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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA ONZE DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos onze dias do mês de agosto 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, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Dr. Edvam 

Duarte dos Santos, Francisco de Assis da 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 para entoarem o Hino do Estado dom Pará. 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. Em seguida o senhor Presidente 

submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada 

no dia quatro de agosto do ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para 

votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que 

após os cumprimentos disse: quero falar sobre a CPI que foi instaurada para apurar as possíveis 

irregularidades na Secretaria Municipal de Altamira, principalmente no setor de compras onde estende 

todo setor educacional. Quero dizer a vocês nobres vereadores que essa CPI foi solicitada pela base 

governista no dia 08 (oito) de junho de 2020, às quinze horas e quarenta minutos. Quando esse vereador 

que vos fala foi convidado para participar da comissão e que vocês me escolheram como Presidente 

eu estava lá em Castelo de Sonhos, a convite dos vereadores e do Presidente da Casa aceitei e diante 

dessa CPI, instalada pelo Presidente da Casa, eu acabei ficando Presidente da CPÌ, relator Maia Júnior, 

membros Zé Reinaldo e Assis Cunha, Suplente Victor e Irenilde e Titular membro. Vejo Presidente 

total obstrução que está acontecendo nos trabalhos da CPI. Encaminhamos documentos para vários 

setores solicitando informações. Na Secretaria de Educação do Município passado mais de 40 

(quarenta) dias não recebemos se quer um oficio do que solicitamos. Na divisão de serviços de licitação 

o primeiro documento foi enviado através de CD eu acredito que só para abrir ele tem que ser a martelo 

porque nos computadores dessa Casa não abre. Enviamos documento solicitando a documentação e 

nesta semana eles enviaram, através de um pen-driv, hoje tive acesso a esse pen-driv e coloque no 

computador para ver o que consta, mas não deu para apreciar no total. Ontem fiquei surpreendido com 

o requerimento da base governista assinado por 08 (oito) vereadores solicitando a reedição da Portaria 

de nº 077, onde a mesma solicita a abertura da CPI dizendo que o Presidente dessa Casa editou 

ironicamente. Dizendo eles que a CPI ela tinha objetivo de apenas investigar o caso do IPL do que 

aconteceu na data de 11 (onze) abril de 2020, onde então a secretaria e seu esposo Rony Heck, desviava 

material da educação comprado com o Fundo Municipal de Educação. Nessa data de 30 (trinta) de 

abril dois cidadãos de Altamira pediram uma comissão processante para que pudesse investigar 

somente o vereador Rony Heck. E depois adiante numa sessão virtual que essa Casa fez por vários 

meses em virtude da doença que se instalou no País e no município o Coronavírus, essa mesma base 

governista rejeitou essa comissão processante que investigasse e no mesmo momento assistindo 

através do face book eles solicitava a então abertura da CPI dizendo que a CPI naquele momento seria 

uma coisa mais ampla para investigar e poderia investigar toda a Secretaria de Educação nos seus atos. 

Na data de 04 (quatro) de abril às quinze horas e quarenta minutos, então essa mesma base governista 

solicita a anulação praticamente dessa CPI dizendo que ela foi editada erroneamente e que querem uma 

nova reedição para fiscalizar somente o vereador Rony Heck. Isso mostra senhores a total obstrução 

dos trabalhos para mostrar para a sociedade a transparência do que vem ocorrendo na gestão do senhor 
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Prefeito Domingos Juvenil, ao longo desse anos e especificamente nos últimos 02 m(dois) anos. A 

base governista eu vejo que ela não tem um compromisso com a sociedade Altamirense para mostrar 

a transparência e clareza. Eu espero que hoje vereadores vocês que assinaram esse documento repense 

nos atos que vocês fizeram e vote pela não aprovação desse requerimento, porque no meu ver isso é o 

que existe de mais absurdo dos absurdos possíveis a ser questionados. Quero diante mão dizer a todos 

que estão presentes que se isso vier acontecer de aprovar esse requerimento que a partir de amanhã 

estarei encaminhando e vou fazer passo a passo o relatório bastante técnico desde o dia do ocorrido até 

o presente momento vou reencaminhar para a Justiça Estadual, Federal seja Ministério Público ou 

Polícia Federal, dizendo nesse documento a justiça que no meu ver os vereadores que estão obstruindo 

as investigações ao meu ver eles tem que ser afastados de imediata das suas funções. Também os 

funcionários e a Secretaria da Educação atual. Encaminharei também um documento solicitando o 

afastamento do senhor Prefeito Domingos Juvenil por dificultar as investigações de uma CPI, uma CPI 

é muito séria, se depois acontecer o afastamento tudo bem eu acho que a justiça fez o trabalho dela e 

se também a justiça acha que não é pertinente o assunto a minha parte eu tenho colaborado com o 

município de Altamira nas minhas funções. Mas eu acredito que vocês vão repensar o voto de vocês e 

não vão votar a favor desse requerimento. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: peço apoio para as minhas indicações e fui 

atendida com uma das minhas solicitações. Com relação a essa votação em destaque desse 

requerimento em conjunto como falou o vereador Aldo, eu acho que é uma grande falta de respeito de 

vocês da base com essa Casa e com a população de Altamira, houve em todas as sessões a questão do 

vereador e ex-secretário com sua esposa, aonde foi investigado pela Polícia Federal e foi afastado. A 

base do governo disse não vamos fazer uma CPI da educação e não quiseram a questão da comissão 

processante e ai recebemos através de mensagem eles pedindo à Mesa Diretora para reeditar ou seja 

atrapalhando a comissão da CPÌ aonde o vereador Aldo é o Presidente, aonde tudo que o vereador Aldo 

solicitou pouca coisa chegou. E os vereadores que fazem parte da CPI só apareceu na reunião um 

vereador justificado o Assis Cunha que estava doente. Então é vergonhoso o que há de se pensar é que 

tem algo de obscuro na Secretaria de Educação. Então que nós continuemos com as investigações da 

Secretaria de Educação, o Aldo não estar aqui para ser palhaço, ele é um legislador que faz muito bem 

seu papel ele vem de Castelo de Sonhos há mil e cinquenta quilômetros e chegando aqui acontece toda 

essa baderna com a CPI da Educação. Então esperamos que vocês da base reflitam para que realmente 

não vejamos vocês de pé e sim sentados para que possamos sim fazer nosso papel de legislador, porque 

não podemos legislar em causa própria e o que estamos vendo nos papeis que estamos recebendo o 

que estamos vendo é isso. Então esperamos realmente que possa ter uma reflexão dos 08 (oito) 

vereadores da base que deixem seguir a CPI da educação que estar seno muito bem presidida pelo 

vereador Aldo Boaventura. Dizer que fizemos a visita na Lagoa no Jardim Independente I juntamente 

com a engenheira, o assessor jurídico dessa Casa, o representante do MAB e o repr4esentante do bairro 

Jardim Independente I, aonde a engenheira foi contratada por essa Casa e já estar concluindo seu 

relatório, amanhã iremos ouvir a Norte Energia e a Prefeitura Municipal para que possamos finalizar 

o relatório final desta CPI. Participei também da reunião da CPI da Saúde, aonde amanhã também 

iremos ouvir algumas pessoas sobre a CPI da Saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: senhores e senhoras ouvindo a fala do 

