Relatório 

dos últimos 12 (doze) meses no qual seja apresentado o número de vagas ofertadas pelo SINE e 

contratações efetivadas em decorrência dessas ofertas, no município de Altamira. 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 a mesma para VOTAÇÃO: Indicação nº 

3612/2020 de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicação nº 3603, 3604/2020 de iniciativa 

d vereador Maia Júnior. Indicação nº 3602/2020 de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

3614, 3615, e 3616/2020 de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3578, 3579 e 

3608/2020 de iniciativa d vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 3605, 3606 e 3607/2020 de iniciativa 

do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 3601 e 3611/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações nº 3610 e 3617/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicação nº 3609/2020 de 

iniciativa do vereador Roni Heck. Indicação em conjunto nº 3613/2020 de iniciativa dos vereadores 

Raimundinho Aguiar e Roni Heck. Moção nº 185/2020 de iniciativa do vereador Victor Conde. 

Moção nº 186/2020 de iniciativa do Dr. Loredan Mello. Pedido de Informação nº 029/2020 de 

iniciativa do vereador Victor Conde. 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 Assis Cunha, após os 

cumprimentos disse: gostaria de deixar meus sentimentos a família do senhor Garimpeiro. Tive a 

oportunidade de trabalhar por 02 (dois) mandatos como chefe de campo na zona rural, no Garimpeiro 

sempre que chegávamos erámos bem atendidos independente de governo A ou B. então como o colega 

Isaac mencionou a pouco temos a certeza de que este nome será lembrado por muitos e muitos anos e 

que seja porque naquela comunidade do Assurini sabemos o grande número de produtores de cacau e 

de muitas outras, uma região grandiosa que com certeza vai precisar de liderança de pessoas que estão 

ai trabalhando por melhorias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, 

após os cumprimentos disse: agradeço pela aprovação das indicações de minha autoria. Em especial a 

indicação de nº 3579/2020 enviada Equatorial em Altamira com relação a constante falta de energia 

em nosso município. Temos acompanhado em nossas visitas a dificuldade que as pessoas da zona rural 
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vem sofrendo com as constantes falta de energia elétrica. Cheguei no sábado no ramal Novo Xingu, 

chegando lá por volta das 19:30 (dezenove e trinta horas) já estavam praticamente por volta de 48 

(quarenta e oito) horas sem energia elétrica, os moradores já estão tão acostumados com essa situação 

que a comunidade se juntou comprou uma chave para fazer as ligações das canelas que estão caindo 

rotineiramente. Então fiz o pedido para a Equatorial para que ela realize a manutenção na zona rural 

também em nosso município para melhorar a qualidade dos serviços prestados e assim evitar. 

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

quero deixar meus sentimentos a família do Garimpeiro, não tenho nem palavras para falar do 

Garimpeiro. Agradeço os pares pela aprovação das indicações de nºs 3614, 3615 e 3616/2020 de 

minha autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, após os 

cumprimentos disse: agradeço os nobres pares pelas indicação de nº 3602/2020nde minha autoria. 

Agradeço o nosso candidato a Prefeito Raimundinho Aguiar, como já houve o concurso público que 

certamente vai estar nos editais os nomes dos aprovados. Então fiz a solicitação para que o senhor 

Prefeito mande para essa Casa para que nós votemos dando poder para que se faça a licitação do 

pregão para a empresa que ganhar a licitação que de imediatamente efetive todos aqueles que estão na 

ativa que são os garis, serviços gerais e vigilante que não houve o concurso para essas áreas. Então que 

essas pessoas se elas fossem participar do concurso público com certeza não iriam passar pois já estão 

fora da sala de aula a muitos anos. Então para que esses pais de familiar que estão trabalhando já a 

muitos anos e que saindo não terão direito a nada. Então para dar garantia a essas pessoas para ter o 

mesmo direito que qualquer outro trabalhador tem de carteira assinada. Esse trabalhador depois que a 

empresa ganhar a licitação que dizer a contratação eles terão o mesmo direito por tempo de serviço 

para sua aposentadoria. Então peço ao senhor Domingos Juvenil com seu olhar e com sua 

sensibilidade a essas pessoas de menor poder aquisitivo que eles com certeza terão a estabilidade e 

garantia que eles vão amanhecer todos os dias podendo dar o pão para seus filhos tomarem o café da 

manhã. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, após os 

cumprimentos disse: é com profunda tristeza que lamentamos o falecimento de 03 (três) servidores 

públicos da Prefeitura Municipal de Altamira dia 22 (vinte e dois) de outubro perdemos o nosso 

