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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

PRIMEIRO DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL VINTE. 

 

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

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador João Roberto Mendes, os 

senhores vereadores: Dr. Edvam Duarte dos Santos, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos 

Alves do Nascimento, Roni Emerson Heck, José Reinaldo Ferreira, Maria do Socorro Rodrigues 

do Carmo e Victor Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou a vereadora 

Socorro do Carmo para secretariar os trabalhos Em seguida convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou a vereadora Socorro do Carmo, que fizesse a 

chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a 

Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores: Dr. Loredan de Andrade 

Mello (viajando/Belém/acompanhado pai enfermo no hospital), Waldecir Aranha Maia Júnior, 

(doente), Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos), João Estevam da Silva Neto (doente). 

Estando ausente os vereadores Raimundo Sousa Aguiar, Isaac Costa da Silva e Irenilde Gomes 

Pereira. Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores A Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e quatro de novembro do ano de dois mil 

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

vereadores Victor Conde, Zé Reinaldo, Francisco Marcos e Dr. Edvam Duarte. Em seguida o 

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

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, após os cumprimentos disse: quero 

agradecer a oportunidade que me foi dada em curto prazo que estive aqui nessa Casa de Leis, pela 

oportunidade de apresentar indicações e Projeto de Lei que foram aprovados pelos nobres pares. Dizer 

que está se aproximando uma nova jornada, quero desejar boa sorte aos vereadores reeleitos e também 

aqueles que vão compor essa Casa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do 

Carmo, após os cumprimentos disse: dizer que no nosso município nos últimos dias somente notícias 

ruins nas questões das possíveis fraudes dos recursos tanto na Secretaria de Saúde como na Prefeitura 

em geral. Como agora estou trabalhando no hospital vejo a falta de medicamentos, a falta de insumos, 

o governo vai até o dia trinta e um (31) de dezembro, hoje é dia primeiro (01), tem que realmente 

honrar com a população de Altamira até o dia trinta e um (31) de dezembro. Então no dia cinco (05) de 

novembro a Polícia Federal cumpriu cinco (05) mandatos de busca e apreensão e três (03) mandatos de 

busca de pessoas no município de Altamira. Segundo a Polícia Federal os locais foram alvo de 

operação de empresas, empresários, casa da atual Secretária de Saúde a senhora Denise Aguiar, de 

acordo com a Polícia Federal levantamentos preliminares com conluio entre empresas vencedoras 

licitações e sócios. As empresas investigadas movimentaram segundo a Polícia Federal um valor de 

(quarenta milhões de reais) no período analisado pelas investigações, aonde em nota a secretaria não 

negou o envolvimento no esquema de desvio de recursos. Então a Secretaria de Saúde foi investigada 

pelo o desvio de (quarenta milhões de reais). Ai vem o excelentíssimo Prefeito de Altamira na quarta-

feira, dia vinte e cinco (25) de novembro numa operação prenúncio do Ministério Público do Estado 

do Pará, com objetivo de investigar e combater fraudes também em licitações realizadas pela 

Prefeitura, os danos estimados nos cofres públicos passa de (onze milhões de reais), além do chefe do 

Executivo e outros agentes públicos, o sócio da empresa ARAPUJA Construções e Serviços estão 

entre os investigados. Então isso para nosso município é uma vergonha. Essa empresa ARAPUJÁ ela 

só faz licitação quando é o Prefeito Domingos Juvenil, então alguma coisa tem oculta, obscura nessas 
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licitações, porque só essa empresa ganha. Hoje que estamos sabendo há muito tempo só não sabíamos 

que seria somente no final do governo do Prefeito atual. Porque tanta obra no município de Altamira? 