Presidente da CPI o vereador Aldo nós entendemos que isso não passa de uma obstrução, isso é para 

conturbar o serviço público, isso é para fazer nós ficarmos aqui engessados nessa Casa fazendo o que 

o Prefeito quer. Quero dizer aos senhores que não posso me calar diante de tantos desmandos deste 

atua governo para com nosso povo de Altamira Vejam bem merenda escolar nesse período de 

pandemia, um kit João Estevam, que foi entregue. Temos que fazer senhor Presidente uma investigação 

ampla Policia Federal e Ministério Público sobre a questão desse ônibus em Castelo de Sonhos e como 

em Altamira. Há denúncia em meu gabinete de motoristas que assinam documento sem receber nem 
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um centavo, possíveis fraudes nas licitações. Transporte escolar vejo aqui o Presidente se manifestar 

já dizia no Nordeste isso se chama acoitar esse tipo de desmando Presidente Loredan de roubo das 

crianças, da educação que é o alicerce de tudo isso nos deixa indignados vereadores, isso causa 

indignação. É um apelo que faço aos colegas ao ver esse requerimento assinado por vossas excelências, 

isso é uma manobra do Executivo para obstruir e não mostrar a roubalheira que tem dento da Educação 

de Altamira. Eu gostaria muito vereadores Almiro, Irenilde e João Estevam, que pudesse chegar aqui 

nessa Casa e que pudéssemos discutir assuntos de relevância para o município para o crescimento e 

desenvolvimento de nossa cidade. Estou aqui hoje diante do fato de criar uma comissão processante 

para investigar um vereador um Secretário de Educação e esta Casa diz não. Cria se uma CPI eu vi 

vereador se manifestando dizendo vamos crescer essa CPI que é as melhor forma de investigar que já 

estar dizendo comissão parlamentar de inquérito e agora vem dizer que foi errado a criação da 

comissão. Então senhoras e senhores vereadores faço apelo a vossas excelências pelos filhos de vocês, 

pela educação de nosso município, esse apelo que estou fazendo não é politicagem não é um apelo que 

estou fazendo aos senhores para que possamos aprofundar essa investigação e quem é de merecimento 

ir para a cadeia que seja Prefeito, vereador ou que seja secretário porque não vamos ficar aqui fazendo 

papel de palhaço aqui em quanto o vereador Aldo se desloca mil quilômetros de Castelo de Sonhos 

para vir presidir uma comissão e nós ficarmos aqui fazendo a reunião numa semana e na outra semana 

fazendo o que o senhor Prefeito Domingos Juvenil quer. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador José Reinaldo, que após os cumprimentos disse: peço apoio aos senhores vereadores para 

aprovação das indicações de minha autoria. Hoje fui pego de surpresa com essa situação, em tão pouco 

tempo que assumi a função de vereador tenho sentido retalharão por parte de alguns companheiros que 

se dizem vereadores da população, fico triste porque conheço muitos vereadores que conhece o 

sofrimento dessa população de Altamira. E o que eu percebo claramente é que na maioria dos 

vereadores desta Casa estão fazendo a população de Altamira de besta mas não faz a mim, estou 

fazendo meu papel de vereador e estou sempre do lado do povo de Altamira. Pergunto como é que 

vocês votam a favor de um vereador que foi afastado do cargo pela Polícia Federal e em seguida vocês 

pedem reabertura da CPI, foi criada uma comissão. Então quero parabenizar o vereador Aldo por fazer 

belíssimo trabalho. Vocês vereadores que estão pedindo para que se encerre esse trabalho de 

investigação que é isso que vocês querem, vocês estavam pensando que o nobre vereador não tem 

capacidade em parceria com a comissão para desenvolver esse trabalho. Solicitamos há mais de 40 

(quarenta) dias documentação importante. E agora os vereadores que pediram a abertura da CPI estão 

pedindo para os vereadores desistam da investigação, assim entendo que desde do começo dessa 

investigação era somente uma articulação tramada para que fizesse com que nós ficássemos andando 

a toa que é como se estivessem pedindo para darmos como encerrada o que estávamos tentando 

esclarecer para a população de Altamira que nos vereadores que realmente estão do lado do povo tem 

algo importante para esclarecer porque hoje o que tem prescrito pela Polícia Federal e também nas 

redes sociais sobre essa fraude na educação, não adianta a base jogar a toalha em cima disso. Afirmo 

minhas palavras estarei do lado do vereador Aldo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: peço o apoio do nobres colegas para 

aprovação das indicações de minha autoria. Dizer ao vereador Aldo Boaventura, que a nossa decisão 

naquela votação em relação a CPI da Saúde e da Educação será única e na oportunidade parabenizei 

vossa excelência pela atuação na CPI e hoje lamento com relação esse requerimento em conjunto e não 

tenho outro argumento em pedir aos colegas vereadores que assinaram esse requerimento que tirem de 

pauta porque esse Poder já vem se ferindo há muito tempo. Então eu penso assim quem cometeu o erro 

que pague pelo seu erro. Dizer que ainda não conseguimos avançar de maneira que um dia tira de pauta 

como vamos explicar isso para a população. Fica meu apelo aos nobres colegas que retire de pauta esse 

requerimento para que possamos dar continuidade nos trabalhos da Comissão Parlamentar de 

Inquéritos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves, que após os 
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cumprimentos disse: peço apoio para aprovação de minhas indicações. Dizer que já fui da base 

governista e hoje não compactuo com coisas erradas no município de Altamira. Peço aos colegas da 

base para que reflitam com relação esse requerimento para que tudo o que já fizemos não vá tudo para 

água abaixo. Dizer que estamos aqui porque o povo nos confiou, então estou do lado do povo e 

continuarei do lado do povo. Falta pouco para as eleições e sabemos que tudo misso é somente para 

atrapalhar o trabalho dos vereadores da oposição porque com esse requerimento aprovado vai tudo de 

água a baixo. Então peço encarecidamente aos colegas da base governista que reflitam antes de votar 

esse requerimento. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que pós os 

cumprimentos disse: responder os questionamentos dos colegas vereadores com relação ao 

requerimento em conjunto dos vereadores da base que trata sobre a alteração da Comissão da CPI. O 

nobre vereador Aldo já foi Presidente de outras comissões, inclusive tivemos um período que ele era 

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito no mandato anterior no qual fui membro efetivo da 

comissão que era para investigar a ALTAPREV, SEMINS e outros contratos da Prefeitura Municipal 

de Altamira. Todos nós sabemos que em algum momento fomos membros ou Presidente de qualquer 

cargo que execute dentro de uma CPI temos que ter um caso específico para investigar. Sabe qual o 

maior problema de isso não existir é que lá na frente as pessoas investigadas elas podem entrar com 

alguns pedidos contra os vereadores que estão fazendo a CPI como por exemplo nesse caso especifico 

do jeito quem estar caminhando essa  

CPI de forma equivocada o pedido da CPI foi para uma coisa é estar se investigando outras, as pessoas 

da CPI podem pedir o cancelamento da mesma o que nós estamos fazendo na verdade não é obstruir 

nada estamos querendo que a investigação continue eu digo assim já que os vereadores os paladinos 

contra a corrupção, os santinhos que estão executando sua função de melhor forma possível que todos 

nós sabemos que ninguém é santo em tudo que fala que vem aqui fazer política que é um ano eleitoral, 

porque eles não vem também investigar a Saúde a SEMINS e as outras situações. Porque eles querem 

mudar isso agora? O caso especifico era investigar somente o desvio de material onde o vereador Roni 

está afastado, mas não vamos ser aqui de forma bem ingênua, não sabemos porque mudaram o teor da 

