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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORIDNÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E 

CINCO DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos vinte e cinco 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, Almiro Goncalves 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 e 

Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. 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 dos vereadores 

Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos) e Victor Conde de Oliveira (doente). Em seguida 

o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores a Ata da Reunião 

Ordinária realizada no dia dezoito 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 Almiro Gonçalves, que após os cumprimentos 

disse: dizer que estive visitando algumas comunidades na zona rural, onde os moradores pedem 

melhorias em alguns setores produtivos. Quero parabenizar rodos os feirantes de Altamira e 

região, hoje é comemorado o dia do Feirante. Também quero informar que ontem estivemos 

reunidos com alguns donos de bares e restaurantes e que infelizmente eles estão sendo 

prejudicados por 05 (cinco) meses que ficaram com seus estabelecimentos fechados e agora com 

o novo decreto eles só podem ficar com seus estabelecimentos aberto somente até as onze horas 

da noite. E ao meu ver estão sendo penalizados por algumas autoridades do nosso município, 

porque eles estão fazendo uma fiscalização rigorosa. Sabemos que tem o Código de Postura do 

Município que não podemos colocar nada nas calçadas públicas. Todos nós sabemos que nesses 

locais agora com essa nova fiscalização da SEPLAN, SEFIN e SEMAT estão querendo destruir 

o local onde posem ser colocadas as cadeiras. Sabemos que nesse período de pandemia temos 

que ter todo o cuidado possível. Então fica meu repúdio a essas autoridades incompetentes que 

estão massacrando os trabalhadores da nossa cidade. Dizer que ontem participei de uma reunião 

para tratar sobre essa situação e nessa reunião a assessoria dessa Casa fez uma ligação para o 

secretário da SEPLAN pedindo esclarecimentos e infelizmente o secretário desligou o telefone. 

Então sei que esse secretário estar onde está porque tem gabarito, tem conhecimento, mas 

infelizmente falto com o respeito conosco. Todos nós sabemos que somos o para-choque do 

povo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam, que após os 

cumprimentos disse:  ontem estive visitando alguns travessões como o travessão da Firma, 

Cajueiro, Itapuama, Espelho e nos Quatro Bocas, juntamente com a Gabriela que é arquiteta da 

Prefeitura ela foi fazer o levantamento de toda aquela obra, esperamos que essa obra seja 

realizada porque o nosso Prefeito está investido muito no asfalto no Assurini e em toda a cidade 

de Altamira. Também estive com o Eurico que foi quem ganhou a licitação e a Milca, estávamos 

junto fiscalizando as obras. Visitei também o travessão do Barro Duro, onde foi feito até na beira 

do rio. Também foi feito o travessão do Palhal até aonde vem a alagação da Norte Energia. No 

travessão do Cajá I também foi feito o travessão do senhor Adalberto. A obra do asfalto está em 

todo vapor. Faltando apenas 13 (treze) quilômetros de asfalto para chegar no Quatro Bocas. 
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Também foi feita aponte que foi queimada. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, solicitou 

um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse:  vossa excelência falou o travessão 

da Firma foi feito ou ainda vai ser feito? Dando continuidade o vereador João Estevam disse: 

ainda vai ser feito estávamos lá somente fiscalizando os trabalhos as máquinas ainda vão chegar 

até lá. Então Presidente vi muito trabalho no Assurini, nosso Prefeito Domingos Juvenil, 

realmente do dia que ele entrou na Prefeitura e até hoje nunca faltou maquinário no Assurini, 
estamos bem assistido pelo nosso Prefeito Domingos Juvenil. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: Presidente me entristece 

muito naquela chuva em pleno verão em pouco minutos de chuva vimos a nossa cidade toda 

inundada e assim não poderia esquecer dos moradores da Lagoa no Jardim Independente I, 

situação muito complicada daquele pessoal. Esperamos senhor Presidente e colegas vereadores 

que esse relatório que estamos aguardando da engenheira seja um relatório completo para que 

possamos defender aquelas 370 (trezentas e setenta) famílias que estão esperando desde que 

começou o processo Belo Monte em Altamira. Na verdade é uma vergonha, um descaso muito 

grande não somente com aqueles moradores mas com tantos outros bairros. Levando em 

consideração que as condicionantes da Norte Energia se for levar a sério ainda não foram, 

cumpridas acredito que pelo menos 70 (setenta) a 80 (oitenta) por cento é o máximo que foram 

cumpridas em nossa cidade, estou colocando por cima. Então senhores estamos no ano eleitoral e 

eu gostaria de solicitar encarecidamente a toda população que fique atenta, principalmente para 

os que moram na zona rural. É lamentável pleno mês de agosto estarmos falando de reabertura 

de Picadinho, Picadão, Jarana, Jaraninha e travessão da Firma, porque há dois meses atrás estive 

lá e nunca foi colocado uma máquina nesses travessões e aqui se houve os colegas brigarem para 

que sejam executadas obras nesses travessões. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, 

solicitou um aparte o qual foi concedido, eu perguntei ao vereador João Estevam que uns 10 

(dez) dias atrás estive lá e não tem serviço nem um estar do mesmo jeito de 02 (dois) anos atrás 

nos mesmos travessões que vossa excelência foi Picadinho, Picadão, Jaraninha, Travessão da 

Firma e Travessão do Baiano, estão todos críticos praticamente intrafegável, lá só entra 

camionete traçada para poder ir lá. Dando continuidade o vereador Assis Cunha disse é tão triste 

quando você sabe que o campo não sobrevive sem a cidade, mas a cidade não sobrevive sem o 

campo, isso é um absurdo é de lá que se esperamos o ovo, a galinha caipira, enfim, e ali temos 

em base de 15 (quinze) mil famílias na margem direita que é denominado do Assurini, assim 

também como da margem esquerda que é essa parte de Altamira. Observamos inúmeras chácaras 

caminhando em veredas como calango. Então não adianta agora em pleno encerramento do 

mandato me dar até nojo. Então o que eu quero pedi espero que o pré-candidatos a Prefeito de 

