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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

QUARTO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/20020, REALIZADA NO DIA 

DEZOITO DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, 

Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João 

Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor 

Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem 

o Hino Nacional. 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 Roni Emerson Heck (doente).  Em 

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

Ata da reunião Ordinária realizada no dia dez de dezembro do ano de dois mil e dezenove. 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 Victor Conde, que após os cumprimentos disse: 

tivemos várias situações que vale ressaltar aconteceu um acidente na Rodovia Transamazônica 

próximo ao cemitério do km 04, onde infelizmente uma moça veio a óbito, onde lá as pessoas 

relataram que não existe iluminação pública no local, não existe rotária na entrada do Buriti, onde 

tem causado grandes transtornos ao moradores. Estou lá quase todos os dias conversando com os 

moradores, assim consigo ter informações através dos moradores. Então fica meu apoio aos 

moradores que se manifestaram pedindo iluminação pública e também a questão da rotatória que 

atenderá o Buriti. Dizer que este vereador no ano de dois mil e dezoito e dois mil e dezenove, fiz 

o pedido de iluminação pública para a Transamazônica e vale ressaltar que conseguimos 

iluminação pública no trecho que dar acesso ao loteamento Cidade Nova. Agora esperamos que 

muito objetivamente consigamos dar essa resposta a população para que consiga iluminar aquela 

área e fazer uma rotatória para atender os moradores do Buriti e a todos que utilizam aquela via. 

Espero que através desse poder legislativo consigamos dias melhores para nossa população. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos 

disse: gostaria de solicitar nesse momento a líder do governo que por gentileza nos der uma força 

no Ramal das Lagoas no trecho da Serrinha até a Fazenda Ipê não tem condições nenhuma de 

trafegabilidade. Também o Ramal dos Crentes está completamente intrafegável. Peço a base do 

Prefeito que interceda que lamentavelmente nunca pensei em sofrer tamanha humilhação na nossa 

comunidade Nova Brasília II, o complexo que liga bairro da Liberdade, Airton Senna I, Airton 

Senna II e demais bairros como o Presidente Médici, que após apresentarmos nessa Casa inúmeras 

indicações e após aprovarmos o Orçamento para o Executivo executar as obras. Quando de repente 

se damos conta placas de embargos para tudo que é de lado. Senhor Presidente público que nos 

ouvi aquela situação de desespero com aquelas famílias porque não sabiam o que estava 

acontecendo e que até hoje ninguém entendeu todos os bairros embragados. Então peço a líder do 

governo que peça ao Executivo que tire aquelas placas de lá, não merecemos isso. O nosso bairro 

eu não tenho nem um problema em falar que aquele complexo está pior do que quando eu assumi 

e olha que eu entrei como vereador na esperança de conseguir melhorias para aquela comunidade 

e depois de trinta e oito meses e hoje estar pior do que quando assumi como vereador e não é por 
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falta de indicações de projetos. Acredito que não é por falta de recursos, inclusive no ano de dois 

mil e dezenove o Orçamento ultrapassou mais de trezentos e setenta milhões de reais. Então peço 

a líder do governo para que interceda junto ao Executivo porque é muito humilhante para aqueles 

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

os cumprimentos disse: dizer que participei juntamente com o vereador Francisco Marcos da posse 

do Conselho Tutelar, aonde fizemos denúncia antes da posse do Conselho Tutelar, aonde a 

Cleudiná Dourado, Conselheira Tutelar ela fez um relato ao Prefeito Municipal de como estava o 

Conselho Tutelar, então houve esse momento onde ela na sua fala falou tudo o que estar 

acontecendo no Conselho Tutelar. Também visitei juntamente com o nosso Presidente e com o ex-

vereador Almiro Gonçalves o Ramal da Floresta onde foi entregue mudas através do Projeto Arte 

de Viver de Bem e a IDEFLOR, onde estava presente o Deputado Federal Paulo Bengston e 

também a Coordenadora Estadual Carla. Então estavam presentes não somente pessoas do Ramal 

da Floresta mas também de localidades próximas onde essa parceria tem dado certo com a 

IDEFLOR várias famílias com certeza que não são emancipadas podem ser emancipadas para 

poder está fazendo uso dessas sementes para ter o plantio e colher e com isso ter um meio de 

sobrevivência.  Também visitei a Princesa do Xingu conversando com moradores onde já foi 

falado aqui várias vezes a questão do atendimento médico que é um clamor daquela comunidade 

a questão do atendimento médico na Unidade. Também participei da nova instalação da Diocese 

Xingu que antes era Prelazia e agora é Diocese estava presente nosso Bispo Dom João, vários 

Bispos do nosso estado e do nosso Brasil e representante do Papa. Também participei da entrega 

do Jaleco da UNIPLAN dos futuros enfermeiros. E quando fala em enfermeiros fico lisonjeada 

pela profissão e triste pela desvalorização, nesta semana soube que houve uma diminuição nos 

salários dos enfermeiros contratados dos concursados foi tirado a gratificação do nível superior. 