CPÌ e é isso que eu quero deixar bem claro. Sabemos que mais uma vez estaremos lá, os traidores do 

povo, estão enganando a população, estão querendo obstruir os trabalhos e não é isso, nós queremos 

garantir que a investigação aconteça e é isso que vai acontecer. O que não pode acontecer é 

começarmos a investigação, eu sei o que ser membro de uma CPI. Estive também como membro de 

CPI junto com o vereador Aldo, o tanto que nós trabalhamos vereador Aldo, acredito que vossa 

excelência lembra e no final por conta de alguns erros dos ritos legislativos cometidos na CPI nós 

pagamos um preço que não é necessário. Fizemos uma investigação muito objetiva mas no final das 

contas foi se para lá e nunca tivemos resposta. Então temos que ter cautela sim com relação a essa CPÌ, 

eu falo isso com muita tranquilidade. Falo mais uma vez das minhas atitudes e meus posicionamentos 

são com muita tranquilidade. Isso estar acontecendo para quem nós consiga investigar o fato que está 

para aconteceu e está sendo investigado que é sobre os desvios de materiais de construção do vereador 

Roni Heck de Castelo de Sonhos e é isso que tem que acontecer. Faço um apelo aos vereadores se é 

para investigar a Educação vamos criar uma CPI da Educação, vamos criar vereador Marquinho, Assis 

vamos vereadores eu assino com vocês, vocês querem que eu faça o requerimento para criar outra CPI? 

O problema é que temos que ter a investigação do vereador Roni. A investigação contra o Roni Heck 

vai acontecer e está acontecendo e ele será condenado sim dependendo da investigação da CPI. Então 

fica minha tranquilidade mais ainda do que quando comecei meu discurso, a CPI vai acontecer o que 

nós temos que fazer é o ajuste por conta da forma em que ela foi criada ela foi criada de forma 

equivocada. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os 

cumprimentos disse: senhores e senhoras ouvindo os discursos dos colegas onde ouço falar muito isso 

é vergonhoso aquilo é vergonhoso. Vergonhoso era se nós vereadores da situação se não estivéssemos 

dando conta do nosso trabalho, estamos trabalhando a saúde está respondendo porque com tamanha 
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pandemia que estamos vivenciando eu da situação tenho o prazer e a obrigação de visitar toda zona 

rural, os Postos de Saúde da zona rural estão todos funcionando. Ontem mesmo colegas estive visitando 

o Posto de Saúde do ramal Monte Santo, visitando uma senhora de 90 (noventa) anos, onde a mesma 

me falou que já tinha sido visitada naquele dia que já tinha sido atendida com todos os cuidados 

perguntei se ela teria alguma reclamação a fazer com relação ao atendimento, ela me responde não 

temos nada a reclamar estamos na zona rural com asfalto, a saúde na porta, a gestão trabalhando, temos 

coleta de lixo na zona rural na Princesa do Xingu, na Vale Piauiense, graças a Deus temos uma gestão 

que não precisa os urubus estar carregando o lixo das nossa casas. Então isso não é vergonhoso não, 

vergonhoso se não tivéssemos trabalhando dando conta de nossas responsabilidades aqui é onde 

votamos e aprovamos no que nós acreditamos, não vou precisar responder com relação esse 

requerimento porque o colega Victor já respondeu. Agora as pessoas fazem política, a oposição é 

acostumada fazer política como se o povo acreditasse no que é dito esse tempo já passou minha gente 

o povo acredita no trabalho o povo quer ver trabalho, vão visitar a Princesa do Xingu, temos uma 

escola de qualidade, temos água porque quando assumimos a primeira coisa que fizemos na Princesa 

do Xingu cavamos um poço artesiano com 406 (quatrocentos e seis) metros, isso não é vergonhoso 

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

disse: me admiro muito que o fato político principalmente quando já está na boca do povo dar mas 

ibope o que me admira que é um absurdo Presidente essa Câmara os 015 (quinze) vereadores não se 

atenta para uma coisa porque nós somos os culpados principalmente quem já está aqui com 08 (oito) 

anos de mandatos questão da água porque que ninguém briga por água para o povo, porque vocês  não 

vão no bairro Bela Vista, está ai a Katiuscia onde foi que fizeram o rap? Fizeram no meio da ladeira 

ninguém viu isso porque os vereadores da oposição não viram isso? Porque que ninguém cobra da 

Norte Energia. Vão lá na rua Monte Sião anos e anos estão lá sofrendo com a falta de água, 70 (setenta) 

por cento da população são doentes por causa da água, vão lá, na época da Gel Engenharia fiquei lá 

por (03) dias. Vereador Aldo criou a comissão quem pediu a comissão foram 02 (duas) pessoas ligadas 

ao PT, para que? Somente para denegrir a imagem dos vereadores? Porque a comissão processante a 

CPI era para ser comissão parlamentar, para que que tem justiça? Para que Promotor de Justiça, Policia 

Federal para que que serve não tem ninguém melhor do que a polícia, não é vereador aqui que vai criar 

fato político em ano de eleição para denegrir a imagem dos outros que tem se empenhado. Então quero 

dizer que é sério o problema de água, temos que nos unirmos os 015 (quinze) vereadores e reverter a 

situação em quanto há tempo nunca que chega água na rua Monte Sião. No Bela Vista colocara a caixa 

d’água no meio da ladeira tem logica um negócio desse? Gastar um dinheirão com saneamento e 

colocar a caixa d’água no meio da ladeira e o pessoal lá do alto tem que esperar a água vir da chuva? 

Ninguém ver isso há anos que bato nessa tecla e ninguém dar ouvido, só sabem denegri, chacotear e o 

importante que é a água nada. Que a justiça seja feita se o Roni for culpado que nele seja preso, quem 

for culpado aqui que vá preso também. O que tem que ser feito Presidente já falei com vossa excelência 

vamos criar uma comissão de 10 (dez) vereadores para resolver esse problema que é muito sério. 