Como dizia uma vereadora que não estar aqui presente onde ela dizia nosso Prefeito trabalha só vocês 

que não enxerga. Porque todas essas obras era de uma empresa a qual segundo a Polícia e Federal, 

Ministério Público tinham parceria com a Prefeitura nos processos ilícitos de licitações. Então fica 

meu repudio com o dinheiro público. O pagamento dos servidores da Prefeitura ainda não saiu 

segundo estão todos em análise. Então esse valor de (setecentos e quarenta mil reais) foram apreendido 

onde gostaria de dizer ao colega que não encontra-se presente, onde o mesmo disse que esse valor é 

uma merreca de ouro, não é uma merreca gente como ele conseguiu esse dinheiro? De onde foi esse 

dinheiro que foi apreendido no gabinete do Prefeito, isso é uma vergonha na sua residência em caixas 

de presente isso é uma vergonha, aonde ele poderia ter terminado seu mandato de foram honesta de 

forma responsável. Mas ele tem um passado muito ruim quando ele esteve na ALEPA, onde ele é 

acusado de ter vários funcionários fantasmas na folha de pagamento que até hoje ele responde 

processo, se você acessar o Google colocando o nome do Domingos Juvenil vocês verão o número de 

processos que ele está respondendo na justiça. Então que realmente ele possa cumprir como Prefeito 

que no povo colocou que ele possa cumprir com responsabilidade até no último dia principalmente 

pagando os servidores públicos, porque no Assurini ele já trouxe as máquinas. Os servidores público 

ainda tem dois meses de seus vencimentos para receber novembro e dezembro, ele pagou no décimo 

terceiro dos servidores contratados fazendo politicagem mas se enganou om povo deu a resposta a 

população de Altamira queria que o Prefeito fosse da oposição e o Prefeito eleito foi o Claudomiro 

Gomes, esperamos que o Prefeito eleito faça um bom trabalho pela nossa cidade para que possamos ter 

dias melhores no nosso município de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha, após os cumprimentos disse: quero informar toda sociedade altamirense que no último 

sábado dia vinte e nove (29) de novembro de 2020, uma comissão de vereadores juntamente com o 

Prefeito eleito Claudomiro Gomes, nos deslocamos para o Assurini no último sábado aonde efetuamos 

várias reuniões para agradecimentos e também para firmar compromissos com toda região do Assurini. 
Aonde tivemos nas Lages, também fizemos outra reunião no Japão no travessão da Firma onde foi 

uma ótima reunião, enfim. Também visitamos o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos no 

Palhal. Onde tivemos nos reunindo e se preparando para primeiro (01) de janeiro para que possamos 

ter o norte para darmos início aos trabalhos em favor do município de Altamira. Só nos resta agradecer 

a Deus por essa oportunidade e agradecer a toda população de Altamira, aonde observamos uma 

diferença de quase (quinze mil) votos, aonde cada vez mais nos enche de responsabilidade. Agradeceu. 

Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a 

vereadora Socorro do Carmo, que faça a leitura das matérias. SÓ LEITURA.  Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 130/2020, que dispõe sobre a criação 

da semana municipal de valorização da vida e prevenção ao suicídio no calendário oficial de eventos e 

datas comemorativas do municipal de Altamira.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 131/2020, que institui o outubro rosa e novembro rosa para 

prevenção e detecção precoce do câncer de mama e câncer de próstata dá outras previdências. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:   Indicação nº 3664/2020 de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que determine a 

Secretaria Municipal de Integração Social (SEMIS), a criação de um Projeto esportivo na Orla do Cais, 

voltado para o voleibol de nossa cidade.  Indicação nº 3665/2020 de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que determine a 

