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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 

DEZESSETE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.   

 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, á hora regimental reuniram 

se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa 

Aguiar. Em seguida com o Presidente Dr. Loredan de Andrade Mello, os senhores vereadores: 

Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de 

Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis da Cunha, 

Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, 

Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. 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 Júnior 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 do vereador Victor Conde de Oliveira (realizando prova da faculdade). Em 

seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a 

Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dez de setembro do ano de dois mil e dezenove. Não 

havendo manifestantes submeteu a mesma para aprovação. Aprovada a unanimidade. Em seguida 

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

inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: 

nesse primeiro expediente gostaria de falar sobre um assunto grave do município de Altamira que 

tem que ter a parceria do estado a questão das nossas cirurgias eletivas, temos um número muito 

grande de pacientes necessitando fazer cirurgias eletivas, por exemplo, cirurgia de pedra na 

vesícula e cirurgia de hérnia. Então o município por estar em uma tensão básica precisa do apoio 

do estado para realizar essas cirurgias. Foram dispensadas algumas cirurgias um total de vinte e 

cinco. Conversei com o Diretor da SESPA o Mauricio Nascimento, o qual me informou que estaria 

viajando amanhã para Belém para resolver essa questão das cirurgias eletivas, onde temos uma 

fila imensa. Então peço apoio e espero um retorno dessas cirurgias eletivas, pois o estado tem que 

passar o recurso para o município para que possa realizar essas cirurgias. A demanda é muito 

grande temos uma demanda reprimida de cirurgias traumatológicas, temos vários pacientes com 

fraturas esperando um leito. Que tenhamos também em breve um mutirão de cirurgias eletivas 

para que possa solucionar os problemas dos nossos pacientes de Altamira, temos o Hospital 

Regional sabemos que é para atender todos os municípios da nossa região. Visitei alguns RUCs e 

percebi que o plantão social por exemplo, do Água Azul não existe mais. Amanhã teremos aqui 

uma audiência pública, visitei várias residências e vi as paredes rachadas as cerâmicas soltas, 

aquelas casas tem um prazo de validade conforme eles. Então convido todos vocês para essa 

audiência para que possamos está discutindo a situação dos RUCs que também sofrem muito com 

essa estrutura que foi colocada ao tirarem de suas casas. Também quero falar da questão da falta 

de água nos bairros, falar especificamente do bairro da Colina que encontra se sem água, que já 

vem há muitos anos e não é somente do bairro da Colina e sim do município de Altamira.   

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os 

cumprimentos disse: senhores início perguntando quem quer cem telhas? Quem quer cinquenta 

sacos de cimento, quem quer dez milheiros de tijolos? Cem cestas básicas? Quatrocentos reais em 

dinheiro quem quer? Faço essa pergunta porque é esse tipo de negociação infelizmente é muito 

comum nesse período eleitoral popularmente conhecido como compra de votos e de onde é que 

vem esse dinheiro para essa compra de votos? Ele é tirado do remédio que falta na UPA, nos 
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postinhos e nos hospitais, condenando a morte dos indefesos, ele é tirado da merenda, do transporte 

escolar, dos ribeirinhos do Rio Xingu, Rio Iriri e Rio Curuá. É tirado do salário dos professores 

que dão aulas duramente para seus filhos terem um futuro melhor, é tirado do dinheiro dos garis 

que trabalham em condições desumana. O dinheiro da compra de votos é o resultado da corrupção 

na política e é usado no poder político para manter quem não tem nem um compromisso com a 

verdadeira promoção social da população mais carente que a cada dia vai ficando mais pobre sem 

esperança.  Nos últimos dias por conta dessa pré-campanha eleitoral, espalha se por ai como 

rastinho de pólvora nos quatro cantos da cidade notícias que algumas lideranças locais que até em 

bem pouco tempo questionavam o estado atual que nos encontramos e que agora se agarram 

apresentando novos aliados. O que nos faz mudar de opinião tão rapidamente? Tais lideranças 

andam de braços dados por ai apresentando os tais de gabinete itinerantes garantindo aquilo que 

diz a música do Roberto Carlos que diz: daqui para frente tudo vai ser diferente. Que na verdade 

sabemos que tudo vai ficar diferente, que daqui para frente será a maior conta de água e de esgoto 

para se pagar, desemprego, taxas de lixo e de iluminação pública, isso será o diferente que 

possivelmente eles estejam propondo. Quero me dirigir a todos os eleitores de Altamira que não 

venda seu voto, que não troque por uma ilusão passageira. Que use essa poderosa arma 

democrática para construir um novo tempo sem pressão, sem perseguição e sem medo. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos disse: dizer 

das visitas realizadas na quarta feira juntamente com o vereador Raimundinho Aguiar visitamos 

os travessões da nove e da cinco, onde vimos a reforma da Escola Rio Branco e a reforma da 