Altamira ouçam um desabafo que não é só tão meu é de toda comunidade é de todos os 

moradores e de todos que tem terra na zona rural de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: semana passada estive 

visitando o Assurini, aonde fui no Sol Nascente, babaquara e Quatro Bocas. No Babaquara 

visitei a escola e a Unidade de Saúde, onde vi a precariedade na questão da geladeira, na qual 

vou solicitar a Secretaria de Saúde para solicitar uma geladeira com urgência. No Quatro Bocas 

visitamos a Escola Nova Vida onde estar sendo reformada e ampliada, só que essa reforma ela 

parou em março. Então solicito a líder do governo que veja o motivo na qual foi parada a obra da 

Escola Nova Vida. Também visitei o local que vai ser o Posto de Saúde do Quatro Bocas, a 

Construtora é a PAC TAC o responsável pela obra é o Fabriano. Então eles estão com 

dificuldades na questão do poço, da água, onde eles vão verificar outro local para cavar o poço, 

para começar a obra precisa de água, eles cavam o poço vem a água e logo desaba as barreiras. 
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Outra dificuldade também passando uma camada de piçarra fina para colocar o asfalto, algumas 

localidades no trajetório não tem piçarra. Então vi a dificuldade porque em algumas localidades 

eles estão colocando barro, então o barro no momento em que colocar a camada fina de asfalto 

se passar um caminhão pesado, por exemplo com gado vai afundar principalmente quando 

começar as chuvas. Então é uma reocupação com essa situação nas visitas no Assurini. Outra 

situação é com relação as indicações aonde solicito a aprovação dos pares para as mesmas. 

Estive ontem após a chuva na Lagoa, aonde tinha muitas casas realmente alagadas, nesta semana 

recebi parecer da INOVAR da Consultoria Ambiental, aonde vou ler e vamos discutir com a 

engenheira que fez esse relatório para que possamos em seguida estar encaminhando para a 

Norte Energia e também para a Prefeitura para o parecer dos 02 (dois) envolvidos na questão da 

Lagoa que cada um tem a sua responsabilidade tanto a Prefeitura, quanto a Norte Energia para 

que possamos finalizar a CPI da Lagoa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Zé Reinaldo, que após os cumprimentos disse: quero informar que estive em Belém juntamente 

com o vereador Marquinho, fomos tratar de assuntos de interesse da população Altamirense. Na 

oportunidade tivemos com o secretário Ruy Cabral, ele que é o coordenador geral do asfalto em 

todo o Pará, onde levamos a pauta e ele fez um agradecimento também que inclusive já estar nas 

redes sociais, aonde temos vários trecho de Altamira. Então não só o residencial Santa Benedita, 

enfim como também o Jardim França, a entrada do RUC São Joaquim, assim como outros 

bairros para serem contemplados com esse trabalho. Dizer que foi uma oportunidade que 

tivemos e assim apresentamos mais umas pautas e também foi apresentado para ele através de 

vídeos e ofícios, aonde tem alguns comentários na parte de alguns vereadores e também do 

gestor municipal mencionando a tal situação de que é o município que está fazendo a obra. 

Falamos do processo também a filmagem das maquinas com os adesivos do asfalto por todo o 

Pará nos locais efetuando esse trabalho. Na oportunidade tivemos também com o Secretário de 

Segurança Pública, aonde também fomos atendidos e levamos algumas demandas. Também 

fizemos uma visita ao amigo Nilton Neves Deputado Estadual. Também estive com o Deputado 

Federal Celso Sabino que inclusive mandou um forte abraço ao Presidente da Casa. Quero dizer 

que somos cobrados logo na nossa chegada na questão do auxílio emergencial, isso ai é um caso 

sério. Peço, o apoio d todos principalmente da base governista para que conversem com o gestor 

para que possa atender essa população, temos os camelôs, as pessoas que trabalham diariamente 

todas as pessoas que foram atingidas pela pandemia. Estar rolando lá rolando o processo que só 

pode receber esse auxilio são as pessoas que não foram contemplados com o auxílio emergencial 

do governo federal. Gostaria de abrir uma pauta para todos fazerem uma pesquisa quem são 

essas pessoas aqui em Altamira que vão receber esse auxilio na opinião de vocês? não sabemos 

quem vai receber esse auxilio, estamos sendo cobrados diariamente. No último dia 19 (dezenove) 

a tão sonhada CPI da Educação, em parceria com o vereador Aldo que é Presidente dessa CPI, 

fizemos o encaminhamento, fizemos o protocolo que foi apresentado na Polícia Federal e 

também no Ministério Público. Foi dado por encerrada a CPI mas estamos entregando para as 

autoridades para que tomem posse dessa situação e eu não deixem para por ai. Quero deixar meu 

repudio pela Moção contra o vereador Marquinho, inclusive quero agradecer porque naquela 

sessão foi justamente na hora que eu ia pronunciar na tribuna e não foi somente cossa excelência 

que se manifestou teve vereador da base também que se manifestou no caso o vereador Victor da 

Foccus, quase que eu ofereci a tribuna para ele vir se manifestar. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: Presidente quero 

falar sobre os bairros de Altamira e infraestrutura com a chuva de ontem se apresentou a 

ineficiência do serviço público em Altamira. Digo isso Presidente porque estive no bairro Vista 
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Alegre, onde fizeram serviço de terraplenagem segundas informações dos moradores que a água 

levou tudo e ai vamos culpar quem? Serviço mal feito, desperdiço de dinheiro público, as ruas 