Departamento de Transito (DEMUTRAN), a realização de estudos para regulamentar o 

estacionamento na Rua Acesso I, no bairro Sudam I. Indicação nº 3653/2020 de iniciativa do vereador 
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João Roberto, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingo Juvenil – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente com parceria do Governo Estadual a instalação de Monitoramento por câmeras 

nos RUCs para a segurança no local.  Indicação nº 3654/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, 

oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Competente, que realize estudo e posterior instalação de bueiros inteligentes nos locais onde ocorrem 

ou possam ocorrer entupimento e alagamento nos dias de chuva, também para evitar que o lixo chegue 

até a tubulação, pois esse sistema contém um filtro em forma de cesta de supermercado para recolher o 

lixo acumulado nos locais feitos para permitir i escoamento de água. Indicação nº 3655/2020 de 

iniciativa do vereador João Roberto, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, Sinalizar horizontal, vertical e colocação de faixas de 

pedestre em alguns pontos da via na Avenida Magalhaes Barata no bairro da Liberdade.  Indicação nº 

3661/2020 de iniciativa do vereador Isaac Costa, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil 

– Prefeito Municipal, que determina ao setor competente, no sentido de realizar o serviço de 

Asfaltamento ou Blokreteamento e Linha d’água, nas ruas Assad Cury e João Grafon no bairro Jardim 

Independente I. Indicação nº 3662/2020 de iniciativa do vereador Isaac Costa, oficie-se ao 

Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que determina ao setor competente, no 

sentido de realizar o serviço de Asfaltamento ou Blokreteamento e Linha d’água, na Passagem I, no 

bairro Ibiza. Indicação nº 3663/2020 de iniciativa do vereador Isaac Costa, oficie-se ao Excelentíssimo 

senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que determina ao setor competente, no sentido de 

realizar o serviço de Asfaltamento de 04 Km de estrada, no Ramal da Floresta sentido Vitória do 

Xingu.  Indicação nº 3656/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, oficie-se ao Excelentíssimo 

senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que determine ao setor competente a construção de um 

Posto de Saúde no Ramal do Itaboca.  Indicação nº 3657/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que determine ao 

setor competente a construção de uma academia ao ar livre no Ramal do Itaboca. Indicação nº 

3658/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, que determina ao setor competente a terraplanagem ou pavimentação 

asfáltica na extensão de 09 quilômetros do Ramal das Lagoas, trecho que interliga a Estrada da 

Serrinha até o Igarapé Tucuruí. Indicação nº 3659/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha, oficie-

se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que determina ao setor 

competente no sentido de realizar o serviço de Linha d’água, meio fio, galeria pluvial, acessibilidade e 

pavimentação asfáltica na Rua Professor Ubirajara no bairro Airton Sena II. Indicação nº 3660/2020 de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, que determina ao setor competente no sentido de realizar pavimentação asfáltica ou 

blokreteamento nas Comunidades Buriti e Nova Olinda, no Assurini. Indicação nº 3666/2020 de 

iniciativa do vereador Victor Conde, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado do 

Pará, Helder Barbalho, buscar parceria com iniciativa privada, o Sistema S, o Governo Federal e quais 

quer outros entes pertinentes, no sentido de implementar um Programa voltado a orientação 

profissional para o primeiro em prego, nas escolas da Rede Pública Estadual. Indicação nº 3667/2020 

de iniciativa do vereador Victor Conde, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado do 

Pará, Helder Barbalho, que através das Secretarias pertinentes, promova o fomento do Turismo de 

pesca Esportiva, Turismo Ecológico e corrida ciclista na região Xingu. Indicação nº 3668/2020 de 

iniciativa do vereador Victor Conde, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado do 

Pará, Helder Barbalho, que implemente no curriculum da Rede estadual de Ensino Médio, disciplinas 

voltadas exclusivamente ao ensino de empreendedorismo, educação financeira e inovação. Em seguida 

o senhor presidente solicitou a vereadora Socorro do Carmo, que fizesse a verificação de quórum. 
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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 

nº 3664, 3665/2020 de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicação nº 3653, 3654, 3655/2020 de 

iniciativa do vereador João Roberto. Indicação nº 3661, 3662, 3663/2020 de iniciativa do vereador 

Isaac Costa. Indicação nº 3656, 3657/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicação nº 