Escola São Roque, onde foi pedido através de oficio, indicações enfim, onde podemos ver a 

satisfação dos professores, alunos e dos pais a gratidão. Lá não encontramos ninguém pedindo 

telhas, tijolos enfim, o pessoal querem obras. Ninguém pode dizer que na cidade de Altamira não 

tem obras, na cidade tem obras por todos os cantos da cidade e nos bairros afastados e aonde ainda 

não tem obras chegaremos lá. Parabenizo a todos vocês que aqui estão é assim mesmo que 

cobramos que buscamos, a vitória não é nossa que fomos eleitos e sim a vitória é da população, só 

que a população tem que saber quem é que vai ser seus representantes. Em momento algum falo 

nomes de candidatos falo o nome do Prefeito Domingos Juvenil porque ele já está em exercício, 

aqui é uma Casa de Leis, temos que fazer campanha política temos sim mas lá na rua aqui somos 

quinze vereadores se formos fazer campanha política aqui dentro onde é que fica o trabalho, os 

ofícios, indicações? Dizer quem tem trabalho tem voto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: ouvi a fala da vereadora Socorro 

com muita responsabilidade onde falava sobre as questões das cirurgias eletivas daqui do 

município. Vale ressaltar que aqui não estou defendendo ninguém. Quero dizer que os municípios 

que abrangem Pacajá, Porto de Moz e Placas corresponde a Décima Regional de Altamira 

(SESPA). Dizer que foi compactuado com o município de Altamira para desafogar a fila do 

Hospital Regional. O excelentíssimo Governador do Estado no uso de suas atribuições legais, 

todos os meses ele deposita na conta do município de Altamira, eu acabei de ver o repasse quando 

vinha para cá, todos os meses entra na conta da Prefeitura trezentos mil reais para fazer as cirurgias 

eletivas no Hospital São Rafael. Então vejam bem o Hospital Regional da Transamazônica, existe 

o planejamento do governador para ser duzentos e vinte leitos, onde hoje só tem noventa e sete 

leitos. Essas cirurgias eletivas elas podem ser feitas no hospital municipal temos médicos 

capacitados que podem fazer. Então nobres vereadores temos que formar uma comissão senhor 

Presidente estou sugerindo para ir no hospital municipal para acompanhar para saber se está sendo 

realizadas essas cirurgias porque o dinheiro está vindo. Então gostaria de saber o que que está 

acontecendo porque não estão fazendo essas cirurgias, vou perguntar para meu amigo Dr. Edvan 
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que é o Diretor do Hospital Municipal o que estar acontecendo? Ouvi a vereadora Socorro se 

reportar que está um caos e realmente vossa excelência tem razão, vem pacientes de Uruará, 

Medicilândia, Brasil Novo, Pacajá, Souzel e Porto de Moz todos para o Hospital Regional de 

Altamira, com isso tem que ter uma megaestrutura para poder atender a todos. Sugiro a líder do 

governo para criarmos uma comissão senhor Presidente para fazermos o acompanhamento dessas 

cirurgias eletivas no hospital municipal de Altamira.  Também estive visitando o bairro Paixão de 

Cristo participando de uma reunião onde tive oportunidade de ver os moradores se manifestando 

novamente sobre a questão da água, a situação está de mal a pior e não só lá. Dizer também que 

os moradores do RUC Laranjeira invadiram a Norte Energia pedindo socorro porque não tinham 

água nem mesmo para fazer comida. A COSALT nem adianta ligar que não atende o telefone. 

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

disse: com relação essas cirurgias eletivas quem me dera se o município recebesse do estado essa 

contrapartida todos os meses o valor de trezentos e trinta mil reais. A pessoa vem aqui na tribuna 

mal informada tentando induzir quem está nos assistido e nos ouvindo em suas casas, eu provo 

para você vereador Marquinho que você está mentindo se o problema é este eu provo. Essa 

contrapartida do estado que veio para a cirurgia eletiva veio somente uma vez um valor de noventa 

e sete mil reais, a quem me dera que viesse esse dinheiro, traga um documento para você provar 

aqui, vão na UPA para vocês verem o atendimento vão lá para verem o tanto de gente para serem 

atendidos. Vão lá no hospital municipal pedir o relatório para verem quantas cirurgias feitas 

durante o mês. Ai a pessoa fica se alterando, a verdade dói meus amigos e vai doer ainda mais. 