Ontem visita uma casa de uma senhora que estar com problema sério de saúde não tinha uma gota de 

água, uma família carente que não tem dinheiro para nada e ai ficamos aqui ouvindo picuinha, pessoas 

chacoteando com a nossa cara e invés da Câmara se posicionar para que a Norte Energia não venha 

brincar com a nossa cara. Dizer que a Norte Energia veio para cá foi para ganhar dinheiro e nós vamos 

ficar aqui com nossa família para o resto da vida é com isso que temos que nos preocupar. É uma 

vergonha para essa Casa de Leis o problema de água estar ai até hoje é uma vergonha para essa Câmara, 

para quem estar aqui há 08 (oito) anos e não resolve o problema de água, isso é uma vergonha para nós 

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

cumprimentos disse: estava pensando muito preocupado me perguntando como é que eu vou comprar 

um milheiro de tijolos com o preço lá em cima para fazer um altar para os vereadores da oposição 

porque todos são santos, na próxima sessão vou trazer um litro de óleo de peroba para passar na cara 
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de pau de alguns. No meu entender das falas aqui devido ser um ano político. Então dar a entender que 

os vereadores da base são todos canalhas, ladrões que não servem para nada. Essa situação que estamos 

passando no brasil e nós aqui degradando nossos colegas, tem outros pré-candidatos que vem que são 

pessoas decentes que merecem uma oportunidade. Se for para falar bem eu falo e se for para falar mal 

eu falo de vereadores que tira opção da mesa do trabalhador que não foi eu que no dia 11 (onze) de 

dezembro de 2013, que votei a favor da taxa de iluminação pública, eu não era vereador ainda nesse 

tempo e também não votei no Código Tributário onde definia a taxa de resíduo sólido que também tira 

o pão da mesa do trabalhador. E também não é eu que sou vereador de Castelo de Sonhos e nunca 

coloquei se quer um palmo de asfalto lá. Não sou eu que tenho um tratorzinho em Castelo de Sonhos 

passeando dentro da minha fazenda que a população comenta nas redes sociais. Então isso que temos 

que ver porque fica assim o sujo falando do mal lavado dizer que não estou aqui para denegrir a imagem 

de ninguém. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia júnior, que após os 

cumprimentos disse: depois de ouvir belos discursos, infelizmente alguns não muito virtuosos temos 

que ser justo na hora que tem que ser. Já que alguns vereadores não leram o pedido de CPI da Educação 

vou ler aqui porque não trabalhamos com falácias trabalhamos com documentos. O Requerimento em 

conjunto nº 002/2020, ele fala o seguinte vou ler só o final, assim sendo os vereadores abaixo subscritos 

no termo do artigo 058 da Constituição Federal, artigo 052 da Lei Orgânica do Município de Altamira, 

requer a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

para apurar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Educação, relacionados aos fatos que 

levaram a instauração da IPL 480/2020.Ora o pedido da CPI é bem claro eu acho que alguns vereadores 

não leram, não estamos fazendo nada de errado estamos pedindo para reeditar a portaria que foi feita 

erroneamente não sei qual foi o motivo da portaria. E ora os vereadores que estão aqui podem abrir a 

CPI que quiserem que seja da SEMAT, da Saúde ou que seja da Educação, vocês tem direitos 

igualitário de cada um aqui cada um tem direito a seu voto. Assim como o Victor falou a justiça pode 

vir aqui não estamos fazendo nada errado e nem interferindo em nem um tipo de investigação. Aqui 

estar o documento se a justiça quiser solicitar o documento estar aqui assinado, protocolado no dia 08 

(oito) de junho. Então não trabalhos com falácias e sim trabalhamos com documentos. É importante 

ressaltar também que essa questão da CPI da Educação vocês podem fazer qualquer tipo de CPI, vocês 

tem aqui 07 (sete) vereadores de oposição, sabemos que só precisa de 05 (cinco) vereadores para abrir 

uma CPI e se precisar de assinatura pode contar comigo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: dirijo me a todos presentes nessa 

sessão, manifestando meus sinceros votos de melhoras ao padre Romildo que encontra-se hospitalizado 

no Hospital Regional. Também quero informar que semana passada estive reunido com os moradores 

do Km 04 DNIT tratando de assunto referente a falta de água, imediatamente foi acionado a COSALT 

que atendeu os moradores.  Quero parabenizar os meios de comunicação de nossa cidade que tem 

levado informações atualizadas diariamente sobre o COVID-19, cada um de nós temos que fazer nossa 

parte tomando as medidas de distanciamento social recomendadas pelos médicos, entre tano cabe a 

nós prevenir e ajudar nosso próximo. Quero dizer a todos que é um prazer da oposição é fazer críticas. 

Tivemos na semana passada jogado na lama pelos vereadores da oposição o nome de pessoas corretas, 

pessoas sinceras que simplesmente foram intimidados pela polícia fazendo a averiguação de possíveis 

irregularidades. Tivemos jogado na lama o nome do secretário Wesley Storch, um profissional correto 

e também vários outros servidores. Dizer que nem um deles foram afastados de suas atividades, porque 

possivelmente todos eles estão trabalhando não foram encontradas irregularidades que pudesse 

incriminar nem um deles. Dizer que erros todos cometem vou dar um exemplo a vocês há uns cinco 

anos atrás costumo até hoje sair de casa as cinco e trinta horas com minha esposa para abrir nosso 

estabelecimento e por volta das seis horas da manhã recebi a notícia que a porta da minha casa estava 

cheio de Policiais Federais, fui até lá para saber o que estava acontecendo, eles me disseram que tinham 

um mandato de busca e apreensão de documentos, abri a Casa e eles vasculharam tudo ai perguntei 
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qual é a acusação? Temos um mandato de busca e apreensão do Juiz de Paragominas onde você é 

acusado de tirar madeira nas áreas indignas para comercialização. Eu disse nunca mexi com madeiras 

com serraria, da minha fazenda até Belo Monte o único que reserva florestal sou eu e nunca tirei uma 

arvores da minha fazenda para vender. Portanto existe erros, por isso que não é justo jogar nomes de 

pessoas justas, corretas, pessoas trabalhadoras. Mas esse é um dos erros da oposição de cometer justiça 

todos nós somos a favor da CPI para averiguar assim chegar a um denominador comum na verificação 

da busca e apreensão do vereador Roni, todos nós queremos que seja esclarecido mas que seja com 

justiça. Já estamos em campanha eleitoral o Roni com o apoio do Prefeito Municipal Domingos Juvenil 

tem levado muita benfeitoria para Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Agora Vereador Aldo lhe 

pergunto vossa excelência era vereador da base da administração anterior do Domingos Juvenil, o que 

foi que o senhor levou para aquela região? Portanto não vamos atrapalhar o crescimento daquela região, 

porque Castelo e Cachoeira nunca foram beneficiadas como está sendo agora. Agradeceu. Em seguida 

o senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente. Ao assumir facultou a palavra 

ao vereador Dr. Loredan Mello, para que também possa fazer uso da palavra após cumprimentos 

disse: primeiramente quero falar de dois requerimentos um deles direcionado a questão da limpeza do 

Igarapé Altamira. O outro sobre a questão parlamentar de inquérito no qual vou tratar. Bem verdade 

que a base protocolou requerendo que apure possível irregularidades na Secretaria Municipal de 

Educação de Altamira, relacionadas ao fato do inquérito do vereador Roni. Mas a portaria que foi feita 

pelo o secretário dessa casa o Manoel não vejo nem um tipo de erro no meu ponto de vista, requerem 

uma comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal 

de Educação de Altamira no período compreendido entre os meses de julho de 2018 a maio de 2020, 

quando culminou fato da questão do vereador da apreensão do material de construção, bem como o 

afastamento dele de suas funções desta Casa e o inquérito policial pelo indiciamento do vereador, fato 

este grave e que ensejou a abertura da comissão processante. Então naquele momento que os 

vereadores da base não concordaram com a comissão processante eu deixei bem claro e quando eu falo 

estou falando pelo Regimento, pela Lei Orgânica, pela Constituição Federal de 1988, que o instrumento 

para investigar o vereador seria a comissão processante. Uma vez arquivado esta comissão, esta 

denúncia pelos os vereadores da base não concordarem não haveria como fazer uma CPI novamente 

para investigar um fato que a medida correta os próprios vereadores foram contra. Quando você fala 

possíveis irregularidades na SEMED significa dizer que o vereador Aldo como Presidente da Comissão 

vai solicitar documentos da comissão de licitação, vai solicitar documentos da própria secretaria 

ninguém investiga se não tiver documentos. Ai pelo o amor de Deus mais um requerimento para alterar 

uma Resolução, vocês me desculpem mas isso ai não é a visão da assessoria jurídica é a minha e isso 