Não e somente isso tem mais uma revolta é com relação ao pagamento, muitos servidores me 

ligaram e com certeza não somente para mim mas também para outros vereadores pedindo cesta 

básica, pedindo cinquenta, cem reais emprestado porque o pagamento do servidores do hospital 

municipal São Rafael estava atrasado onde o mesmo foi efetuado na quinta e sexta feira da semana 

passada. Gostaria de falar também da viagem que fiz juntamente com a ex-Prefeita Odileida e 

vereador Francisco Marcos, onde fomos em Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, tivemos o 

apoiamento do vereador Aldo Boaventura, onde pudemos ver algumas demandas que precisa ser 

regularizadas com urgência. Também falou sobre a superlotação nos hospitais devido o fluxo da 

dengue em nosso município, então sugiro que esse plano de contingência da dengue que seja 

colocado em pratica o mais rápido possível. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: é com muita satisfação que retorno aqui nessa 

Casa na primeira sessão do ano de dois mil e vinte, onde gostaria de estar falando de alguns 

benefícios elogiando talvez até a própria gestão, mas como a vereadora Socorro a presença dela 

do vereador Francisco Marcos, a ex-Prefeita Odileida e sua comitiva verificaram de perto o que 

vou falar aqui nessa tribuna. Vejo a Prefeitura de Altamira senhor Presidente e nobres Vereadores 

no Distrito de Castelo de Sonhos ela começa o ano assaltando a população, ela emite uma taxa de 

IPTU para casas bastante humilde uma taxa de novecentos reais por ano, vergonhosamente 

retroativo ao ano de dois mil e dezoito, se não bastasse também uma taxa retroativa do ano de dois 

mil e dezoito sobre resíduos sólidos, oitocentos reais por família, se não bastasse taxas absurda de 

iluminação pública que apesar da população pagar integralmente, mensalmente todos esses valores 

oitenta por cento das ruas estão com lâmpadas queimadas, apesar deles pagarem todas essas taxas 

obrigatórias absurdas e abusivas. As ruas senhores vereadores elas estão totalmente esburacadas 

nas condições que vocês imaginarem elas superam. Eles quebraram duas patróis uma está há dois 
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anos em Sinopse quebrada e no mês de outubro quebrou a outra onde o conserto custa setenta mil 

reais e a mesma não foi arrumada. O escândalo em vésperas de final de ano, eles pegaram um 

trator de esteira para dar uma raspada nas ruas. Apesar Vice-Presidente de ter uma licitação pública 

que chega perto de dois milhões de reposição de peças e as máquinas oitenta por cento delas estão 

no estaleiro vergonhosamente quebradas amontoadas sem pneus, sem peças e assim a sociedade 

vivendo total abandono. Se não chegasse as ruas, a ambulância se envolveu num acidente e em 

vez de mandarem arrumar a mesma com urgência, jogaram num capinzal, aonde a equipe da TV 

BAND fez as imagens, estar lá jogada que por um lado temos duzentos e oito quilômetros para 

poder chegar no primeiro socorro e pelo o outro lado temos cento e sessenta e nove quilômetros, 

assim fazem da saúde como sem não fosse preciso, fazem daquele povo um escândalo maior 

possível e exerce uma verdadeira perseguição. Para vocês terem uma ideia quando a pessoa paga 

o Alvará que todos os anos pagam os Alvarás do comércio, as pessoas que são contra essa gestão 

tem dificuldades de receber o Alvará apesar de estar pagando. Esta é a gestão de Domingos Nunes 

Juvenil, esta é gestão de praticamente oito anos e que Altamira não é diferente, Altamira se formos 

observar aos redores e até as ruas centrais estão completamente abandonadas. Temos nesse ano 

agora em outubro as eleições, espero realmente que a sociedade possa colocar alguém capacitado 

para fazer a diferença nesse município. Vejo também senhor Presidente tem ai um Projeto de Lei 

com a reclamação no qual a Socorro já falou com relação ao rebaixamento de salários dos 

professores, servidores da saúde e de outros. Desse jeito que a carruagem está andando daqui a 

pouco o servidor vai tentar arrumar dinheiro emprestado para pagar a Prefeitura porque parece que 

eles estão tão miseráveis que eles não tem dinheiro para nada apesar de esta recebendo um milhão 

e cem mil reais por mês de receita, que Prefeitura miserável com um milhão e cem mil reais por 

mês, um escândalo que está registrado quase que diariamente, Prefeitura miserável está de 

Altamira que a partir de dois mil e vinte e um ela passará a ser respeitada e respeitará o povo de 

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

cumprimentos disse: senhor Presidente gostaria muito de parabenizar a formação da comissão 

Parlamentar de Inquérito presidida pela vereadora Socorro, aonde vai se buscar saber de quem 

realmente é a responsabilidade pelo realocamento dos moradores da lagoa do Jardim Independente 