Salvador, Recife e João Pessoa no bairro Vista Alegre e ainda os moradores disseram que se 

quiserem ter iluminação pública eles tem que comprar as lâmpadas para colocar nos postes, 

porque a Prefeitura não chega lá através da DIP. Estive também senhor Presidente na Lagoa, 

temos a CPI da Lagoa muito bem presidida pela a vereadora Socorro e que esperamos resposta 

mais rápido possível. Mas não adianta ficarmos aqui Presidente culpando a Norte Energia, nós 

temos Prefeito na cidade dê Altamira e o grande responsável pelas obras pública de Altamira 

chama se Prefeitura de Altamira Domingos Juvenil ele que é o gestor ele que é o responsável r 

está lá João Estevam aquele povo de baixo d’água que eu achava que não iria mas ver aquela 

situação aqui em Altamira, assim como ali no baixão do Tufi, Peixaria, no baixão do Afonsinho 

que eu acredito que muitos dos senhores ajudaram tirar os moradores do alagado e o poder 

público se se manifestar jogando tudo para cima dessa bendita Norte Energia. Ora Presidente ali 

todo mundo sabe que é falta de diálogo, falta de comprometimento, falta de vontade política de 

tirar aqueles povo da Lagoa, deixaram todo mundo lascado lá Dr. Edvam. Então vereadora 

Socorro vossa excelência que preside essa CPI conte comigo porque vamos está aqui cobrando 

essa CPI, fazendo com que a Norte Energia tome sua responsabilidade, mas que a Prefeitura 

assuma seu compromisso para com o povo de Altamira. Então meu caro Presidente não poderia 

deixar de falar com relação ao funcionários públicos mas uma vez humilhados. Presidente Dr. 

Loredan peço a vossa excelência que faça levantamento através dessa Casa porque dizem que 

tem servidores que estão recebendo seus salários, eles tem o consignado é descontado na folha 

dos servidores e a Prefeitura não paga o banco e com isso estão comendo o cheque especial do 

servidor e ai o servidor fica pagando juros do cheque especial, juros de conta devedora de 

consignados, assim chegou a denúncia de alguns servidores que estão com esse problema no 

Banco do Brasil. Então peço a vossa excelência que interceda para ver o que aconteceu, vão 

dizer que foi erro de sistema novamente que é esse o modelo dessa gestão, esse é o modelo de 

gestão que lasca com os servidores. Hoje chego nessa Casa e recebo uma moção de repúdio a 

pessoa do vereador Marquinho que já estou a um tempo nessa Casa defendendo as classes 

trabalhadoras, defendendo o agricultor, defendendo o esporte, a cultura, os professores, os 

feirantes como o Almiro falou e vem o ilustríssimo vereador Raimundinho Aguiar, fazer moção 

de repúdio. Presidente posso dizer ao senhor o motivo dessa moção? Fico triste Raimundinho 

porque quando me reportei a vossa excelência e me levantei foi da forma covarde que vossa 

excelência agiu como Presidente, vossa excelência não respeitou os princípios desta Casa que foi 

feito acordo entre os vereadores e vossa excelência atropelou o direitos porque estava presidindo 

a sessão e não deixou os nobres colegas que estavam inscritos na ordem falar somente para 

deixar por último a oposição, isso é uma manobra muito feia. Vossa excelência disse que falei 

segura na mão de Deus e vá. Raimundinho bendito seja você se segurar na mão de Deus e 

conseguir chegar no reino de Deus. Agora quero dizer com toda certeza eu não falei essas 

palavras o quem eu te disse foi que vossa excelência tinha que se preparar pela idade que vossa 

excelência tem era para ir para uma igreja para defender os pobres, porque o homem quando é 

idoso ele tem que se preparar sim para ir para o reino do céu pedir perdão pelas maldades que fez 

na terra. Isso foi o que eu falei, não lhe ofendi em nenhum momento com palavras de baixo 

calão. Eu só me reportei porque vossa excelência estava assumindo a presidência e era meu 

direito como vereador de oposição reclamar dos meus direitos nessa Casa. Não posso ser 

atropelado de forma grosseira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto, que após os cumprimentos disse: dizer que ainda é uma grande preocupação com a 
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água de nossa cidade. Por trás do SESI Presidente na ruas Francisco Pedrosa, Luiz Né, nunca 

chegou um pingo de água nas torneiras, fizeram as ligações nas casas, sabemos as ligações 

intradomiciar foi no valor de quarenta milhões de reais e foi para o valor de setenta milhões de 

reais e não foi concluída. Então a preocupação é muito grande e não é somente nas ruas 

mencionadas. Na rua Isaac Barbosa e na Avenida João Coelho nunca chegou água, na Colina, no 

Santa Benedita até hoje depende de poço, não tem água tratada. Sabemos que setenta por cento 

da saúde é derivada da água. Também Presidente na bairro Liberdade tem várias ruas que não 

foram feitas as ligações, não tem saneamento e nem esgotamento sanitário, inúmeras situações. 

Mandei ofício ao responsável ele me responde que não tem mês responsabilidade que já foi 

entregue para a Prefeitura, converso com o Prefeito diz que não assinou nem um termo de 

compromisso. A Norte Energia entrou na justiça para a Prefeitura receber e ainda não 

conseguiram provar.  No ano de 2010, o Procurado Felício Pontes que era contra Belo Monte, 

mas dizia que o único ganho que Altamira vai teria era o saneamento vai ser cem por cento de 

