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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO QUARTO ANO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZOITO DO 

MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

Aos dezoito 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 vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac 

Costa da Silva, João Roberto Mendes, Almiro Gonçalves de Andrade, Dr. Edvam Duarte da 

Silva, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira 

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

seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado do 

Pará. Em seguida solicitou ao vereador Maia Junior, que fizesse a chamada nominal das senhoras 

e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. 

Mandando justificar a ausência dos vereadores Aldo Boaventura (viajando Castelo de Sonhos) e 

João Estevam da Silva Neto (doente). Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação 

das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 11 (onze) de 

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

Aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, Facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador 

Zé Reinaldo, que após os cumprimentos disse: dizer a todos que nessa semana fui surpreendido 

com os primeiros sinais de perseguição política, mas isso já é de qualidade desse atual Prefeito. 

Quero dizer que os sinais eu tenho apresentado a partir do momento que assumi como vereador 

me declarando como o vereador que estará ao lado do povo. Eu irei manter minha palavra até ao 

final, prova disso estar nas redes sociais meu trabalho, mostrando para a minha transparência, se 

caso amanhã ou na próxima terça-feira, eu não estiver aqui, mas como vereador que a população 

não se preocupe que eu estarei sempre ao lado do povo. Essa perseguição pé o sinal de que estou 

fazendo a coisa certa e o senhor Prefeito infelizmente não gosta disso. Prova disso que estou 

relatando nesse momento pelo trabalho que estou fazendo e pelo que estar nas redes sociais. 

Então deixo claro que estou aqui com meu coração partido pelo companheirismo que encontrei 

ao lado desses companheiros onde estamos tentando fazer um trabalho para o bem da sociedade 

de Altamira. Mas infelizmente já comecei a ser atacado, a vereadora Irenilde na sessão passada, 

eu lembro muito bem das ameaças que vossas excelências estavam armando para me cassar e se 

om PSB o partido que eu represento hoje já está possivelmente correndo atrás dessa vaga é 

porque com certeza já deve ter por trás uma aliança no NDB. Também deixo meu repudio a 

vereadora Irenilde, onde ela com suas lindas palavras sempre coloca tudo no lugar certo, mas na 

última reunião vossa excelência chamou os vereadores da oposição todos de urubus, eu gostaria 

que vossa excelência entendesse que os vereadores de oposição tem eleitores e a senhora 

agravou a eles também. Agradeço ao gestor municipal por ter liberado o comercio em geral para 

poderem trabalhar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após 

cumprimentos disse: informar que dei entrada nessa Casa ofício de nº 812/2020, solicitando ao 

senhor Presidente que notificasse o setor competente no que tange as queimadas nos bairros, 

loteamento e terrenos baldios, solicitar fiscalização intensa para minimizar e coibir as pessoas 

que tocam fogo. Senhor Presidente acabei de protocolar o oficio de nº 815/202, solicito ao 

Prefeito Municipal e solicito também a vossa excelência que faça por esse Poder através da 

Câmara Municipal e em nome de todos os colegas vereadores, observamos nos RUCs e 

loteamentos. de podemos ver o capim muito alto, solicito roçagem nas áreas evitando assim a 

queimada. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra à vereadora Socorro do Carmo, que após 
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os cumprimentos disse: primeiramente começar pela CPI da Lagoa, onde estivemos lá visitando 

onde algumas pessoas que aqui estão presente também estavam lá juntamente com a engenheira, 

onde o laudo pericial ela ficou de protocolar amanhã nesta Casa para que possamos encaminhar 

esse laudo pericial para que a Norte Energia e a Prefeitura se manifeste para que com esse 

relatório possamos finalizar através do relator Assis Cunha a CPI da Lagoa, onde foi pedido o 

prazo de 30 (trinta) dias para que possamos finalizar a CPI da Lagoa e com certeza 

encaminharmos porque foi visto realmente que a insensibilidade tanto da Norte Energia quanto 

da Prefeitura na questão dos moradores da Lagoa. Isso foi visível à engenheira esteve lá conosco 