Guarda Municipal Lucélio da Silva Lima, que com toda sua dedicação honrou sua farda prestando 

serviço à população de nossa cidade. Neste último domingo recebemos a notícia do falecimento da 

Dra. Vanessa Aguiar, que exercia a função de Diretora do PROCON, onde perdemos num trágico 

acidente no Rio Xingu. Hoje perdemos nosso amigo Garimpeiro do Assurini que também teve sua vida 

interrompida com o COVID-19. Garimpeiro grande amigo ao longo de mais de 15 (quinze) anos de 

amizade, percorremos o Assurini em busca de melhorias para aquele povo, onde lutarmos pelo tão 

sonhado asfalto, posto de saúde, reforma e ampliação de escolas, centro de recuperação, pontes, 

estradas e vicinais recuperadas. O Garimpeiro representava o nosso Prefeito Domingos Juvenil e não 

deixava que as obras parassem no Assurini. São predas inseparáveis para a família e amigos. Nos 

solidarizamos com as famílias enlutadas que Deus todo poderoso conforte o coração de cada um. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan passou a direção dos trabalhos para o senhor 

Vice-Presidente Raimundinho Aguiar. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello, 

após os cumprimentos disse: quero fazer referência a moção de nº 186/2020 de congratulação e 

aplausos aos servidores públicos. Dizer que os servidores públicos são de suma importância para o 

desenvolvimento do município, pois tem o mister de servir os munícipes construindo o progresso e 

engrandecimento, cada um em sua esfera e âmbito no serviço público. Por isso nesta data relevante 

para os servidores públicos como profundo reconhecimento das lutas e anseios dessa classe grandiosa, 

vimos através desta prestar nosso reconhecimento e gratidão aos servidores públicos, escudado na fé e 

na perseverança de dias melhores pela luta incessante em pautada dos caminhos da inteligência e 
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legalidade. Assim esse vereador que vos apresenta essa justa homenagem aos servidores que com 

muita dedicação prestam importantes serviços ao nosso município. Também faço homenagem ao 

Lucélio Lima – servidor da Guarda Municipal que enfartou e infelizmente perdeu a vida. Bem como 

todos os servidores que se dedicam incansavelmente por esse município. Também me solidarizar a 

família do senhor Garimpeiro, vinhamos mantendo contato, pessoa de bom coração, que foi mais uma 

vítima dessa doença COVID-19, que inclusive tirou a vida do nosso colega vereador Dr. Agnaldo 

Rosas. Dizer ao vereador João Roberto que estamos na luta com relação aos animais. Temos no 

Orçamento para 2021 a construção do Centro de Zoonoses, vamos fazer votos para que realmente seja 

construído. É uma questão de saúde pública, é preciso castrar esses animais no município. Bem como 

também me solidarizar com as famílias do porto da balsa, estive lá e creio que se a Norte Energia 

tivesse o cuidado de não deixar novamente depois que ela indenizou aqueles estabelecimentos. Que se 

ela não tivesse deixado aquelas pessoas se implantar lá, seria justificável agora repudiar para tentar 

fazer alguma ação. Mas a partir do momento em que foi permitido que aquelas pessoas se instalassem 

lá ela tem o dever agora de indenizar e fazer um outro local adequado mas para cima digno com 

banheiro, porque até banheiro eles não podem construir porque a Norte Energia denuncia para o 

IBAMA e o IBAMA quer demolir. Então eu também me solidarizo com essas famílias e vamos lutar 

juntos para que a Norte Energia não remaneje essas pessoas de lá, que é justo que elas fiquem e é justo 

que elas sejam indenizadas num local digno. 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 será assinada. 

Salão da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

vinte.  

 

Dr. Loredan de Andrade de Mello 

Presidente 

 

Raimundo Sousa Aguiar 

Vice-presidente 

 

Waldecir Aranha Maia Júnior 

1-Secretário 

 

Isaac Costa da Silva 

2-Secretário 

 

João Roberto Mendes 

3-Secretário 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
 

 

 

 

 

 

 