Vereador Agnaldo você tem que dizer onde estão dando essas telhas e cimento e tijolos porque 

você vem para a tribuna dizer que estão dando telhas, cimentos e tijolos, você tem que dizer onde 

estão dando esses materiais. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior 

que após os cumprimentos disse:  na semana passada realizei visitas estive no Assurini, visitando 

os Quatro Bocas, o Novo Ituna, realizando um comando médico de saúde nos dias onze e doze de 

setembro, onde foram realizados mais de duzentos atendimentos médicos, odontológicos entre 

outros. Agradeço ao Prefeito Domingos Juvenil por ter atendido. Também agradeço a Secretária 

de Saúde Kátia Lopes por se fazer presente. Dizer que na sexta-feira passada foi inaugurada a Rua 

Beliza de Castro e também na Rua Carlos Vieira, onde foi indicação de minha autoria onde solicitei 

a pavimentação e hoje chegou pavimentação, blokreteamento, asfaltamento, sabemos que tem 

muitos bairro em Altamira, como o bairro Paixão de Cristo que merece ter toda infraestrutura 

naquele bairro. Também gostaria de relatar que essa questão do repasse é que o município faz 

cirurgia de ortopedia e oftalmologia. Vale ressaltar que o município não tem obrigação de fazer 

média e alta complexidade acho que tem que ficar bem claro, o município é obrigado dar atenção 

básica. Hoje o município de Altamira faz cirurgia de média e alta complexidade sem receber. A 

informação que tenho é que foi repassado noventa e dois mil reais nesses sete meses de governo. 

Há um acordo entre o governo do Helder Barbalho juntamente com a Prefeitura para que regularize 

o repasse para o município de Altamira, para que o município continue trabalhando a média e a 

alta complexidade que não é sua obrigação. Então tem que ser ressaltado o vereador Marquinho 

está passando informação que tem que ser comprovada.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Dr. Loredan Mello qual após os cumprimentos disse: amanhã teremos uma audiência 

pública com a Norte Energia na questão da água, saneamento e esgoto, nós convidamos a Norte 

Energia em também convidamos a Prefeitura através dos secretários de saneamento e meio 

ambiente. Esse tema vai ser tratado exaustivamente amanhã vamos debater a respeito desse 

assunto. Agradeceu. O vereador Francisco Marcos levantou QUESTÃO DE ORDEM uma me 

reportei com relação ao repasse do estado na questão que se refere as cirurgias eletivas. Eu pedi 
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para o Presidente em exercício para que seja formada uma comissão para levantar quanto é que 

está se sendo repassado para o município e qual é a quantidade de cirurgias que o município está 

realizando porque está um caos no hospital regional como vossa excelência e sabedor. Agradeceu. 

Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia 

Júnior que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 

2761/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma do Posto de 

Saúde do bairro Boa Esperança.  Indicação n.º 2820/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello, que sugere ao senhor Maurício Nascimento - Diretor da 10ª Regional de Estado de Saúde 

Pública – SESPA, para que interceda junto ao Secretaria de Estado de Saúde Pública para que de 

forma urgente seja encontrada uma resolução na elevada demanda de cirurgias traumatológicas 

em Altamira, com muitas pessoas na fila de espera. Acreditamos que priorizando tais cirurgias no 

Hospital Regional Público da Transamazônica, pois, existem muitas pessoas com fraturas 

aguardando ser operadas.  Indicação n.º 2821/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

que sugere aos senhores Josué Mendes Oliveira – Diretor do DEMUTRAN e Hêber Rocha Santos 

– Diretor do DETRAN, para que em parceria e com auxílio da Polícia Militar, realizem diariamente 

blitzs para exigir o uso dos equipamentos obrigatórios, como também, realizem um trabalho de 

educação continuada de legislação de trânsito nas escolas de Ensino Fundamental e Médio em 

Altamira.  Indicação n.º 2817/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

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

o serviço de ampliação do Posto de Saúde do bairro Colinas. Indicação n.º 2818/2019, de iniciativa 

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

através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana/Departamento Municipal 

de Trânsito, realizar o serviço de pintura de uma Faixa de Pedestre em frente a Creche Municipal 

Colinas, no bairro Colinas.  Indicação n.º 2819/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana/Departamento Municipal de Trânsito, realizar o 

serviço de pintura de uma Faixa de Pedestre em frente a EMEF Colinas, no bairro Colinas. 