é uma medida protelatória. Na reunião passada da CPI não compareceu ninguém somente os 

vereadores Zé Reinaldo e Aldo Boaventura. Então minha gente nós somos o para-choque do povo é 

para nós que as pessoas vem pedir socorro e eu acho que está na hora de nós pararmos com isso, isso 

é uma vergonha, isso é uma questão de embromação de uma desculpa para não investigar. Então se 

não é para investigar vamos evita de ficar protocolando documentos, vamos acabar com essa 

palhaçada. Então vocês me desculpem a franqueza a sinceridade com relação a isso porque entra 

documento, editar portaria, poxa que vergonha, a portaria estar correta no período compreendido. 

Como é que que vai investigar para saber porque foi desviado material se não vai se pedir documento. 

Então vamos raciocinar, tenho muito respeito pelos colegas mas vamos contrapor depois que essa 

orientação vier lá do Executivo vamos dizer não isso ai não é correto. Nós já estamos investigado os 

documentos para que mais outra CPI se nós sabemos qual fim vai chegar já está acabando o ano vai 

dar tempo de fazer o que as eleições já estão bem ai. Então não vamos enganar a população de Altamira 

com artificio, com uma nota que com isso não vamos chagar a lugar nenhum que seja qualquer 

parlamentar aqui. Então meu repudio sou contra rever, reeditar portaria eu voto contra e não concordo 

se for por medida judicial a gente acata, mas do que respeita minha gestão aqui na Presidência eu não 
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vou aceitar não vou concordar mas vou colocar em votação porque é a minha obrigação como 

Presidente. Inclusive antes eu ler uma frase que diz que é atribuída a Valteri e na verdade não é dele 

discordo do que você diz mas defenderei até a morte se é de direito a dize-lo. Então respeito todos que 

falaram aqui, mas eu acho que nós também temos que ser respeitados, não é porque a oposição estar 

cobrando que também não vale nada que também são santos como tenho ouvido isso aqui. Então o que 

eu quero dizer com relação a isso eu não concordo. Este final de semana fiz algumas visitas e realmente 

vereadora Irenilde eu fui na Princesa do Xingu e aquela escola realmente estar bonita a Prefeitura estar 

de parabéns pela aquela obra, vai ser uma mudança de comportamento daquelas crianças na educação. 

Mas também faço apelo a vossa excelência como líder do governo para retomar obra da quadra que 

estar parada só tem um funcionário lá e as vezes e a promessa de cumprir mas precisa até final do ano 

ser concluída. A questão também do Posto de Saúde a Joana que é técnica de enfermagem me falou 

que há vários meses que não vai um médico lá e é tão perto daqui no asfalto. Então vossa excelência 

te, como viabilizar junto a Secretaria de Saúde para levar um médico pelo menos uma por mês, assim 

como um odontólogo para atender a sua comunidade. Quero discordar do vereador João Roberto 

quando ele diz que é uma vergonha para os vereadores a água de Altamira estar uma vergonha. 

Vereador João Roberto me indigna vossa excelência que a culpa da falta de água é da Câmara de 

Altamira, são dos vereadores, vossa excelência devia para e analisar o que vossa excelência fala aqui 

nessa tribuna. A Norte Energia já cumpriu praticamente toda Belo Monte já estar indo embora. Quem 

elegeu o Prefeito de Altamira não foi a Norte Energia não a população elegeu o Prefeito, a COSALT 

para resolver os problemas. Quando eu votei a favor da COSALT foi para mais de perto a população 

estar do gestor e perto do Diretor da COSALT para deixar esse povo com água de qualidade, foi 

acreditando que esse problema ia ser resolvido. Não minta para a população que o vereador não tem o 

papel de colocar uma caixa d’água, um carro pipa, levar a canalização de água para um bairro fazer 

um micro abastecimento de água. Quem tem a obrigação é o Prefeito de Altamira é a COSALT. Então 

meu repúdio a sua fala nessa tribuna. Agradeceu. O Presidente em exercício repassou a condução dos 

trabalhos ao senhor Presidente. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente Passou para a 

ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Junior, que faça a leitura das matérias.  LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 3352/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

que sugere a empresa Norte Energia, no sentido de realizar o serviço de limpeza no leito de igarapé 

Altamira, iniciando nas proximidades do ponte que liga o bairro Brasília ao bairro Sudam I até desaguar 

do rio Xingu.  Indicação n.º 3326/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

senhor Dr. Loredan Mello – Presidente da Câmara Municipal de Altamira, adquirir divisórias de vidros 

(cabines) para serem instaladas nas mesas separando os vereadores.  Indicação n.º 3327/2020, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Dr. Loredan Mello – Presidente da 

Câmara Municipal de Altamira, adquirir aferidores de temperatura para que seja disponibilizado para 

verificação na entrada do prédio de Câmara Municipal. Indicação n.º 3328/2020, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de revitalização 

com rede de drenagem, meio fio, blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica na rua Artur Teixeira, 

no bairro Nova Altamira. Indicação n.º 3346/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, 

encaminhar para esta Casa, para tramitação de votação, Projeto de Lei nominando a Unidade Básica 

de Saúde da comunidade Quatro Bocas, no Assurini, em Unidade Básica de Saúde Vereadora Delza 

Barros. Prestando uma homenagem a vereadora que faleceu este ano e que destinou os recursos de sua 

Emenda Impositiva para construção da referida Unidade. Indicação n.º 3347/2020, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da Academia ao Ar Livre da orla do cais.  

Indicação n.º 3331/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 
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- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir Rotatórias nas entradas do distrito, 

como também, Lombadas no perímetro urbano e uma Passarela para travessia de pedestres, na BR-

163, no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 3332/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, 

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

implantar uma Feira Livre aos domingos, na área ao lado do Centro de Eventos.  Indicação n.º 

3339/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de retirada de um vazamento de água, 

como também, realizar os serviços de implantação de linha d’água, calçada e meio fio na Travessa 

Pedro Acácio, no bairro Brasília. Segue anexo, cópia do um Abaixo assinado dos moradores da referida 

Travessa. - Indicação n.º 3341/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir Calçada Cidadã, 

como também, implantar lâmpadas de LED, na Rua Paraiso, no perímetro entre a Rodovia 

Transamazônica até o bairro São Domingos. Indicação n.º 3342/2020, de iniciativa do vereador João 

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

competente, realize o serviço de expansão da rede de distribuição de água potável até o comunidade 

do DNIT, antiga Vila do DNER, Km. 04 da rodovia Transamazônica.  Indicação n.º 3329/2020, de 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e ampliação da Ponte do Alagado, 

localizada na Rodovia Magalhães Barata, Km. 20, Serrinha.  Indicação n.º 3330/2020, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, construir em concreto armado, 02 (duas), pontes sobre o igarapé Altamira e 