e pudemos perceber visivelmente o descaso que estar acontecendo porque vocês ainda estão lá 

na Lagoa. Então com certeza no máximo de 30 (trinta) dias para que possamos finalizar de fato a 

questão do nosso relatório das CPI da Lagoa encaminhar para os órgãos competentes para que 

realmente a Norte Energia possa fazer valer realmente os direitos de vocês porque o que fizeram 

com aquelas pessoas é muita ingratidão e falta de respeito com a população de Altamira que foi 

atingida sim, aquela população era pequena e ficou grandiosa. Foi atingida e percebemos de 

perto o que aconteceu no Jardim Independe II e na Lagoa. Conte conosco, faremos um relatório 

com certeza e encaminharemos para o Ministério Público para que possa pressionar a Norte 

Energia para que possa tirar ou indenizar vocês pela situação em que vocês vivem hoje. Também 

gostaria de falar sobre a questão da Vigilância Sanitária do nosso município, onde hoje cedo 

conversei com eles aqui na Secretaria de Saúde, aonde pedir para que eles pudessem também 

fiscalizar aos sábados e domingos à noite embora algumas situações fosse fechados à noite. A 

Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária ela tem que fiscalizar. Então o que eles 

pediram eles precisam de hora extra para que realmente se possa como o vereador que me 

antecedeu falou sobre a questão do COVID-19, que é realidade Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra os vereadores no nosso município já estão com 102 (cento e dois) óbitos, precisamos 

sim a Secretaria Municipal de Saúde, estar atendendo pela manhã, à tarde e à noite, mas para isso 

os agentes precisam de suporte da Secretaria de Saúde para que eles possam está fazendo sua 

fiscalização. Nesse final de semana muitas pessoas nas praias, até passou hoje no Jornal Liberal a 

questão das pessoas que não estão preocupados com a questão tão grave que é o COVID-19. 

Com relação a CPI da Saúde tive informações que a funcionária da Saúde que estava sendo 

investida foi demitida pela atual Secretária de Saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: nesse momento de pandemia 

pedimos as autoridades e ao povo de Altamira, a pandemia não acabou que todos continuem se 

cuidando. Não queremos lotar o Hospital Regional, a UPA, o Hospital Municipal e o Hospital de 

Campanha novamente, nós que temos que fazer nosso dever. Então Presidente, levo essa 

mensagem ao povo de nossa cidade, não vamos deixar esse vírus voltar novamente se alastrar 

nesse município novamente. Presidente vejo aqui o pessoal da Lagoa, esse povo vem lutando 

aqui há muito tempo. Estive lá a convite do senhor Francisco onde ele me convidou para 

participar para uma audiência, e a desesperança os políticos, os representantes eram tão manha e 

grande que um cidadão chegou e disse não queremos vereador e nem políticos aqui. Eu chamei o 

Izan e disse vamos conversar com esse cidadão e vamos fazer um entendimento, dizer o lugar de 

vocês fazerem suas reclamações, de fazer com que a Norte Energia assuma suas 

responsabilidades e que a Prefeitura assuma suas responsabilidades é na Câmara Municipal é 

assim foi feito. Os senhores e senhoras vieram aqui nesta Casa, o Presidente na sua boa vontade 

alguns vereadores estiveram presentes e fomos para uma discussão mais ampla. Foi quando foi 

criada a CPI da Lagoa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Edvam 

Duarte, que após os cumprimentos disse: dizer aos amigos que já estão sofrendo há tempos os 
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amigos da Lagoa que eu acho agora na reta final os 30 (trinta) dias de prazo que foi decidindo na 

nossa última reunião. Tenho a certeza que a vereadora Socorro irá conduzir muito bem. O eu 

depende de mim estarei sempre votando e tomando decisões a favor de vocês que eu sei o quanto 

foram comprometidos no dia a dia à vida de cada um de vocês. Portanto nada mais justo do que 

os entes responsáveis sejam responsabilizados por isso. Dizer aos amigos que nesse final de 

semana realizada pela Secretaria de Saúde realizou uma ação que contemplou os Ribeirinhos 

tanto do Palhal, Paratizinho e Cotovelo.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: quero agradecer ao Presidente Dr. Loredan 

que visitou a Princesa do Xingu, onde parabenizou a escola, a praça, vossa excelência falou do 