Indicação n.º 2812/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração/Guarda Municipal, 

escalar guarnição de Guardas Municipais nos Postos de Saúde de Altamira. Indicação n.º 

2813/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, interceder junto a empresa Norte Energia, 

no sentido de criar um Centro de Iniciação Desportiva em Altamira. Indicação n.º 2810/2019, de 

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

através da Secretaria competente, aproveitar uma área localizada na Rua Maria Salvador Fais, no 

Conjunto Residencial Santa Benedita, e construir uma Quadra de Voleibol de Areia.  Indicação n.º 

2811/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, realizar estudos de 

viabilidade Técnica, no sentido de construir uma Passarela na rodovia Ernesto Acioly, próximo ao 

Clube do AABB, para oferecer maior segurança aos pedestres, em especial aos alunos que moram 

no bairro Colinas e estudam no bairro Alberto Soares.  Indicação n.º 2789/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, construir uma Rampa de Acessibilidade, para pessoas com necessidades 

especiais, no Posto de Saúde localizado na Rua São Francisco, no bairro Santa Ana.  Indicação n.º 

2793/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil. 
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Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Quadra Poliesportiva com 

cobertura, viabilizar também um campo de futebol Society com grama sintética, implantação de 

uma Academia ao ar livre e um Parque Infantil no loteamento Belo Monte (antigo Loteamento 

Paulista), adjacente ao bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 2796/2019, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar o serviço de reforma, construção de arquibancada e cobertura da Quadra 

Esportiva localizada na Rua Umbelino de Oliveira, em frente à Igreja São Lázaro, no bairro Jardim 

Independente Indicações.  Indicação n.º 2791/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil, através da através da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de meio fio, linha d´água nas Alamedas W1, W2, W6 e 

W7, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 2792/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil, através da através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de meio fio, linha d´água calçada e 

recuperação nas Ruas 09, 10 e 11, no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 2802/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Josué Cavalcante – Diretor do 

Departamento Municipal de Trânsito, criar um projeto de educação de transito, exclusivo para 

conscientização do uso de ciclovia. Podendo ser através de blitzs educativas e/ou intervenção 

direta nas escolas com pais e alunos.  Indicação n.º 2794/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

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

competente, realizar o serviço de limpeza e clorificação da caixa d´água comunitária do Conjunto 

Residencial Santa Benedita.  Indicação n.º 2795/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, 

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

realizar o serviço de limpeza e clorificação da caixa d´água comunitária do bairro São Domingos. 

Indicação n.º 2797/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Zequinha Marinho – Senador da República, interceder junto ao Ministério das Cidades, a respeito 

da retomada das obras do programa “Minha Casa, Minha Vida”, na comunidade Ramal do Coco, 

no município de Altamira. Indicação n.º 2798/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, 

que sugere ao senhor José Priante – Deputado Federal, para que através de Emenda Parlamentar, 

disponibilize recursos para aquisição de um veículo, tipo ambulância para atender as necessidades 

da comunidade Pioneira, localizada na zona rural de Altamira. Indicação n.º 2799/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Zequinha Marinho – Senador da 

República, interceder junto ao Ministério das Comunicações, a respeito de disponibilizar o 

programa “Internet Para Todos” para as comunidades da Gleba Assurini, localizada na zona rural 

de Altamira. Indicação n.º 2800/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

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

de manutenção da ponte localizada na rodovia Transassurini, Km. 07, próximo a fazenda do senhor 

Eduardo, no Assurini. Indicação n.º 2801/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

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

serviço de manutenção do travessão Nossa Senhora Aparecida, Km. 80, próximo a fazenda do 

senhor Clebinho, no Assurini. Indicação n.º 2806/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento 

Municipal de Trânsito, implantar redutores de velocidade (quebra-molas), como também, 

sinalização vertical e horizontal, na estrada da Cachoeirinha, próximo as torres do linhão. 