Panelas (Ladeira do Gadeio), estrada de Princesa do Xingu. Indicação n.º 3334/2020, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza dos Cemitérios São João Batista (Centro) e São 

Sebastião (Km 05), rodovia Transamazônica. Indicação n.º 3335/2020, de iniciativa da vereadora 

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

Municipal de Saúde, dar continuidade na realização dos exames de Colposcopia nas mulheres com 

resultados alterado de PCCU – Preventivo do Câncer Cívico Uterino.  Indicação n.º 3336/2020, de 

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

através da Secretaria competente, construir um campo de Futebol Society, no bairro Liberdade, para 

atender o Complexo Nova Brasília Indicações, que compreende os loteamentos Santa Ana, São 

Francisco, Ayrton Sena I e Indicações, Viena e comunidades adjacentes. Indicação n.º 3337/2020, de 

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

através da Secretaria competente, construir uma Quadra de Esportes com cobertura, arquibancadas, 

uma Praça e uma Academia ao Ar Livre no ramal Grota Seca.  Indicação n.º 3338/2020, de iniciativa 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação asfáltica e/ou uma operação Tapa Buracos na 

Travessa Luiz Coutinho, em toda sua extensão, no bairro Brasília. Indicação n.º 3343/2020, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Hélder Barbalho – Governador do 

Estado, através da Secretaria de Estado de Educação, construir e colocar em pronto funcionamento, 

uma Escola de Ensino Médio na comunidade Quatro Bocas, no Assurini.  Indicação n.º 3344/2020, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de 

saneamento básico, meio fio e pavimentação asfáltica na Rua Bulamarque de Miranda, no bairro Santa 

Ana. Indicação n.º 3345/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Posto de Saúde 

no loteamento São Francisco. Indicação n.º 3353/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir 
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um calçadão, com ciclo faixa, após a ponte sobre o Igarapé Panela até o início da via que dá acesso ao 

balneário do Pedral. Indicação n.º 3354/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir Faixas 

Elevadas para Pedestres na rodovia Transamazônica:  a cinquenta metros, à direita e à esquerda, no 

encontro com a avenida Irmã Clores Mendes de Oliveira, nas imediações do retorno localizado na BR 

230; No início, meio e término do perímetro do bairro Buriti; 3- A cinquenta metros, à direita e à 

esquerda, da via que dá acesso ao Bairro Colina. Indicação n.º 3355/2020, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar os serviços de drenagem, calçada, linha d’água e pavimentação asfáltica na Rua 

Nova Brasília, no bairro Jardim Altamira. Indicação n.º 3340/2020, de iniciativa do vereador João 

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

competente, construir uma ponte na rodovia Transassurini, em frente ao lote do senhor Zeca da Saúde, 

no Assurini. Indicação n.º 3348/2020, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao 

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

vistas construir quiosques padronizados na Praça do Conjunto Residencial Santa Benedita.  Indicação 

n.º 3349/2020, de iniciativa do vereador Zé Reinaldo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção da rede de 

iluminação pública na rodovia Magalhães Barata, bairro Liberdade. Indicação n.º 3350/2020, de 

iniciativa do vereador Zé Reinaldo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de saneamento e pavimentação asfáltica, como 

também o serviço de manutenção na rede de iluminação pública nas ruas Janaína Pereira, Do Pinho, 

Mirtes de Oliveira e Travessa 02, no bairro Nova Altamira. Indicação em Conjunto n.º 3333/2020, de 

iniciativa dos vereadores Isaac Costa e Dr. Edvam Duarte, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de repavimentação e 

conservação da Rua “D”, no bairro Jardim Altamira, no trecho do loteamento Jardim Panorama. 

Indicação em Conjunto n.º 3351/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e João Roberto, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil, Prefeito de Altamira, através da Secretaria competente, 

realizar os serviços saneamento básico, linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica ou 

blokreteamento na Rua Professora Nair Lemos, no Conjunto Ivalândia (Jardim Altamira). Moção n.º 

176/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere que seja externado Moção de 

Aplauso pela passagem do Dia dos Pais, comemorado no último dia 09 de agosto. Moção n.º 177/2020, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja externado Moção de Congratulações aos 

advogados pela passagem do Dia do Advogado, comemorado nesta data, dia 11 de agosto. 

Requerimento em Conjunto n.º 003/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar, Maia 

Júnior, Isaac Costa, João Roberto, Victor Conde, Dr. Edvam Duarte, Irenilde Gomes e João Estevam, 

que requerem a Mesa Diretora reeditar a Portaria n.º 077/2020, no sentido de constituir uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Educação 

de Altamira, relacionadas aos fatos que levaram a instauração do IPL 480/2020.000112-0, da Polícia 

Civil, bem como, a imediata suspensão da Portaria em questão até a sua reedição, sob pena de nulidade 

dos atos nela praticados. 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: Indicação n.º 3352/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 

3326, 3327 e 3328/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 3346 e 

3347/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 3331 e 3332/2020, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa. Indicações n.º 3339, 3341 e 3342/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 3329 e 3330/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 3334 e 

3335/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 3336, 3337 e 3338/2020, de 
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iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3343, 3344 e 3345/2020, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 3349 e 3350/2020, de iniciativa do vereador Zé Reinaldo. 

Indicações n.ºs 3353, 3354 e 3355/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º 

3340/2020, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 3348/2020, de iniciativa do vereador 

Almiro Gonçalves. Indicação em conjunto n.º 3333/2020, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e 

Dr. Edvam Duarte. Indicação em conjunto n.º 3351/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan 

Mello e João Roberto. Moção n.º 176/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Moção n.º 

177/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Aprovados a unanimidade.  Requerimento em 

Conjunto n.º 003/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, 

João Roberto, Victor Conde, Dr. Edvam Duarte, Irenilde Gomes e João Estevam, que requerem a 

MESA DIRETORA reeditar a Portaria n.º 077/2020, no sentido de constituir uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Educação 

de Altamira, relacionadas aos fatos que levaram a instauração do IPL 480/2020.000112-0, da Polícia 

Civil, bem como, a imediata suspensão da Portaria em questão até a sua reedição, sob pena de nulidade 

dos atos nela praticados. Aprovado pela maioria com os votos favoráveis dos vereadores: 

Raimundinho, Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto, Edvam Duarte, Irenilde Gomes, João 

Estevam e Victor Conde. E votos contrários dos vereadores: Francisco Marcos, Socorro do 

Carmo, Aldo Boaventura, Zé Reinaldo, Assis Cuinha, Almiro Gonçalves. O senhor Presidente 