Posto de Saúde onde a Joana falou que não estar tendo médico, mas é porque Presidente ela 

pediu era ter tido um comando e ela pediu para ter essa ação quando terminar a pandemia, foi a 

Joana que pediu, ela disse que não aceita por conta da pandemia para não ter aglomerações. Falar 

sobre as nossas visitas na zona rural, onde visitei todos os Postos de Saúde e venho 

acompanhando os atendimentos. Parabenizo todos os servidores que se encontra na linha de 

frente da saúde. Também parabenizo a Secretaria de Saúde e todas as secretarias. Então todos 

verem as obras em andamentos dia e noite. Dizer pelo o respeito que tenho pelos os vereadores 

da oposição, eu nunca persegui ninguém, o senhor Presidente pode dizer tem pedido de cassação 

de mandato de algum vereador porque eu desconheço. Agora se o vereador não teve voto 

suficiente ai é diferente. Dizer também que eu chamei vereadores de urubu, eu não falei nisso eu 

disse que a cidade vivia ao comando dos urubus, agora chamar colega vereador de urubu. Vossa 

excelência está faltando com a verdade porque que vossa excelência me escolheu? Se eu trabalho 

tanto, estou zona rural trabalho 24 (vinte e quatro) horas, estou no ramal da Lagoa todos os dias 

acompanhando o pessoal e não somente lá, sou uma vereadora que luto pelas pessoas que tem 

mais necessidade. Então quero dizer a vossa excelência que o trabalho do nosso Prefeito 

Domingos Juvenil incomoda vossa excelência, digo, mas quem é perseguido aqui é a situação e 

não a oposição, a situação é perseguida porque trabalhamos por isso que somos perseguidos.  

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves, que após os 

cumprimentos disse: peço apoio aos colegas vereadores pela aprovação das indicações de minha 

autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os 

cumprimentos disse: dizer que participei de uma reunião recentemente no gabinete da 

Presidência para tratar sobre a questão da CPI da Lagoa, eu como vice-presidente da comissão 

estive presente e alteramos a data para mais 30 (trinta) dias para que houvesse tempo hábil e a 

CPI não perdesse seu prazo, isso foi uma questão técnica dentro da CPI, mais a própria 

vereadora Socorro que é a Presidente da comissão já informou que esse resultado, esse parecer 

será feito de forma rápida e objetiva antes desse prazo de 30 (trinta) dias. Então acompanhamos a 

luta de todos vocês e sabemos que o que aconteceu foi falta de respeito e comprometimento por 

parte da Norte Energia com relação ao que vem acontecendo com vocês e consequentemente 

também precisamos unir forças para que ela pague o que fez com vocês. Então da minha parte 

vocês podem contar com meu apoio. Também peço apoio aos nobres colegas para com as 

indicações de minha autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto, que após os cumprimentos disse: relatar sobre o clamor que é sobre as queimadas. 

Nessa Casa de Leis eu sugeri um projeto maravilhoso que poderia ter evitado essa situação e 

gerava emprego, renda para as pessoas mais carentes, onde tem muitos terrenos ociosos em 

nossa cidade, são 043 (quarenta e três) loteamentos e 01 (um) somente é regular. O que é que 

obriga as pessoas colocarem fogo nos terrenos? É devido à ociosidade. O que seria esse projeto, 

através do CRAS as pessoas que chegasse lá a procura de emprego direcionava essa vaga para 
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pessoas com roçadeira para limpar os terrenos. Se o proprietário não limpa seu terreno já que a 

lei obriga ele teria um prazo de trinta dias caso o proprietário não limpasse a Prefeitura entrava 

com aquela equipe limpava, tirava foto e cobraria no IPTU. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: também me fiz presente na 

reunião em que o vereador Marquinho citou no AMBAJ com o MAB, estive lá não por interesse 

político, mas por ver a situação dessas famílias lá da Lagoa. Um ano antes dessa situação estive 