Indicação n.º 2807/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar o serviço 

de Transporte Coletivo Alternativo para o bairro Mexicano e também para o RUC Laranjeiras. 
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Indicação n.º 2808/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação -SEMED e 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAT, para que em parceria, ministrem palestras 

educativas nas escolas da rede municipal de ensino, sobre o a necessidade do recolhimento de lixo 

orgânico e seletivo. Indicação n.º 2790/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, no 

sentido de implantar no currículo escolar, o Curso de Produção de Hortaliças no município de 

Altamira. Indicação n.º 2805/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, equipar 

uma Enfermaria no Hospital Geral do Mutirão São Rafael, para realização de partos humanizados. 

Indicação n.º 2809/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Subprefeitura do distrito de Castelo de Sonhos, 

realize o serviço de recuperação do ramal, como também, da ponte de acesso ao travessão da Oito, 

no PDS Brasília, iniciando em frente as terras do senhor Sérgio e a senhora Isabel. Indicação n.º 

2822/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Altamira, notificar o senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, para que o 

mesmo cumpra o que está contido na Lei Orgânica do município de Altamira, especialmente o 

Parágrafo Único do Artigo 2º, que diz: Art. 2º - São símbolos do Município a bandeira, o brasão e 

o hino e outros estabelecidos em Lei Municipal. Parágrafo Único – A cor padrão a ser utilizada 

nos prédios e logradouros públicos será a cor predominante no brasão e na bandeira do Município.  

Indicação em Conjunto n.º 2803/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho 

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

competente, construir uma Quadra de Esportes, como também, murar toda área pertencente a 

escola São Roque, no travessão da Cinco. Indicação em Conjunto n.º 2804/2019, de iniciativa dos 

vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação das pontes 

no travessão da Nove.  Indicação em Conjunto n.º 2814/2019, de iniciativa de todos os vereadores, 

que sugere ao excelentíssimo senhor  Zequinha Marinho – Senador da República, que interceda 

junto ao excelentíssimo senhor Marcos Pontes - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, no sentido de reativar o serviço de telefonia fixa, como também, a implantação 

do serviço de telefonia móvel, nos distritos de Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos, localizados 

ao longo da BR-163, rodovia Cuiabá-Santarém, no município de Altamira, Estado do Para. 

Indicação em Conjunto n.º 2815/2019, de iniciativa de todos os vereadores, que sugere ao 

excelentíssimo senhor José Priante – Deputado Federal, no sentido de interceder junto aos Órgãos 

competentes, no sentido de disponibilizar recursos financeiros para reforma e ampliação do prédio 

do Hospital Regional Público da Transamazônica, localizada no município de Altamira, Estado do 

Pará.  Indicação em Conjunto n.º 2816/2019, de iniciativa de todos os vereadores, que sugere ao 

excelentíssimo senhor José Priante – Deputado Federal, que através de Emenda Parlamentar, 

destine recursos financeiros para aquisição de um veículo, tipo ambulância, para atender as 

necessidades da comunidade Quatro Bocas e adjacências, no Assurini, localizadas no município 

de Altamira, Estado do Pará. Pedido de Informação n.º 010/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere a Mesa Diretora, ouvida o Augusto soberano Plenário, na Forma 

Regimental, INDICAR a empresa Norte Energia, encaminhar a esta Casa, o seguinte: I – Em 

atendimento as Condicionantes, informar qual a quantidade de emulsão asfáltica destinada para 

pavimentação no município de Altamira? II – Informar também se foi destinada alguma quantidade 

de emulsão asfáltica fora das que haviam sidas inseridas dentro das Condicionantes?  Pedido de 
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Informação n.º 011/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere à Mesa 

Diretora, ouvida o Augusto soberano Plenário, na Forma Regimental, que indique ao 

excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, enviar para esta Casa 

de Leis, os Relatórios, bem como, listagem de presença, das audiências públicas realizadas para 

tratar sobre a concessão do Sistema Público de Saneamento e Fornecimento de Água e Esgoto em 

Altamira. Enviar também, os Relatórios que demonstram quais os bairros que ainda não foram 

beneficiados pelo sistema de rede de esgoto realizados pela empresa Norte Energia em Altamira.  