Dr. Loredan Mello, vota usando do artigo 41 da Lei Orgânica. Não havendo mis 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: primeiramente agradeço aos colegas pela aprovação de minhas 

indicações. Estive na quarta-feira em uma reunião com os proprietários de bares e restaurantes, 

lanchonetes, as pessoas que cuidam da alimentação da nossa cidade. Fizemos contato com o Procurador 

do Município, para começarmos a pensar em reabrir parcial esses estabelecimentos. O que vale 

ressaltar hoje o seguinte andamos pelos quatro cantos de Altamira e nós conseguimos identificar uma 

grande quantidade de pessoas circulando pela cidade de forma normal como se nada estivesse 

acontecendo e os lugares que mencionei há pouco não podem pagar o preço por conta da 

irresponsabilidade dos outros. Temos que fazer de uma forma que esses restabelecimentos reabra de 

forma parcial com capacidade reduzida, tomando todos os cuidados com relação a questão de saúde, 

com relação a pandemia do COVID-19, eles não podem mais ser penalizados por essa situação. Hoje 

já estão com 05 (cinco) meses paralisados praticamente e sem nem um prazo. Acho que temos 

mecanismo para utilizar para que possamos fazer abertura parcial desses estabelecimentos. Agradeço 

ao Deputado Federal Celso Sabino há cerca de 08 (oito) meses atrás tivemos uma reunião rápida e 

objetiva em Belém e eu falei de algumas escola dos município e do estado que sofriam com condições 

na questão de internet, ele disse que iriam indicar uma Emenda Parlamentar para fazer um Projeto do 

Ministério da ciência e da Ecologia que é o GESAC é um projeto do Ministério para atender as escolas 

públicas sejam elas municipais ou estaduais com internet de qualidade porque a internet não é só para  

atender a diretoria da escola, essa internet pode ser usada também para as pessoas em torno da escola 

e para os alunos. Então conseguimos instalar internet em algumas escolas. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: mais uma vez uso dessa 

tribuna para clamar por melhorias para nossa comunidade fiz oficio para esse parlamento solicitando 

fiscalização rigorosa coibindo as queimadas nos bairros e loteamentos no município de Altamira, Já 

protocolei e espero que essa Casa tome as devidas providências. Vereador Isaac ouvi o colega falar 

onde vossa excelência falou que a indicação para a escola do Monte Santo era de sua autoria, gostaria 

que você excelência desse uma verificada nos seus requerimentos. Também foi vazado que onde tem 

indicação deste vereador dizer que a indicação é de sua autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Zé Reinaldo, que após os cumprimentos disse: agradeço o apoio dos colegas pela 
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aprovação das indicações de minha autoria. Lembro da penúltima sessão on-line, onde mencione o 

bairro Bela Vista com relação ao problema da água e ou vereador da base se manifestou falando que 

lá tinha água. E hoje um vereador da base clamou por água que esse mesmo bairro estar sofrendo por 

falta de água, tenho visitado todos os bairros. Pedi em outras sessões que essas picuinhas pessoais, 

essas orientações do gestor municipal que a maioria dos vereadores estão seguindo que deixem de lado 

e abracem a causa do povo que infelizmente estar acontecendo tudo ao contrário. Não tenho 

conhecimentos de Leis, mas estou estudando para isso, tentei 20 (vinte) manos da minha vida ser 

vereador e Deus me deu a oportunidade de estar aqui nesse restante de mandato e não vou desistir da 

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

cumprimentos disse: é lamentável o que estar acontecendo aqui a imprensa, as pessoas que estão nos 

assistindo a questão da votação. Nesse momento quero dizer que as mães me ligam falando da questão 

da merenda escolar sobre os kits e esse kit estar atrasado é vergonhoso esse kit, não sei se todos tiveram 

a oportunidade de ver é mesmo muito vergonhoso não chega nem ser a meia cesta, na última vez que 

foi entregue foi em junho e até o presente momento não entregaram novamente. Então esperamos que 

na próxima reunião a base do governo vereadora Irenilde possa dizer quando será entregue, que mesmo 

sendo pouco as famílias querem. Eu e o Presidente da Casa Dr. Loredan solicitamos uma agencia 

trasfuzional para o Hospital Municipal São Rafael, aonde todas as pessoas que precisam de transfusão 

sanguínea eles precisam deslocarem os servidores do hospital municipal para o HEMOPA e tendo esse 

centro dentro do hospital seria bem viável. Estamos finalizando o ano e desde que a Norte Energia com 

a condicionantes a questão do valor de doze milhões de reais da saúde para a construção do Hospital 

Materno infantil, então esses doze milhões de reais estar ai na Norte Energia para construir. Gostaria 

de ter uma resposta já fizemos várias solicitações. Também. Com relação ao Centro de reabilitação, o 

recurso é federal e até hoje não se tem uma definição desse centro todos os equipamentos conforme na 

reunião do Conselho a funcionária disse da licitação que foram comprados todos os equipamentos que 

custou um milhão de reais, pergunto a vereadora Irenilde aonde estão esses equipamentos? Fui lá no 

setor competente e a responsável não soube me dizer aonde estão esses equipamentos. Agradeceu. Em 

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

vezes as pessoas não entendem a função de um vereador e tem uma palavra no vocabulário que se 

chama prevaricação de função, hoje ela ficou bem explicita essa palavra nesse parlamento. 

Prevaricação de função, onde manipulam requerimento, solicitações, e queiram dizer que não 

compreende a situação. Orientados pelo Executivo prevaricam nas suas funções naquilo que foi 

colocado de mais sagrados nessas pessoas que é o voto, o voto popular na esperança de ter uma 

sociedade mais justa. Afirmo isto nobre vereadora Irenilde líder do governo diante do que eu vou ler. 

Quando foi solicitado essa CPI através de requerimento e Portaria de nº 002, no artigo 1º-  vejam o que 

diz o artigo 1º - cria uma comissão especial temporária com o fito de apurar possíveis irregularidades 

na Secretaria Municipal de Educação de Altamira no período compreendido entre os meses de junho 

de 2018 a maio de 2020. Então essa CPI tem amplo poder de investigar a secretaria que foram 06 (seis) 

vereadores da base governista que assinaram. Então cometeram o mais absurdo dos absurdos que uma 

Casa de Leis pode fazer, esconder as irregularidades que o Executivo a tanto tempo exerce sob essa 

terra de Altamira. Mas também acompanhei sua fala nobre vereador Raimundinho no meu período eu 

não fui vereador de base do passado, eu entrei nessa Câmara em 1º de janeiro de 2013 e estou até hoje.  

Quanto o que nós conseguimos com mensageiros, vereador fazer as indicações, requerimentos e 

viagens para Brasília, Belém, conseguimos levar através do PLT “Luz Para Todos” naquela região 

programa federal que conseguiu contemplar o setor rural 1.631 (mil seiscentas e trinta e uma) famílias 

aproximadamente dois mil quilômetros de rede com equivalência de uns 30 (trinta e oito) milhões de 

reais do programa. Conseguimos também equipar 05 (cinco) bairros colocando energia elétrica regular 

que todo aquele povo usava aqueles chamados gatos, onde atendeu 916 (novecentos e dezesseis) 

famílias, equivalente a (três milhos e cem mil reais). Fomos mensageiros no Conselho Estadual da 
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Educação para que as escolas municipais de Castelo e Cachoeira e de ensino médio pudesse certificará 

os alunos, porque terminavam curso escolar e as crianças não tinham um certificado para prosseguir 

sua vida acadêmica. Depois de 02 (dois) anos de luta saiu a certificação de direito das escolas. Também 

tivemos uma importante contribuição na parte de construir o hospital, aonde hoje o hospital estar 

construído claro que foi no primeiro momento para o Coronavírus uma grande frustação para aquele 

povo que estar sendo adequado que era para ser de portas abertas atendendo todas as patologias no 

valor de (dezoito milhões de reais) muito bonito Presente para aquela comunidade desde que ele atenda. 