lá, uma senhora me ligou e fui lá fazer uma visita e quando saio dessa casa lá estava uma 

multidão no AMBAJ entrei no local sem nem saber o que estava acontecendo e eu fui hostilizado 

lá, por alguns moradores que estão aqui presentes e nem por isso eu destratei nem um deles 

porque todos estavam lá lutando pelo mesmo objetivo. Quando vi a luta deles e nesse dia eles 

estavam com carro de som para ligar para alguém da Norte Energia e aquilo me comoveu, pensei 

poxa o que tenho que fazer agora e dar força para esse pessoal eles estão no caminho certo, mas 

não fui bem aceito. Quero dizer que quando fui vereador há vinte anos uma vez eu sai dessa Casa 

de Leis as 03 (três) horas da manhã onde foram quebradas as vidraças da Câmara, alguns 

vereadores saíram pela porta dos fundos e eu sai pela frente mesmo o povo brabo comigo, agora 

sabem por quê?  Porque eu votei a favor do concurso público naquela época. Muitos falam que 

eu sou contra o concurso público e eu também votei a favor do concurso público. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: dizer que 

na semana passada estivemos reunidos na questão da Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Saúde, tivemos algumas diligências juntamente com o Edvam Presidente da comissão. É 

importante salutar que diante do fato determinado a comissão tenho certeza que irá finalizar seus 

trabalhos em breve sabendo da importância de dar uma resposta para a população. Dizer também 

Presidente que na semana passada alguns vereadores que infelizmente com a falta de 

compromisso abandonaram a sessão, isso é muito triste e assim mostrando a falta de 

compromisso de alguns vereadores com a população, porque estamos aqui debatendo assuntos 

importantes para a sociedade e que infelizmente alguns vereadores viraram as costas e foram 

embora. Estão postando nas redes sociais que engavetamos a CPI da Educação, dizer que 

ninguém engavetou a CPI, apenas solicitamos que fosse reeditada a portaria, porque abrimos 

uma CPI através de fatos e a CPI foi pedida através de ofícios que mostrei na semana passada o 

inquérito policial até o número estar lá. Através da Secretaria de Saúde parabenizar a todos que 

estão em nosso município no Hospital Regional, UPA e Hospital Municipal é muito valido a 

importância que tem esses profissionais em nosso município. Também solicito a nova Secretaria 

de Saúde para que possamos levar esses testes rápido para a zona rural, sabemos que nem todos 

tem condições de vir para zona urbana. Dizer também que nessa semana estarei na comunidade 

dos Quatro Bocas, fiscalizando a construção da USB da nossa Emenda Parlamentar para poder 

atender a comunidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho 

Aguiar, que após os cumprimentos disse: estive fazendo visitas em algumas comunidades na 

zona rural a convite dos moradores, onde tive o prazer de ver de o anseio da população de dessas 

comunidades. Com certeza estarei apresentando indicações nessa Casa de Leis que com certeza 

beneficiara a todos. Quero informar que vai ser dada continuação na realização do concurso 

público, a Prefeitura de Altamira publicou o edital de nº 003/2020, que torna público o 

cronograma das provas objetivas e discursivas e demais fases do concurso. Portanto todos que 

fizeram a inscrição deverão ficar atentos para a data da prova. O edital estar no site da empresa 

Instituto Vicente Nelson que tem como data prevista para o dia 11 (onze) de outubro de 2020. 

Agradeceu. A Secretaria de Saúde através do NASF realizará no dia 21 (vinte e um) de agosto 

live sobre a importância do leite materno. Em seguida o senhor Presidente passou a condução 
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dos trabalhos ao Vice-Presidente para que também possa fazer uso da palavra. Ao assumir 

facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: gostaria de 

falar sobre minhas indicações, uma em conjunto com os colegas vereadores a respeito do 

conjunto Santa Benedita, com relação à bomba, onde o vereador João Roberto esteve lá e propôs 

aos moradores que o MAB um movimento popular que existe lá, a questão é o transformador. 