Moção n.º 141/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere que seja consignada 

Moção de Pesar a família Batalha pelo falecimento da senhora Maria da Conceição Batalha, 

ocorrido no último dia 11 de setembro. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 2761, 2820 e 

2821/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 2817, 2818 e 2819/2019, 

de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2812 e 2813/2019, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2810 e 2811/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 2789, 2793 e 2796/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  

Indicações n.ºs 2791, 2792 e 2802/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 

2794 e 2795/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2797, 2798 e 

2799/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 2800 e 2801/2019, de 

iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 2806, 2807 e 2808/2019, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 2790/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicação n.º 2805/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Indicação n.º 2809/2019, 

de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicação n.º 2822/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Agnaldo Rosas.  Indicações em Conjunto n.ºs 2803 e 2804/2019, de iniciativa dos vereadores 

Irenilde Gomes e Raimundinho Aguiar.  Indicações em Conjunto n.ºs 2814, 2815 e 2816/2019, de 

iniciativa de todos os vereadores. Pedido de Informação n.º 010/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos.  Pedido de Informação n.º 011/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello.  Moção n.º 141/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2789, 2793 e 2796/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas 

que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de sua 

matéria. Indicação nº 2822/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos dirigiu se 

aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de sua matéria. Indicação nº 2805/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Irenilde Gomes que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de sua matéria. Indicação nº 2790/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

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

cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.  2806, 

2807 e 2808/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas 

e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2797, 2798 e 2799/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Aldo Boaventura que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de sua matéria. Indicação nº 2809/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os 
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cumprimentos dirigiu se caos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.  

Indicações n.ºs 2761, 2820 e 2821/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Agradeceu. 

Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior que fizesse 

a verificação de quórum. Havendo número legal o senhor Presidente consultou ao Soberano 

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

havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  Indicações n.ºs 2761, 

2820 e 2821/201 de inciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 2817, 2818 e 

2819/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2812 e 2813/2019, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 2810 e 2811/2019, de iniciativa do vereador 

João Roberto. Indicações n.ºs 2789, 2793 e 2796/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 2791, 2792 e 2802/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 

2794 e 2795/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2797, 2798 e 

2799/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2800 e 2801/2019, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2806, 2807 e 2808/2019, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 2790/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicação n.º 2805/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação n.º 2809/2019, 

de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicação n.º 2822/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Agnaldo Rosas. Indicações em conjunto n.ºs 2803 e 2804/2019, de iniciativa dos vereadores 

Irenilde Gomes e Raimundinho Aguiar. Indicações em conjunto n.ºs 2814, 2815 e 2816/2019, de 

iniciativa de todos os vereadores.  Moção n.º 141/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo. Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO 

COM DESTAQUE:  Pedido de Informação n.º 010/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos, que sugere a Mesa Diretora, ouvido o Augusto Soberano Plenário, na forma regimental, 

indicar a empresa Norte Energia, encaminhar a esta Casa, o seguinte: i – em atendimento as 

condicionantes, informar qual a quantidade de emulsão asfáltica destinada para pavimentação no 

município de Altamira? II – informar também se foi destinada alguma quantidade de emulsão 

asfáltica fora das que haviam sidas inseridas dentro das condicionantes?  Aprovado a unanimidade. 

Pedido de informação n.º 011/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere à 

Mesa Diretora, ouvido o Augusto Soberano Plenário, na forma regimental, que indique ao 

excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, enviar para esta Casa 

de Leis, os relatórios, bem como, listagem de presença, das audiências públicas realizadas para 

tratar sobre a concessão do sistema público de saneamento e fornecimento de água e esgoto em 

Altamira. Enviar também, os relatórios que demonstram quais os bairros que ainda não foram 

beneficiados pelo sistema de rede de esgoto realizados pela empresa Norte Energia em Altamira. 

Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou 

para a parte das COMUNIUCAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador João Estevam que após os cumprimentos disse: 

estive visitando alguns travessões como o Cajueiro, onde tive a oportunidade de ver os trabalhos 

que lá estão sendo realizados. Há cento e vinte quilômetros até a balsa eu tirei em duas horas, fazer 

esse percurso em duas horas é uma grande vantagem. Também o travessão da Mangueira já está 

pronta, agora estão fazendo as Vicinais. A terraplenagem e o encascalhamento já está 

aproximadamente há mais de dez quilômetros. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse:  só complementando a fala do Presidente 

dessa Casa de Leis, onde ele se referiu a Norte Energia. No último dia quatro de setembro essa 

Casa de Leis fez uma visita à COSALT onde foi falado que entregariam no dia dezesseis tudo 

pronto para dar continuidade aos trabalhos. Uma observação que o Dr. Loredan fez mesmo que já 
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esteja pronto nos bairros Santa Ana, Liberdade, Airton Senna I e Airton Senna II, como o senhor 

mesmo falou lá tem inúmeras ruas que começaram os trabalhos e não foram concluídas. No bairro 