água potável e esgotamento sanitário. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: falar um pouco sobre minha semana de trabalho, 

estive na farmácia do COVID, após algumas denúncias de alguns moradores por falta de 

medicamentos, estive lá e tem todos os medicamentos disponíveis para a população. Também 

estive no bairro Jardim França após algumas reclamações que a Prefeitura está fazendo só as ruas 

principais solicitei informações ao Alexandre Bossato que é o secretário de infraestrutura, 

sabendo da importância estamos no verão, da importância que temos que dar ao 

encaminhamento necessário para finalizar até dezembro. Em relação a CPI, me admira muito 

desistir de uma CPI, a partir do momento que foi feita a abertura através do objeto que foi a 

solicitação documental que mostrei a abertura da CPI comissão parlamentar de inquérito, através 

do objeto do inquérito policial que até o número eu mostrei. Isso mostra a falta de compromisso 

com a sociedade de mostrar a realidade e de fazer política, sabemos que estamos no ano 
eleitoral e alguns parlamentares invés de fazer seu trabalho só pensa em fazer política e discurso 

fajuta infelizmente. Não estou aqui para fazer política, não sabemos do dia de amanhã. Não 

recebi nem um documento da desistência do presidente da comissão, vamos continuar dando 

andamento. Vamos entrar no Ministério Público e Judiciário que são os órgãos competentes para 

julgar. Também pedi Presidente que o Poder Legislativo de Altamira possa fazer uma campanha 

nesse mês de setembro sabemos que é o mês que combate o suicídio e esse mês casos grandes 

repercutindo sobre o suicídio pessoas conhecidas, advogados, enfim. O Poder Legislativo tem 

seu papel sabemos que não podemos se reunir mas podemos trabalhar juntamente com a 

Secretaria de Saúde numa live de alguns psiquiatras do município juntamente com psicólogas e o 

Poder mostrara importância que tem trabalhar o suicídio através do diálogo. Então solicito o 

Presidente para fazer parceria. Também irei na Secretaria de Saúde para solicitar aos 

profissionais para que possamos visibilizar da importância devida ao tratamento ao suicídio. 

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

cumprimentos disse: nessa semana que se passou estive visitando a praia do Massanóry a convite 

daq2uele povo que trabalham com seus botecos, quarta-feira por volta das três horas da tarde 

uma grande multidão de banhistas, assim desrespeitando os limites as exigências do Ministério 

da Saúde. Também foi solicitado a mim para que fossem implantados banheiros químicos e 

também que seja feito um poço para que tenham água potável. Com relação a moção de repudio 

contra o vereador Marquinho e muito simples presidente vossa excelência sempre usa conceder a 

palavra ao lado direito e depois ao lado esquerdo naquele dia, porque o vereador Victor pediu 

para conceder a palavra primeiro a ele que ele iria se ausentar e assim o Victor concluindo sua 
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fala a vossa excelência e assim prontamente retornei a ordem e concedi primeiramente a palavra 

ao lado direito,  não sei o que isso veio a ferir os colegas, porque se cada um faz uso da palavra 

não importa se é primeiro, segundo ou terceiro cada um expos seu trabalho e com isso o vereador 

Marquinho faltou com o respeito, querendo quebrar tudo assim causando uma situação bastante 

desagradável. Mas todos que estavam escritos falaram e na saída do Marquinho os outros 

vereadores de oposição tipo carneirinhos o acompanharam com total desrespeito com a 

população. Com relação minha idade Marquinho, queira a Deus que você chegue a minha idade 

porque o último que criticou minha idade já está no Céu que foi o nobre Agnaldo Rosas que 

Deus o tenha.  Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: quero fazer 

esclarecimento ao vereador Raimundinho em termo de Regimento realmente nós não temos uma 

ordem de fala, mas em termo de organização para ser justo para parecer que um lado prevalece 

do outro começamos de um lado o pequeno expediente e a comunicação parlamentar do outro. 

Então no dia dessa reunião eu comecei a reunião pelo o lado direito. O vereador Victor pediu 

para falar primeiro por algum motivo que ele precisava sair e o segundo tempo seria para 

começar pelo lado esquerdo realmente. Então os colegas que falaram que teria que ter começado 

esquerdo eles estão com a razão.  E a questão também da imunidade parlamentar de seu mandato 

vereador na tribuna ele tem imunidade em suas palavras e gestos no exercício, o que não pode 

logico é afetar a honra, ofender a honra de cada um, isso ai está acima da questão da imunidade 

parlamentar de atos e palavras. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos 

ao Vice-Presidente, ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello, que após os 

cumprimentos disse:  estive na comunidade do Massanóry e lá vários proprietários de bares não 

tem acesso a energia que está a 50 (cinquenta) metros o poste e que não tem ligação de baixa 

tensão para esses comerciantes e moradores que estão lá uns com até 10 (dez) anos lá. Então 

estou direcionando a equatorial que faça essa ligação. Meu assessor já esteve lá, eles pediram 

essa formalização, esperamos que der certo e que essas pessoas tenham acesso a um bem tão 

básico e nobre como é a energia elétrica. Em relação ao final de semana estar aqui na professora 

Jacqueline com seu esposo estivemos visitando o Assurini em especial os travessões 

Esperacinha, Itapuama e Bom Jardim I. Vereador João Estevam quero fazer um apelo a vossa 

excelência ao Garimpeiro, tivemos conhecimento que só tem uma patrol lá, mas a estrada do 

Itapuama bem como Esperancinha e Bom Jardim I, estão precisando urgentemente dos trabalhos 

de maquinários, inclusive o Bom Jardim só tem o caminho da moto não tem mais abertura o 

mato estar tomando de conta. Tem também uma ponte a ser feita lá no Bom Jardim. Quatro 

Bocas fui até na ponte do Tuna segundo os moradores e eu sei que a competência é dividida com 

Senador José Porfírio tem que ter parceria, ela estar com risco sério de acidente segundo os 

moradores e se cair pode causar um grave acidente. Quero fazer apelo a Prefeitura através de 

vossas excelências para que as máquinas cheguem antes do inverno, tivemos essa frente fria e 

que já castigou o Assurini, os carros pequenos que estavam com a gente tiveram dificuldades. 