3658, 3659,3660/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação nº 3666, 3667, 3668/2020 de 

iniciativa do vereador Victor Conde. Aprovado a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE/MESA DIRETORA. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável 

ao Projeto de Lei n.º 130/2020.  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.  Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 131/2020.  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. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais 

matérias para votação o senhor presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES, facultando a palavra ao vereador aos oradores inscritos. Fazendo uso da 

palavra o vereador Dr. Edvam Duarte, após os cumprimentos disse: dizer minhas palavras são 

somente de agradecimentos a todos que participaram do processo eleitoral, a começar pelos candidatos 

a Prefeito, a vaga é única. Parabenizo o Prefeito eleito Claudomiro Gomes e aos vereadores dessa Casa 

os reeleitos. Eu já dizia que nós estamos nos submetendo ao maior júri popular da democracia, o povo 

coloca, o povo tira você colhe o que planta dentro dessa Casa e você é responsabilizado com as 

atitudes que toma aqui dentro. Apesar do processo ser altamente ante democrático de escolha de 

vereadores no meu entendimento, onde uma quantidade menor de eleitores seu voto tem mais força do 

que outros. Tenho dois exemplos aqui presente um da Katiusa que teve mas de quatrocentos (400) 

votos, eu conseguir oitocentos e setenta e um (871) votos e tem sete m(07) vereadores eleitos que teve 

menos votos do que nós. Então o princípio base da democracia não é levado em consideração porque é 

justamente a vontade da maioria. Mas quando nós entramos no jogo já sabíamos da regra temos que 

calar e acatar e desejar boa sorte para quem foi eleito. Vai ser uma Câmara bem diferente eu acredito, 

eu até errei na minha projeção achei que até um pouco mas dos vereadores seriam reeleitos, mas 

quando o povo quer ninguém segura. Temos uma pendencia da consolidação e conclusão daquela CPI 

da Saúde, juá fiz as articulações com os integrantes e devemos concluir nessa semana com o Parecer 

final do nosso relator para que possamos entregar essa matéria concluída e votada. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os cumprimentos disse: quero aproveitar esse 

momento para agradecer a aprovação das matérias de minha autoria, vamos lutar para que de fato elas 

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

cumprimentos disse: nas comunicações gostaria de falar na questão da COVID-19, nós estamos com o 

aumento da COVID, não somente em Altamira mas em todo estado. Estamos com os equipamentos 

que foram retirados do hospital de campanha estão no almoxarifado guardando. Então é uma 

preocupação muito grande, um rapaz deu uma entrevista em frente ao hospital regional clamando por 

um leito de UTI. Então os órgãos responsáveis tanto estado quanto município tem que estar juntos 

nesta situação. No hospital municipal tem respiradores, mas não tem gasometria. Então o paciente tem 

que fazer no hospital regional. Então que seja ofertado pelo menos três (03) leitos de UTI no hospital 

regional para os pacientes que precisarem. No hospital municipal não temos todos os exames precisos 

que tem no hospital regional. Então peço aos dois (02) órgãos através do Conselho Municipal de 

Saúde, sabemos que estar no processo difícil, processo de transição, mas as pessoas usuários do SUS 

padecer sobre essa situação. Ontem era quase doze (12) horas da noite estive no hospital municipal, 
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aonde a esposa de uma rapaz estava aflita pois o mesmo está com cinquenta (50) por cento do pulmão 

comprometido. Então para as pessoas que estão nos ouvindo saibam que o Coronavirus está 

aumentado no município, depende de cada um de nós evitarmos aglomerações, usar máscaras, álcool 

gel e se conscientizar através do órgãos competentes do município de Altamira para que realmente 

possa estar fazendo esse papel.  Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente 

agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em 

nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar a presente Ata que após aprovada será assinada. 

Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois 

mil e vinte.  

 

  

    João Roberto Mendes                                    Maria do Socorro Rodrigues do Carmo 

               Presidente exercício                                                              Vereadora 

 

 

 