Paixão de Cristo tem um poço e as pessoas estão lá passando sede. No bairro Santa Ana tem uma 

caixa, d’água de duzentos e quarenta mil litros e a população vivem sem água, eu já fui lá ver e a 

caixa de água está cheia mas a água não é liberada. Nessa situação ficamos sem saber o que fazer 

porque se vai na Norte Energia ela diz que a responsabilidade é da Prefeitura, se vai na Prefeitura 

ela diz quem a responsabilidade é da Norte Energia. Então amanhã na audiência vamos tirar isso 

a limpo e só tem uma maneira para dar certo é se a comunidade que tanto precisa que estejam 

todos aqui para cobrar e que tragam propostas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: quero me reporta referente a fala da 

nobre vereadora Irenilde que ao ver da vereadora Altamira ela está um brinco né vereadora. A 

revolta popular é essa que a senhora viu hoje é unanime na cidade é unanime o abandono depois 

de ter usado quase três bilhões de reais somente na Prefeitura de Altamira e a Norte Energia ter 

gastado mas de dois bilhões de reais. Hoje vejo os moradores do bairro Paixão de Cristo 

questionando iluminação pública de qualidade porque eles pagam, nós pagamos a taxa mais cara 

do País e a terceira taxa de iluminação pública mas cara do mundo. Também vejo eles reclamando 

com relação títulos definitivos, a regulamentação dos seus lotes. Não é por ser uma área ocupada 

que tem que deixar no abandono. Vejo também a população querendo água e isso vem a longo 

tempo desde dois mil treze com a COSANPA se criou a COSALT e até então não se resolveu. 

Agora meus amigos recentemente a Prefeitura pretende privatizar o sistema, eu e o vereador 

Francisco Marcos, na semana passada tivemos conversando com o Ministério Público Estadual, 

questionando e pedindo a interferência dele no sistema porquê? No ano de dois mil e quinze o Juiz 

determinou que a Norte Energia tem que atender Altamira com o saneamento no todo sendo Paixão 

de Cristo, Santa Benedita, Airton Senna I e Airton Senna II que não foram atendidos ne outras 

frentes. Também entramos juntos questionando que foram usados nessa tubulação parte da antiga 

rede e que já está deteriorada essa rede e consequentemente vai dar problemas. Também quero 

colocar que quando foi construída a rede a Prefeitura tem a sua conivência e culpa por não ter 

mandado fiscalizar as instalações da tubulação que foram contratados através da Gel Engenharia, 

várias empresas que não tinham conhecimento e nós chamamos atenção nesse microfone. Hoje eu 

falo para os senhores está aumentando a capacidade de tratamento de água mas na hora senhor 

Presidente para essa águia chegar nas torneiras dos consumidores essa tubulação vai estourar 

porque ela não tem qualidade para aquentar a pressão para essa água chegar nas torneiras, isso eu 

garanto a vocês e não somente a água, inclusive o esgoto. Diante disso tudo que acabei de falar 

somos contra a privatização, porque amanhã vamos debater aqui segundo informação a Norte 

Energia vai custear parte desse custo pelo período aproximadamente de quatro anos e depois vai 

ficar nas mãos de particulares. A princípio vocês vão pagar uma taxa de a mês que chegará a 

sessenta, setenta a oitenta reais ao mês. Mas daqui a quatro anos a água vai chegar nas torneiras e 

vocês não poderão usar igualmente vocês não podem usar os eletrodomésticos por causa da rede 

Celpa que cobra um absurdo e assim vai ser a água. Então amanhã é um dia importante para 

questionarmos isso é que a sociedade clame. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: de acordo com a Lei de acesso a informação 

2.527, peço a vossa excelência que faça com que essas indicações que ora foram aprovadas pelos 

ilustres vereadores foram aprovadas hoje que faça valer. Que inclusive vou levar essa votação 

nessa Casa para o Ministério Público que é um braço para nos escorarmos que é o Ministério 

Público.  Eu até falei para o Promotor vocês tomem conta disso ou vamos colocar o nariz de 

palhaço em vocês também porque nada mais que um servidor público são os Promotores de Direito 
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da nossa cidade qual nosso direito como homem público é cobrar o direito da população. O 