Esperamos que agora cesse essas chuvas e que possamos ter esse trabalho nesses travessões 

mencionados. O Bom Jardim I, segundo os moradores segundo o professor Jilvan, diz que não se 

recorda a última vez que as máquinas estiveram lá, acredita que já tem mais de 04 (quatro) anos 

que teve um maquinário lá. Dizer também na questão do ensino médio a Jaqueline é professora 

ela faz apelo para o Prefeito que assine o contrato com o governo do estado com a Secretaria de 

Educação, que a informação que chega só falta ele assinar que todos os Prefeitos da região já 

assinaram. E que nossa Unidade Básica de Saúde está no início é uma emenda impositiva de 

todos os vereadores. Estive também visitando a previsão é até o mês de novembro espero que 

funcione e que tenha uma ambulância no Quatro Bocas por conta da distância para chegar até 
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aqui. Acredito que o que os moradores e trabalhadores da zona rural quer é estrada saúde e 

educação principalmente. O vereador João Estevam, solicitou um a aparte a qual foi concedida. 

Após os cumprimentos disse: Presidente a patrol que vai fazer essa operação de tapa buraco ela 

já estar na estrada e vai fazer a operação de tapa buraco até nos Quatro Bocas e vai entrar em 

todos os travessões no Bom jardim I, Bom Jardim II, vai fazer primeiramente o trabalho para 

tirar o costela de vaca. Dizer que as patrol já estão nas estradas. Agradeceu. Dando continuidade 

o vereador Dr. Loredan disse: parabenizo todos os saldados pela passagem do Dia do Soldado, 

que fazem um trabalho louvável. Quero corroborar com o discurso do vereador Marquinho com 

ralação ao desconto dos servidores públicos, já tive informações que não sendo pago o Banco do 

Brasil e com isso os servidores pagam juros dos empréstimos que contraem. Agradeceu.  Em 

seguida 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 3419/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello, que seja encaminhada a Equatorial Energia, que seja realizado o serviço de 

prolongamento da rede de distribuição de energia elétrica até a comunidade Massanóry.  

Indicação n.º 3386/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um espaço 

destinado ao descanso dos Garis, no momento após as refeições, enquanto aguardam o segundo 

turno de trabalho. Indicação n.º 3387/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

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

destinar e construir um cemitério na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 

3388/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar no mês de 

setembro, mês destinado à prevenção de Trânsito, Lives com o tema: “Serviços do Departamento 

de Trânsito no período de pandemia”.  Indicação n.º 3402/2020, de iniciativa do vereador Maia 

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

competente, implantação de um Letreiro com o nome da cidade no trevo onde era a antiga 

instalação do Posto da SEFA, na entrada de Altamira. Indicação n.º 3403/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de sinalização vertical e horizontal nas proximidades 

das lombadas da Avenida João Pessoa (Orla do Cais). Indicação n.º 3404/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Saúde, realizar Campanhas para testagem em massa na comunidade 

Quatro Bocas e adjacências, como medida preventiva de combate a pandemia da COVID-19. 

Indicação n.º 3393/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir em Altamira um 

Hospital Público Veterinário.  Indicação n.º 3394/2020, 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 Júlio Marques, Raimundo Lobato e João Vilena, no bairro Dom Lorenzo.  

Indicação n.º 3395/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Complexo 

Educacional Integral, envolvendo várias atividades esportivas, tais como: natação, voleibol, 

futebol, basquetebol, handebol, cursos técnicos profissionalizantes, curso de informática e 

outros. Indicação n.º 3398/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere a Equatorial 

Energia, que seja realizado o serviço de prolongamento da rede de distribuição de energia 
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elétrica até a comunidade Lama Negra. Indicação n.º 3399/2020, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, com cópia para empresa 

Norte Energia e COSALT, regularizar a questão da distribuição de água na Rua Monte Sião, no 

bairro Brasília. Indicação n.º 3400/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

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

Escola para atender a Educação Infantil e Fundamental no Loteamento Viena. Indicação n.º 

3389/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza a roçagem 

no matagal da Travessa Pedro Miranda, próximo à rodovia Transamazônica, no bairro Brasília. 

Indicação n.º 3390/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao comandante do CPR VIII, no sentido 

que seja construído um PAPC (Posto Avançado de Policiamento Comunitário), na comunidade 

Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 3391/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, 

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

construir um Posto de Saúde no bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 3417/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, construir uma Creche, uma Praça, uma Quadra Esportiva e uma 

Academia ao ar livre, no bairro Buriti. Indicação n.º 3418/2020, de iniciativa do vereador Victor 

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

de Iluminação Pública, providenciar o serviço de iluminação pública após o aeroporto, na 

entrada do bairro Mexicano. Indicação n.º 3396/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, 

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

trocar as cadeiras plásticas por cadeiras longarinas estofadas para os pacientes enquanto esperam 

atendimento nos hospitais e nos Postos de Saúde. Indicação n.º 3397/2020, 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 Vale Piauiense. Indicação n.º 3401/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

competente, realizar o serviço de repintura das Faixas de Pedestres das Escolas Girassol e D. 

Clemente. Indicação n.º 3405/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, para em 

parceria com a Polícia Militar, realizar ações de fiscalizações para coibir o excesso de som alto 

em festas informais durante a madrugada na orla do cais.  Indicação n.º 3409/2020, de iniciativa 

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

através da Secretaria competente, realizar a efetivação dos Agentes de Saúdes com mais de 20 

anos de trabalho, que atendem nos Postos de Saúde da zona rural de Altamira. Indicação n.º 

3410/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, ampliar os trabalhos de 

fiscalizações ao combate ao Coronavírus, nos finais de semanas em locais como: Orla do Cais, 

Praias e Balneários em gerais. Indicação n.º 3406/2020, 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 João Batista, Agostinho Gomes e Ribamar Acácio, no bairro Ayrton Senna I. 