Então desta feita nós fizemos o pedido para que a Equatorial providencie o mais breve possível 

um transformador pra a questão da bomba, para que a população não fique sendo prejudicadas 

para que a Celpa possa cobrar do gerente. A outra indicação baseada nos dados da 10º- Regional 

SESPA, a respeito dos últimos dados do COVID-19, solicitando ao Governador do Estado que o 

panderamento da região do Xingu seja modificado. Tivemos infelizmente grandes perdas de 

óbitos de pessoas em nossa cidade. Mas os dados que recebemos da SESPA nas 28 (vigésima 

oitava) semana de 1.127 (mil cento e vinte e sete) casos para a 32 (trigésima segunda) semana 

528 (quinhentos e vinte e oito) casos uma redução de 100 (cem) por cento pela metade. Bem 

como também de óbitos de 22 (vinte e dois) para 10 (dez) óbitos nas 32 (trigésima segunda) 

semana porque temos alguns contra censo no meu ponto de vista. Por exemplo, porque o 

comercio na funcionar no sábado pela parte da manhã eu ainda não entendi, a não ser que o 

comerciante seja Adventista ai ele abriria no domingo no meu ponto de vista, mas não abrir no 

sábado que é justamente no que dia que muitas famílias têm disponibilidade de sair para ir até ao 

comércio para comprar é um contra censo. Não vejo diferença nenhuma em abrir de segunda a 

sexta e ao sábado ficar fechado. Bem como também a questão do nosso ginásio e do nosso 

estádio que é imenso. Ontem estive conversando com u grupo de jogadoras de futebol e elas nos 

pediram para hoje falar aqui na tribuna que com o distanciamento social mantendo no estádio, 

nós poderíamos ter novamente as competições a reabertura do futebol, as jogadoras fazendo os 

testes e tomando os devidos cuidados e as pessoas mantendo os espaços. Nos Hospitais Regional 

e Municipal houve uma redução de 50 (cinquenta) e 60 (sessenta) por cento de ocupação de 

leitos. O Hospital de Campanha tem a é de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) por cento de redução. 

Então tem leitos suficientes hoje para atender os portadores dessa patologia. Mas não custa nada 

ressaltar como falou o vereador Marquinho do uso da máscara, do distanciamento, da 

higienização das mãos. A última indicação, pedimos uma audiência com o Ministro da 

infraestrutura para que se discuta a ponte de Belo Monte sobre o Rio Xingu que é um pedido 

antigo. Temos aqui várias correspondências do TCU na época o Presidente era o TEMER, 

chegamos ter correspondência do DNIT. Vamos passar todo esse processo, iremos atender 

mesmo de forma virtual e nós vamos tocar na questão da ponte, a sonhada ponte do Rio Xingu 

ligando Altamira/Assurini, que hoje devido os dados econômicos a produção do cacau e de 

várias outras produções como gado e o Assurini já compete economicamente nessa questão com 

outros municípios da região. Essa ponte é um sonho, mas que pode se realizar uma vez que o 

governo federal estar se propondo a fazer obras aqui na região. Então vamos pedir também a 

questão da Lagoa que é um mega projeto, que para a Prefeitura fazer tem necessidade de ter 

parceria com o governo federal também para que seja executada uma obra desse porte. 

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, 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 3385/2020, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello, que seja encaminhada aos Deputados Paulo Bengston e Eduardo Costa, para 

que intercedam junto ao senhor Tarcísio Freitas – Ministro de Infraestrutura, no sentido de 

viabilizar estudos com vistas à construção da ponte sobre o rio Xingu, ligando o município de 

Altamira ao Assurini. Segue, anexo, Abaixo Assinado dos moradores da região. Indicação n.º 
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3374/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através do Departamento de Iluminação Pública, realize o serviço 

de implantação de Kits de iluminação (braços e luminárias), na Rua Porto Velho, no bairro Ibiza. 

Indicação n.º 3375/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar um Pórtico de entrada 

na rodovia Transamazônica, sentido Brasil Novo, próximo à entrada para o bairro Buriti. 

Indicação n.º 3381/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

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

recapeamento asfáltico na Rua Umbelino José de Oliveira, no bairro Jardim Independente II.  