Ministério Público nos recebeu muito bem eu e o vereador Aldo. Onde providências serão 

tomadas. Esse problema da água do município de Altamira, onde há o sistema mais moderno no 

brasil hoje foi feito aqui, que está prestes a ser entregue para um empresário tomar conta que não 

sabemos quem e que vai lascar com a população de Altamira. Eu só faltei me ajoelhar aqui nessa 

Casa pedindo senhoras e senhores vereadores não vamos votar nesse projeto que o Prefeito 

Domingos Juvenil mandou para essa Casa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: no primeiro expediente fiz meu discurso 

onde procurei buscar da importância da não venda do voto e a vereadora Irenilde, e os vereadores 

Isaac Costa e Maia Júnior parece não terem entendido. Então peço permissão aos senhores para 

repetir eu disse o seguinte: quem quer cem telhas de Brasilit? Cem sacos de cimento? quatro 

milheiros de tijolos? Quem quer cem cestas básicas? Esse é o tipo de negociação infelizmente 

principalmente nesse período de pré-campanha popularmente conhecido como compra de voto. 

Eu pergunto de onde vem esse dinheiro usado para comprar votos? Ele é tirado do remédio que 

falta na UPA, nos postinhos e nos hospitais condenando a morte dos inocentes indefesos. Nos 

últimos dias se espalham nos grupos de que algumas lideranças locais que em até pouco tempo 

faziam uma avaliação desse governo hoje se prestam a dizer que daqui tudo para frente vai ser 

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

cumprimentos disse? Como já foi debatido nessa Casa de Leis incansavelmente sabemos a 

dificuldade com a problemática a questão da água em nossa cidade e a questão também da 

infraestrutura. Dizer para o nobre vereador Marquinho que estive no RUC Laranjeira e vir a 

dificuldade da população com a questão da água. Dizer que a Norte Energia não entregou o RUC 

para a Prefeitura. Também a questão do caminhão pipa que não faz o abastecimento adequado 

como deveria ser. Dizer também para o pessoal do bairro Paixão de Cristo que pode contar com 

esse vereador tem meu apoio total. Quero falar da Emenda Parlamentar do Deputado Federal José 

Priante com relação a indicação para uma ambulância para a comunidade Assurini, foi Emenda 

Impositiva de todos os vereadores no ano de dois mil e dezoito. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: convido todos mas 

uma vez para amanhã estarmos todos aqui para que possamos reivindicar e saber realmente alguns 

pontos realmente de quem é a responsabilidade se é da Norte Energia ou se é da Prefeitura 

Municipal de Altamira. A população terá acesso a fala para fazer suas reivindicações.  Altamira 

com essa obra só está recebendo as mazelas. Então precisamos realmente conversar com a Norte 

Energia para saber algumas informações para que possamos viver dias melhores em nosso 

município de Altamira. Dizer a vocês como funcionária pública que nossa gratificação de nível 

superior eu trabalho na saúde a mais ou menos vinte e dois anos e como teve o PCCR, onde foi 

votado nessa Casa vários cargos e dois meses após fez um aumento dizendo ele que parta nós foi 

prejuízo. Nós servidores da saúde que tem nível superior foi prejuízo porquê? porque ele colocou 

o salário do enfermeiro que era de dois mil e duzentos reais para três mil e quinhentos reais, ai ele 

tirou mil e cem reais, no caso ele deu com uma mão e tirou com a outra. Então todos os servidores 

públicos que tem nível superior, entramos primeiro solicitando ao Secretário de Administração, 

através de requerimento solicitando que nos desse uma explicação. Conversei com meu advogado 

hoje ele disse que foi negado. Então amanhã vou entrar com uma ação contra a Prefeitura porque 

não são vinte e dois dias e sim vinte e dois anos, então é um direito adquirido nosso como servidor 

público. Aguardamos que realmente a justiça seja feita para que todos esses servidores possam ter 

seu retroativo, pois já estamos no terceiro mês da retirada de mil e cem reais do nosso salário. 

Sobre o concurso público que já me antecederam porque a importância do concurso público? Hoje 
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todos os contratados não tem férias e sim tem quinze dias de folga, então não é férias, que 

realmente possa acontecer com brevidade. Atualmente esses nove meses que a justiça concedeu 

para que resolva realmente nesses nove meses chamar os concursados para que tenham seus 

direitos. Dizer também que sempre visito o hospital municipal, dizer o que o centro cirúrgico já 

tem mais de ano aquela obra e que nunca termina. 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 dezessete dias 

do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.  
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