Indicação n.º 3407/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça e uma 
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Academia ao ar livre, na comunidade Serrinha. Indicação n.º 3408/2020, 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 Princesa Dayane, Princesa Isabel e Rui Barbosa, no bairro 

Ayrton Senna I. Indicação n.º 3412/2020, 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 senhor Divino, adjacente ao Travessão Bom Jardim I, no 

Assurini. Indicação n.º 3413/2020, 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 /Adalberto, adjacente ao Travessão Bom Jardim, lado direito, até a 

beira do rio, no Assurini. Indicação n.º 3414/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

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

realizar o serviço de reabertura da estrada até a beira do rio, no /travessão do Lindomar, 

adjacente ao Travessão do Cajá I, no Assurini. Indicação n.º 3415/2020, de iniciativa do vereador 

Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar os serviços de sinalizações verticais e horizontais, com Faixa 

Elevada de Pedestres, nas Ruas 13, 14, 15, 16 e 17, no bairro Mutirão.  Indicação n.º 3416/2020, 

de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, implantar uma Rotatória e/ou instalar um Semáforo 

no cruzamento das ruas Belo Horizonte, José Marinho, Aimorés e José Umbelino de Oliveira, no 

bairro Jardim Independente I. Realizar também, o serviço de reparo na rede de iluminação das 

referidas ruas. Moção n.º 180/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que requer seja 

encaminhada Moção de Congratulação aos maçons pela passagem do Dia do Maçom, que 

transcorreu no último dia vinte e agosto. Moção n.º 181/2020, de iniciativa da vereadora Socorro 

do Carmo, que requer seja encaminhada Moção de Reconhecimento e Aplauso aos servidores da 

Saúde Pública pelo trabalho prestado a população altamirense diante da pandemia do 

Coronavirus. Moção de Repúdio n.º 179/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho 

Aguiar, Isaac Costa e João Roberto, ao vereador Francisco Marcos Alves do Nascimento, 

membro deste Poder, pela forma despeitosa com que tratou o vereador Raimundo Sousa Aguiar, 

Vice Presidente desta Casa, quando este assumiu o direcionamento da 2ª Reunião Ordinária, 

realizada no último dia 11.08.2020. Na oportunidade o vereador Dr. Loredan de Andrade Mello, 

Presidente desta Casa em razão de outros compromissos, teve se ausentar, cabendo a vereador 

Raimundinho Aguiar dar continuidade na reunião. Na oportunidade, o vereador Francisco 

Marcos Alves do Nascimento, em total desrespeito, levantou-se de sua bancada e posicionou-se 

em frente a Mesa Diretora e começou a pronunciar discursos paralelos, sem respeitar os colegas 

que usavam a Tribuna. Na oportunidade o Presidente em Exercício solicitou que o vereador 

retornasse para sua bancada, porém, o foi continuou se pronunciando, inclusive dizendo que o 

Presidente em exercício não o representava como Presidente e, também em total falta de respeito 

para com o vereador Raimundinho Aguiar, um senhor com mais de setenta anos de idade, já 

deveria ter ido conversar com Deus lá no céu. Com este gesto, nas entrelinhas, o vereador 

Marquinho desejou que o vereador Raimundinho Aguiar partisse desta vida e fosse para outro 

reino espiritual. Chegando inclusive a mencionar uma passagem bíblica, que diz: “segura na mão 

de Deus e vai”. Assim sendo, os vereadores que esta subscreve, afirmam que esta Casa 

Legislativa não poderia silenciar face ao desdém investido contra o vereador Raimundinho 

Aguiar, que na oportunidade ocupava a cadeira de Presidente da reunião. Por isso, manifestam e 
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externam sua indignação e repúdio à conduta do agente público, que com suas lastimosas 

palavras não teve outro intento, senão o de menosprezar e agredir o referido vereador. Destarte, 

que é do sobejo conhecimento de todos, que o vereador Raimundinho Aguiar, é um homem 

trabalhador e honrado, que ao longo de décadas, com dinamismo, esforço e dignidade, venceu as 

dificuldades e transformou-se num líder político em Altamira. As afirmações de cunho leviano e 

ofensivo, foram alvo de preocupação dos Edis que esta subscreve. Diante do exposto, requerem 

ao ouvido o Plenário na forma regimental, seja aprovada a presente Moção. O vereador Dr. 

Edvam Duarte, em razão de outros compromissos assumidos solicitou a presidência permissão 

para se ausentar do Plenário, a qual foi permitida. 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 3419/2020, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 3386, 3387 e 3388/2020, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 3402, 3403 e 3404/2020, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 3393, 3394 e 3395/2020, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa. Indicações n.ºs 3398, 3399 e 3400/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 3389, 3390 e 3391/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicações 

n.ºs 3417 e 3418/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.º 3396, 3397 e 

3401/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 3405, 3409 e 3410/2020, 

de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 3406, 3407 e 3408/2020, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3412, 3413 e 3414/2020, de iniciativa do 

vereador João Estevam. Indicações n.ºs 3415 e 3416/2020, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Moção n.º 180/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Moção n.º 181/2020, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE/MESA DIRETORA.  Moção de Repúdio n.º 179/2020, de iniciativa dos 

vereadores Raimundinho Aguiar, Isaac Costa e João Roberto contra o vereador Francisco 

Marcos Alves do Nascimento. Aprovada com os votos favoráveis dos vereadores: 

Raimundinho Aguiar, Maia Junior, Isaac Costa, João Roberto, Irenilde e João Estevam. Votos 

contrários dos vereadores: Marquinho, José Reinaldo, Socorro do Carmo, Assis Cunha e 

Almiro Gonçalves. O senhor Presidente usando de sua prerrogativa contida no Regimento 

Interno declarou seu voto contrário. Não havendo mais matérias para votação, o senhor 

Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após 

os cumprimentos disse: dizer que acredito que todos vocês viram a situação do povo da Lagoa 

aqui estão as fotos trouxe para mostrar a situação todos debaixo de água. Dizer também que ouvi 

falar na construção do novo prédio da Câmara que o Prefeito prometeu aqui em uma audiência 

pública na maior cara de pau, o Presidente Loredan e demais vereadores acreditaram que ele ia 

construir prédio para a Câmara até eu acreditei também e estamos aqui esperando e os royalties 

de Belo Monte só entrando na conta do município e os caras fazendo do dinheiro o que bem 

querem, desviando não sei para onde e o Tribunal de Contas desse estado vai fazer tenho certeza 

que os  municípios vão ter que dar conta para onde estar indo os royalties de Belo Monte. 