Indicação n.º 3358/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 

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

implantação de linha d’água, calçada e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas ruas 

Porto Alegre, São Gaspar e Severo de Sousa, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 

3359/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de implantação de 

linha d’água, calçada e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas ruas Assad Cury, Isaque 

Benaroque e Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 

3367/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de implantação de 

linha d’água, calçada e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas ruas 01 e 09, no bairro 

Sudam II. Indicação n.º 3364/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar 

campanha para que os homens realizem Vasectomias e as mulheres usem o DIU.  Indicação n.º 

3365/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Ciclovia no perímetro 

urbano da rodovia Transamazônica, iniciando na bifurcação da rodovia Ernesto Acioly até o 

entroncamento do Km 04, antigo DNER.  Indicação n.º 3366/2020, de iniciativa do vereador 

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

Departamento Municipal de Iluminação Pública, implantar 04 (quatro) braços de lâmpadas de 

LED na Rua 01 e 03 braços de lâmpadas de LED na Rua 02, próximas a Travessa Paraíso no 

bairro Nova Altamira, entre a rodovia Transamazônica e o bairro São Domingos. Indicação n.º 

3356/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça e uma Academia ao 

ar livre na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 3360/2020, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, realizar os serviços de implantação de saneamento básico, tais 

como: linha d’água, calçada e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica na Travessa Pedro 

Miranda, no bairro Brasília.  Indicação n.º 3361/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, 

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

instalar Hidrantes na comunidade Princesa do Xingu. Indicação n.º 3362/2020, de iniciativa da 

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

da Secretaria competente, instalar Hidrantes na comunidade Vale Piauiense. Indicação n.º 

3363/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar placa com nomenclatura com os 

nomes das ruas e travessas na comunidade Princesa do Xingu.  Indicação n.º 3371/2020, de 

iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 
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Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção no Travessão do 

Vianey, Km. 53, até a ponte sobre o rio Ituna, no Assurini. Indicação n.º 3372/2020, de iniciativa 

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

da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção no Travessão das Baianas, no Km. 

85, até a ponte sobre o rio Ituna, no Assurini. Indicação n.º 3373/2020, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção no Travessão do Espanhol, Km. 75, até 

a ponte sobre o rio Xingu, no Assurini. Indicação n.º 3368/2020, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, construir um muro em toda área da Escola São Lázaro, na comunidade Serrinha.  

Indicação n.º 3369/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

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

implantação de saneamento básico, tais como: galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de 

acessibilidade e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas ruas Luiz Francisco, Romualdo 

Bentes, Odileida Sampaio e João do Biscoito, no bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 

3370/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de implantação de 

saneamento básico, tais como: galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e 

blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas Alamedas Zenaide, Aurea e Eliane Raquel, no 

bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 3379/2020, 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 nas Ruas 01, 03 

e 04, no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 3380/2020, 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 nas 

Ruas São Paulo, Sete Amigos, Dom Mário Silva e na Travessa São Francisco, no bairro São 

Domingos. Indicação n.º 3381/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

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

serviço de construção de calçada nas Ruas 13, 14 e 15, no bairro Mutirão. Indicação n.º 

3376/2020, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de sinalizações, com 

Faixa de Pedestres, implantação de Redutores de Velocidade em frente à EMEI professor 

Ubirajara Marques Umbuzeiro, como também, na em frente à Creche Santa Benedita, no 

Conjunto Residencial Santa Benedita. Indicação n.º 3378/2020, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, realizar os serviços de limpeza, poda regar ou molhar as arvores e gramas 

no centro de Altamira.  Indicação em Conjunto n.º 3377/2020, de iniciativa dos vereadores 

Almiro Gonçalves e Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de implantação de saneamento 

básico, tais como: galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e 

blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica na Rua 26 de Janeiro, no bairro Bela Vista. 