Quando vossa excelência diz que eu não levei nem um palmo de asfalto, não sou eu que levo, na casa 

de inúmeros requerimentos e indicações solicitando esse benefício, quem leva esse benefício é o 

Executivo. Nós como vereadores apenas somos mensageiros daquilo que a sociedade anseia. Gostaria 

que o nobre vereador Isaac vossa excelência falou na tribuna que você tem vontade de passar no rosto 

de alguns vereadores da oposição. Eu faço um desafio a vossa excelência eu quero ver se o senhor é 

homem suficiente para passar óleo de peroba neste rosto, esse rosto ele tem 55 (cinquenta e cinco) anos 

de vida que meu pai e minha mãe me constituíram e este rosto tem um legado dos bons princípios 

morais, familiares, religiosos e público. Então acredito que se o senhor não comprar o óleo de peroba 

nas próximas sessões eu comprarei e vou desafiar a nobreza do vereador. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: iniciar me fala dizendo 

ao Presidente em exercício que ele não me representa, vossa excelência homem idoso e com o 

empresários dos anos que a conheço vossa excelência e pela idade que tem tinha que ter critério e não 

fazer essas manobras nojentas que o Prefeito Domingos Juvenil manda para essa Casa e que vossa 

excelência aprendeu muito bem, vejam invertendo a ordem da fala dos vereadores aqui na Câmara. 

Raimundinho isso é feio não é bonito para vossa excelência não, isso é feio para um homem idoso para 

vossa excelência, vossa excelência poderia estar agora numa igreja pedindo a Deus para vossa 

excelência poder cantar com minha mãe estarei em paz que vossa excelência já estar com a idade 

avançada e fazer esse tipo de coisa aqui é muito feio. Meu caro vereador Edvam e vereadora Irenilde 

obstrução na CPI da Educação do Município de Altamira assim para não investigar a educação a 

roubalheira no orçamento do município. Estar aqui senhor Presidente a questão dos kits escolar, estar 

aqui Presidente a denúncia de irregularidades feita nas licitações da educação. Está aqui Presidente a 

insatisfação de quase todos os professores da rede municipal, uns se calam com medo de ir para a rua 

porque são contratados. Então meu caro Presidente, eu peço a vossa excelência, que reflita sobre suas 

atitudes aqui nesta Casa. Vereador João Roberto, vossa excelência falou sobra a água, o Dr. Loredan 

falou aqui na tribuna para vossa excelência, mas eu não posso me calar, eu e o vereador Aldo votamos 

contra a criação da COSALT porque nós sabemos que naquele período era uma enrolação, sabíamos 

que o Domingos Juvenil queria pegar o dinheiro das condicionantes e pegar o dinheiro das ligações 

intradomiciliar e ai vem o Ministério Público Federal e diz quem vai fazer é a Norte Energia, ai o 

Juvenil ficou com essa bananosa que foi  a bendita COSALT que vossa excelência votou inclusive 

colocando seu filho lá para ser subdiretor na época. Então vereador João Roberto vossa excelência não 

pode acusar esses vereadores tão bonitos como o Edvam, Irenilde, Almiro, João estevam que também 

votou a favor na época dessa COSALT, essa bendita já começou errada não tinha porque dar certo e 

estão os bairros das cidade mostrando total insuficiência no serviço público. Meu caro Presidente eu 

digo isso porque nós acompanhamos o concurso público de Altamira, o Prefeito enrolou, enrolou 

acometeu a pandemia e ai não vai ter concurso público, a CPI do mesmo jeito, isso é uma forma nojenta 

Raimundinho Aguiar, isso é uma forma que esse governo impõe aqui nessa Casa. Atenção Ministério 

Público Federal, Ministério Público Estadual, Policia Federal, Monstro do governo Bolsonaro cuidem 

de nós, cuidem de Altamira e coloquem esses canalhas na cadeia. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Almiro Gonçalves, que após os cumprimentos disse: agradeço aos nobres colegas 

pela aprovação de minhas matérias. Também quero dizer que estive no RUC São Joaquim fazendo 

meu papel de fiscalizador nessa Plenária apresentei uma indicação que seja solucionado a infraestrutura 
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e a falta de água e até o momento não tivemos êxito. Recebi várias reclamações dos oradores do bairro 

Paixão de Cristo, onde eles dizem que numa parte do bairro tem água em outra parte não tem. Fica 

minha indignação com relação os moradores do bairro Paixão de Cristo não terem qualidade de vida, 

água é um bem precioso ne ninguém sobre vive sem água. Dizer que pecamos sim em não fiscalizar a 

Norte Energia, a culpa é da Prefeitura. Dizer que eu era sim antes da base do governo, hoje eu repudio 

as coisa erradas, eu sou a favor do povo   e continuarei, fui penalizado por estar do lado do povo e vou 

continuar doa a quem doer. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Edvam Duarte, 

que após os cumprimentos disse: dizer aos presentes que nesse momento de pré-eleição, temos que ter 

bastante serenidade para conduzir nosso parlamento, inclusive começando pelo Presidente, a função 

primordial do Presidente é trabalhar com bom censo e procurando apaziguar. Sei que é difícil uma 

tarefa difícil mas é plenamente possível. Dizer que não sou capaz de desacatar nem um colega vereador, 

podemos dizer a verdade sem gritar, sem xingar e sem menos prezar as pessoas. Volto ao tema de 

discórdia e de discussão, em nem um momento a base governista quis prejudicar o andamento da CPI 

é somente questão de ajuste fino, eu gostaria que o Presidente da CPI estivesse presente porque só 

depende dele. A reedição da portaria pode ser feita hoje, publicada hoje e assim amanhã o Presidente 

Aldo faça uma força tarefa para que essa CPI ande mais rápido possível. Mas se prepara o circo ai 

gritam, esbravejam e vão embora. Daqui a pouco está nas redes sociais que somos traidores do povo. 

Volto a falar não recebi orientações de ninguém para tomar esse posicionamento abancada reuniu e 

achamos que tinha que ser ajustado e assim será. Repito só depende do Presidente da CPI ele pode 

convocar todos os vereadores para a partir de amanhã fazer 03 (três) ou 04 (quatro) reunião por semana 

porque somos pagos para isso e somos obrigados. Então Presidente da CPI vereador Aldo está nas suas 

mãos o andamento da CPI nós queremos que investigue. Informar aos colegas que falaram sobre 

cirurgia eletiva que já está em entendimento na Secretaria de Saúde para retornar as cirurgias eletivas 

em nosso município. Agradeceu. Em seguida o Presidente em exercício Raimundinho Aguiar, disse: 

senhores somos obrigados a encerrar a sessão quando alguns vereadores tiveram a oportunidade de 

usar a palavra para falar com seus eleitores para divulgar suas atividades, de seus mandatos. Mas somos 

obrigados a encerrar por falta de respeito dos vereadores da oposição liderados pelo vereador Francisco 

Marcos, quando abandonaram o Plenário dessa Casa por não querer ouvi o que eles deveriam ouvir. 

Portanto fica aqui nosso repúdio e nossas desculpa para com a população de Altamira. 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 à presente 

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

do mês de agosto do ano de mil e vinte.  
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