Presidente vossa excelência falou sobre a questão dos servidores públicos que estão sendo 

descontados os recursos na folha de pagamento e ficando no Banco a dívida. Novamente 

chegando em meu celular as informações de que foi erro de digitação erro do computador se 

quem opera esse computador e o cara que trabalha na Prefeitura a mando do Prefeito, não me 

iludo com essas conversas não, essa conversa é para enganar os trouxas e bestas. Ouvi o 
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vereador Zé Reinaldo falando do encerramento da CPI da Educação, não pode. Não deve foi 

roubado o dinheiro da merenda escolar das crianças, roubaram o dinheiro dos professores, essa 

CPI não pode encerrar vereadores da oposição ou da base vamos defender a população do nosso 

município, vamos para a porta do Ministério Público Federal fazer com que a Policia Federal, 

que a justiça se faça presente nessa questão da educação do município de Altamira, porque vai 

passando e é como tempos atrás eu ouvia vamos silenciar que a coisa vai passando e o povo vão 

esquecendo é triste isso Dr. Loredan isso é a pratica desse governo, desse Prefeito de fazer 

política. Então falar agora do centro de dependentes químicos, ali no Palhal está lá já há 08 (oito) 

anos comprou o terreno do Garimpeiro eu estava presente no dia da assinatura do cheque em que 

estava sendo pago o Garimpeiro e até hoje estar lá o centro de dependentes químicos se 

acabando um verdadeiro desperdiço de dinheiro público, ineficiência desse governo. Chamar 

atenção Presidente da Prefeitura sobre a questão lá do na frente do Buriti o DNIT e a Prefeitura 

não se entende, gostaria que vossa excelência interceda nessa questão porque o DNIT não é o 

dono de tudo ali não. Então Raimundinho Aguiar, vossa excelência tinha que fazer moção de 

repudio para você mesmo quando vossa excelência disse que micro empresário e médio 

empresário não geram nada para o município, ai sim vossa excelência tinha que fazer moção de 

repudio a vossa excelência não a mim. Agradeceu. Em Seguida fez uso da palavra o vereador Zé 

Reinaldo, que após os cumprimentos disse: somente lembrando ao vereador Maia Júnior que a 

CPI da Educação da minha parte assim como o vereador Marquinho citou não estou dando ela 

por encerrado estamos enviando toda documentação daquilo que solicitamos aqui na CPI, eu o 

Presidente da Casa, assim como o vereador Assis Cunha, enfim fizemos todo o procedimento 

legal e encaminhamos ao setor competente para fazer isso. Gostaria de colocar um ponto final 

nessa estória que todas as vezes que é tocado nesse assunto da CPI o nobre companheiro foi o 

primeiro a faltar na reunião, estávamos a 30 (trinta) dias de recesso e no dia da reunião interna da 

CPI vossa excelência manda mensagem dizendo que tinha um agendamento no DETRAN 

justamente naquele horário. Então quero dizer que um dos fatores que nos levou a tomar essa 

decisão foi justamente pela a ausência do relator que é você. Então quero colocar ponto final 

nessa questão da CPI não dizendo que eu estou lavando as mãos, sim que entregamos ao órgão 

competente. O vereador Maia Júnior solicitou um aparte a qual foi solicitada, após os 

cumprimentos disse: vossa excelência faz parte da comissão e se não tem competência para fazer 

seu trabalho, eu tive imprevisto e tive a dignidade de avisar que não poderia estar presente. 

Agora se você não tem competência para fazer seu trabalho você depende de mim para fazer seu 

trabalho? Dando continuidade o vereador Zé Reinaldo disse: só estou falando porque vossa 

excelência disse que que eu e o vereador Aldo e outros vereadores disse que não tínhamos 

competência e disse que nós abandonamos a CPI, vossa excelência sabe perfeitamente o que se 

trata com relação a esse assunto. Estar tudo gravado, temos apoio jurídico, foi feito tudo legal e 

nós entendemos que a base não estava se fazendo presente justamente para não entregar a 

documentação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereador a Socorro do Carmo, que 

após os cumprimentos disse: nesse momento gostaria de falar sobre a ALTAPREV algumas 

situações que não consta no portal da transparência como as Resoluções. A Resoluções que estar 

no portal é somente até o ano de dois mil e dezoito, para sabermos a questão dos funcionários 

que estão sendo aposentados e que realmente não se tem no portal da transparência, assim como 

na Saúde não tem também no portal da transparência, solicito porque realmente não estar no 

portal. Também a folha de pagamento do ano de 2020 só estar até o mês de abril e não consta 

nada na questão da ALTAPREV. Já solicitamos veio um relatório um pouco sucinto daquilo que 

nós queríamos. O que foi informado e denunciado foi que é descontado do servidor e não é 
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repassado para a ALTAPREV vamos novamente solicitar ao secretário da ALTAPREV. Fiz 02 

(dois) de Informação para a Secretaria Municipal de Saúde e até o momento não chegou nada 

nessa Casa, a questão do Centro Especializado de Reabilitação, física, motora e auditiva que está 

no Anel Viário e até hoje não se tem uma resposta. Há uma preocupação estamos terminando 

agosto e só temos setembro, outubro, novembro e dezembro e essa obra ela tem que ser 

finalizada os equipamentos foram comprados no valor de um milhão de reais, aonde estão esses 

equipamento desse Centro? Então essa é uma pergunta que faço há muito tempo aqui nessa Casa, 

já procurei o setor competente do patrimônio e o responsável não sabe informar esses 

equipamentos. Então precisamos saber com isso fiz o pedido de informação para a Secretaria de 

Saúde. Também a questão do funcionário que presta serviço no Centro lá no Assurini também 

nunca chegou a resposta. As pessoas que trabalham lá é 01 (uma) servente e 01 (um) vigia, 

estamos querendo saber se é um funcionário fantasma, por isso fiz o pedido de informação para 

saber da lotação do servidor.  Dizer também que recebi uma denúncia da Princesa do Xingu, de 

um senhor de um fiat vermelho com dois envelopes grandes com medicamentos levando da 

Unidade de Saúda da Princesa do Xingu, essa foi uma denúncia que recebi e vamos estar 

apurando para termos uma resposta para a população, isso é grave ele estava levando para onde? 