Indicação em Conjunto n.º 3383/2020, de iniciativa de todos os vereadores, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, interceder junto à 

empresa Equatorial, para que seja adquirido um transformador de energia e, que o mesmo seja 

instalado nas dependências do sistema de captação e distribuição de água no bairro Nova 

Altamira (Conjunto Santa Benedita). Indicação em Conjunto n.º 3384/2020, de iniciativa de 
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todos os vereadores, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado, através da 

Secretaria de Estado de Saúde Pública, que em razão da redução dos casos e também dos óbitos 

na região do Xingu causados pela COVID-19, que seja realizado estudos com vistas mudar a 

bandeira da região de laranja para amarelo. Moção n.º 178/2020, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, que sugere que seja externado Moção de Congratulação aos médicos Cardiologistas pela 

passagem do Dia do Cardiologista, comemorado no último dia 14 de agosto. Pedido de 

Informação n.º 023/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que seja encaminhada ao 

senhor Secretário Municipal de Saúde, com base no Artigo 85, XXXIV, da Lei Orgânica do 

Município, encaminhar a Câmara Municipal, qual o local em que está lotado o senhor Daniel 

Pedrosa. AVULSOS: Ofício n.º 134/2020/CGG, encaminhado pelo senhor Luiziel Guedes, 

Chefe de Gabinete do Governo do Estado do Pará, respondendo ao Ofício n.º 108/2020, desta 

Casa.  Ofício sem número encaminhado pelo senhor Álvaro de Almeida Silvério, Vice 

Presidente do Sindicato dos Oleiros de Altamira. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao 

vereador Maia Júnior, que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, consultou ao 

Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. 

Não havendo manifestantes, submeteu para VOTAÇÃO: indicação n.º 3385/2020, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 3374/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar.  Indicações n.ºs 3375 e 3381/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 

3358, 3359 e 3367/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 3364, 3365 e 

3366/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3356 e 3360/2020, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 3361, 3362 e 3363/2020, de iniciativa 

da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 3371, 3372 e 3373/2020, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicações n.ºs 3368, 3369 e 3370/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 3379, 3380 e 3381/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º 

3376/2020, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 3378/2020, de iniciativa 

da vereadora Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto n.º 3377/2020, de iniciativa dos 

vereadores Almiro Gonçalves e Socorro do Carmo. Indicações em conjunto n.º 3383 e 

3384/2020, de iniciativa de todos os vereadores. Moção n.º 178/2020, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA 

DIRETORA. Pedido de Informação n.º 023/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, 

que seja encaminhada ao senhor Secretário Municipal de Saúde, com base no artigo 85, XXXIV, 

da Lei Orgânica do Município, encaminhar a Câmara Municipal, qual o local em que está lotado 

o senhor Daniel Pedrosa. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, 

o senhor Presidente passou para vá parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Victor Conde, 

que após os cumprimentos disse: na sexta-feira passada tivemos o novo decreto municipal que 

trata sobre a reabertura, dos bares, restaurantes, lanchonetes, cursos profissionalizantes, quadras 

poliesportivas de gramado sintético principalmente, isso temos acompanhado a 05 (cinco) meses 

o sofrimento por parte desses empresários, consequentemente dos seus servidores, nós ouvimos 

relatos de demissões em massa acontecendo e que muitas das vezes só olhamos o lado do 

empresário e alguns acham que queremos somente valorizar o lado do empresário, mas na 

verdade queremos manter os empregos, queremos manter a rendas das famílias. Dizer que para 

uma parcela da população parece que o Coronavírus acabou e da forma que estar se não tivermos 

responsabilidades, sabemos que o lockdawn pode voltar temos que tomar cuidado. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Edvam Duarte, que após os cumprimentos disse: 

só para convocar a vereadora Socorro e o vereador Raimundinho para nós sentarmos para ver 
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que forma nós vamos achar e outros vereadores se quiserem assinar o requerimento em conjunto 

de que forma vamos fazer para homenagear esses servidores que eu estou chamando de heróis, 

servidores da Saúde, vamos sentar para ver de que forma vamos fazer essa homenagem. Não 

poderia deixar de registrar o comprometimento de um Secretário que é o de Infraestrutura que é 

o Alexandre Bossato, já estive com ele a disponibilidade, a cordialidade dele que ele vem 