Para a Casa de quem? agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves, 

que após os cumprimentos disse: quero agradecer aos colegas pela aprovação de minhas 

indicações de nºs 3415 e 3416/2020. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: Presidente ouvi muitas falas mas todos 

defendendo suas comunidades. Sabemos que esse ano é um ano político temos que ter respeito 

pelos colegas porque o voto de cada um estar lá e cada um que busque. Dizer que Princesa do 

Xingu semana passada foi falado que a enfermeira não estava atendendo sendo que a mesma 

estava cuidando de um senhor que estava com COVID onde a mesma tem como provar. Vejo 

aqui umas coisas tão pequenas temos tantas coisas importantes para fazer. Ouvi o vereador 

Marquinho falando sobre o centro do dependente químico, que viu o Prefeito assinando 

realmente ele viu que ele era líder do governo na época, então na época estava tudo certinho né? 

Porque depois que sai do governo fica tudo errado. Dizer que na Princesa do Xingu tem uma 

belíssima escola e na semana passada foi colocado em todas as salas de aula central de ar. Tem 

quadra, tem uma praça e estar sendo construída um Posto de Saúde. Dizer que a medicação que 

sai dela é para os cadeirantes, para as pessoas que não tem condições de ir até lá, mas se for o 

caso a pessoa disse que devolve a medicação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: agradeço aos Nobres colegas pela 

aprovação de minhas indicações de nºs 3388, 3399 e 3400. Dizer que estou muito feliz pelos 

trabalhos realizados. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que 

após os cumprimentos disse: quero parabenizar a todos que não tem vergonha de lutar pelo seu 

povo. Também agradeceu aos nobres colegas pela aprovação das indicações de sua autoria nºs. 

3393,3394 e 3395/2020. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, 

que a pós os cumprimentos disse: já que meu nome foi citado através do vereador Zé Reinaldo, 

quero dizer ao vereador que aqui cada um tem seu papel, tem sua função, se o vereador não sabe 

ou se não leu o Regimento Interno e nem a Lei Orgânica dessa Casa posso deixar em seu 

gabinete uma cópia para que vossa excelência possa entender como é que funciona o processo no 

aqui no legislativo já que vossa excelência é novo e não teve a capacidade de se eleger e se 

continuar com esse discurso fajuta para derrubar os outros não vai se eleger novamente porque a 

população quer proposta, trabalho, projeto e vossa excelência não estar apresentando nada disso. 

Também dizer a vossa excelência que no dia 08 (oito) de junho quando solicitamos a comissão 
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parlamentar de inquérito que acredito que vossa excelência não leu esse documento, vossa 

excelência votou a favor, sabemos que esse documento foi aprovado inclusive com o voto de 

vossa excelência solicitando a comissão parlamentar de inquérito, através do inquérito policial. 

Acredito mesmo que vossa excelência não leu? Ai vossa excelência vem dizer que está 

abandonando a CPI porque eu faltei 01 (uma) reunião da CPI sendo que a comissão é 05 (cinco) 

vereadores. Então vossa excelência não tem capacidade nenhuma de participar de nenhuma 

comissão já que você não quer fazer seu papel se você não tem capacidade de fazer seu trabalho 

não entre em nenhuma comissão se fica dependendo dos outros para fazer seu trabalho. Então 

fica a dica na próxima comissão faça seu papel. Se você quiser entender como funciona me 

pergunte que estamos aqui para ajudar, mas que é humilde porque quem é arrogante não merece 

respeito de ninguém. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho 

Aguiar, que após os cumprimentos disse: dizer que administração de uma cidade um dos 

serviços essenciais chama se limpeza pública, A DLP hoje conta com 320 (trezentos e vinte) 

servidores na limpeza de nossa cidade. Agradeço aos nobres colegas pela aprovação das 

indicações de minha autoria de nºs 3387 e 3388/2020. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, para que possa também fazer 

uso da palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello, que após os 

cumprimentos disse: em relação a questão da água temos ido em vários bairros já foi falado aqui 

nessa tribuna pelo o vereador João Roberto, essa questão é um problema seríssimo, os carros 

pipas não dão conta, tem problemas crônicos no bairro de Brasília e na Colina. Com isso 

convidamos a Norte Energia, o Ministério Público, a Prefeitura com a COSALT, estou 

aguardando a confirmação que será no próximo dia 10 (dez) de setembro, uma reunião de 

trabalho para que possamos cobrar a responsabilidade de quem de direito. Como estamos em 

período eleitoral não vamos fazer audiência pública, então faremos uma reunião de trabalho, 

nosso objetivo é resolver o problema, que fica um jogo de empurra. Falar também em nome dos 

moradores do Ponto Alto Leilão, onde os mesmo reclamam muito dos serviços prestados da 

COSALT, onde eles dizem que são muitos castigados porque eles desligam a água que vai para 

lá e não é correto se isso realmente estiver ocorrendo. Agradeceu. Em seguida o senhor Vice-

Presidente repassou a condução dos trabalhos ao senhor Presidente. Não havendo mais 

manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos 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 vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.  
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