tratando a população de nossa cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Almiro Gonçalves, que após os cumprimentos disse: quero agradecer aos colegas vereadores 

pela aprovação das indicações de minha autoria. Também senhor Presidente estive visitando o 

bairro bela Vista e assim pude ver o descaso com esse bairro que estar completamente 

abandonado. Então peço ao gestor que der atenção aos bairros mais afastados do centro da 

cidade e que não somente a esses bairros mais afastados. Também peço a nossa líder do governo, 

recebi reclamações da Princesa do Xingu que hoje não teve atendimento médico no Posto de 

Saúde porque não tinha pacientes suficientes para o médico se deslocar até lá. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: gostaria de 

fazer um apelo ao Diretor do DEMUTRAN que a pouco tive informações que inúmeros 

semáforos estão sem funcionamento. Enviei ofício ao Departamento para que seja deslocado 

agentes aos locais em que os semáforos não estão funcionando, até que sejam realizados os 

reparos dos mesmos para assim evitar acidentes. Também falou com relação ao concurso público 

no ano de 1997 a 2002, na época do Ex-Prefeito Claudomiro Gomes. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: Agradecer aos 

colegas vereadores pela aprovação das indicações de minha autoria. Dizer que fiz vários pedidos 

de informação à Secretaria Municipal de Saúde e até o momento não foi enviado resposta a essa 

Casa. Estou fazendo, mas um hoje sobre a questão do Centro de Recuperação que fica no 

Assurini, o mesmo encontra se fechado foi construído com recurso público, a última vez que 

estive lá somente o vigia encontra-se no local. Tem o processo licitatório que me chamou muito 

atenção, na verdade têm 02 (dois) processos licitatório 01 (um) o pregão é no valor de quase 500, 

000,00 (quinhentos mil reais). Então assim aonde nesse pregão refere-se a compras de 

equipamentos para esse referido centro. Então é uma preocupação porque esses equipamentos 

não estão lá. Então queremos esclarecimentos na CPI da Educação eu solicitei esse pregão para 

sabermos o que já foi comprado. O outro pedido de informação é com relação ao senhor 

responsável pelo o centro, já que não estar funcionando não tem como pagar servidor, se ainda 

estiver na folha a secretária que assumiu deve retira-lo da folha, porque não pode pagar servidor 

que não estar trabalhando e sim tem que repor aqui que foi retirado dos servidores públicos 

municipais. Também falou sobre a visita na Princesa do Xingu. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: colegas vereadores 

Almiro e Socorro quero lhe dizer que na Princesa do Xingu não está tendo atrito algum. Dizer 

que toda a comunidade está agradecendo pelo o atendimento no Posto de Saúde. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: solicito a 

vossa excelência através dessa Casa que possa fazer um convite para a Norte Energia, COSALT 

e Ministério Público para termos uma conversa para discutir esses gargalos que hoje encontra se 

em Altamira nas partes alta de nossa cidade. Na Rua Monte Sião tem mais de 14 (quatorze) dias 

que não tem água, a maioria dos moradores da Monte Sião eles estão ligados na rede velha. No 

Mirante tem 02 (duas) caixas de água à antiga que o rap e a outra de cimento que atende a rede 

nova, a quantidade de água que vai para o Mirante ela é dividida existe uma manobra para a 

caixa do rap e para a caixa de cimento, a água que vai para a caixa de cimento é pouca, assim 

não tem como fazer a pressão para atender a parte alta. Então com essa conversa podemos 
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esclarecer esse gargalo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que 

após os cumprimentos disse: todos nós sabemos que tinha aquela feira livre na Abel Figueiredo, 

eu sinto falta daquela feira, hoje temos um espaço passando essa pandemia para retornar a feira 

livre novamente, porque assim o camelô quem faz artesanato enfim todos aqueles que trabalham 

na feira livre. Hoje nós temos o Centro de Eventos, naquele espaço dá para se fazer com 

qualidade a feira livre aos domingos para que possamos ter mais facilidade para comprar seu 

alimento. 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, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e vinte.  
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