I, aquele povo vem sofrendo ao longo dos anos e sabemos nós que foram criados alguns RUCs e 

dentro desses reassentamentos urbanos hoje existem várias  casas sem nem um morador 

abandonadas. Então acredito que se a Norte Energia quisesse realmente fazer um esforço para 

fazer realmente o realocamento dessa população teria como fazer. Independentemente da questão 

do realocamento sabemos que a Norte Energia deixou muito a desejar com relação a outras 

condicionantes e que não tenho dúvidas que essa CPI venha amenizar um pouco as mazelas 

deixadas por essa empresa. Também gostaria de falar sobre a diminuição de salários dos 

enfermeiros contratados é isso acontece sabemos nós porque infelizmente são contratados e 

contratados de forma irregular porque a função de enfermeiros, a função de agentes de saúde a 

função de médico são funções permanentes, essas funções deveriam ser preenchidas através de 

concursos públicos. Já estamos indo para o oitavo ano de administração acessiva deste Prefeito e 

hoje ele espalha nas redes sociais dizendo que vai fazer concurso público como se ele tenha 

cumprido mais uma meta no seu programa de governo e que na verdade ele está fazendo esse 

concurso público porque o Ministério Público impôs através de uma Ação Civil Pública e não 

porque ele quis ou queira fazer. O que interessou parta esse governo infelizmente foram indicações 

a dedo para essas pessoas quando chegarem época de eleição servi como seus cabos eleitorais, 

infelizmente passaram e continuam passando por esta situação vexatória de ser diminuído seus 

salários e ficarem calados e porque ficam calados senhores? Porque Altamira não se preparou, 
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Altamira não tem emprego, Altamira é uma cidade que hoje poderia estar atraindo indústria e não 

tem uma indústria, não existe política voltada de indústria para esta cidade porque só interessou a 

esse governo as indicações a dedo infelizmente. Eu vou dizer uma coisa para vocês hoje estão 

diminuindo os salários dessas pessoas e quando elas saírem eu posso garantir aos senhores que 

elas vão sair sem direito a nada porque a justiça não reconhece legal essa forma de contratação, 

vão sair sem direito nenhum sem terem como se aposentarem, sem direito as suas férias e sem 

direito ao seus décimos terceiros e assim são obrigados a se submeterem a esse vexame de 

diminuição de salários quando bem entende esse governo. O vereador Aldo Boaventura também 

falou aqui senhores de uma situação que está ocorrendo em Castelo de Sonhos e que aqui em 

Altamira também acontece é a questão dos Alvarás que hoje eles só são emitidos se pagarem o 

ISS, IPTU retroativo anos atrasados uma cidade que realmente não oferece empregos e que hoje 

as pessoas são obrigadas a fecharem suas portas porque a vinculação para tirar o Alvará está sendo 

vinculado outros impostos que é abusivo também isso não pode tem forma de se cobrar o IPTU e 

o ISS. O que se faz mais uma vez com os pequenos comerciantes desta cidade é um abuso. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os 

cumprimentos disse: senhor Presidente ouvi aqui falar esse tempo todo que ficamos quase dois 

meses de recesso parlamentar em que muitas coisas aconteceram no município de Altamira e 

estava essa tribuna para fazer debate para a população de Altamira. Vou começar pela COSALT, 

o rapaz que está lá gerenciando eu acredito que ele não gosta do povo de Altamira e de pobres 

assim como o Prefeito de Altamira. Presidente quero solicitar que seja formada uma comissão para 

acompanhar foi um servidor da COSALT que me deu essa informação a questão do Decantador 

que está faltando para receber da Norte Energia, Celpa Equatorial não ligou a energia sabem 

porquê? Simplesmente porque a Prefeitura tem debito com a Celpa ai ela disse que não vai ligar a 

energia por conta do débito. A Norte Energia instalou na COSALT um gerador que está tendo 

custo para gerar energia para esse bendito Decantador para ser entregue para o município o sistema 

de água mais caro do estado do Pará está instalado aqui em Altamira. Então Presidente peço a 

vossa excelência para que forme uma comissão para acompanhar assim evitando o sofrimento 

dessas pessoas com a falta de água e é que tem água aqui em Altamira. Peço também a vossa 

excelência com relação a questão do hospital materno infantil que desde o ano de dois mil e onze 

que a Norte Energia está com doze milhões de reais na conta esperando para liberar o recurso para 

que seja construído o hospital materno infantil e fica na enrolação de terreno ne assim nunca 

acontece as coisas, vai acabar o mandato do Prefeito Domingos Juvenil e não vai ser feito esse 

hospital materno infantil. Assim como aquele centro para dependentes químicos que foi construído 

gasto quase um milhão de reais e et ala abandonado lá no Assurini, isso é um desperdício de verba 

pública. Nesse recesso parlamentar Presidente a Celpa Equatorial cortou a energia de alguns 

órgãos do município é difícil acreditar nisso porque uma cidade que recebe milhões e milhões de 

reais igualmente Altamira, ai vermos como o Centro de Regulação sem energia, Centro 

Diagnóstico por falta de pagamento, isso é uma demonstração do desequilíbrio por parte da 

administração em vário setores isso chama se desiquilíbrio nas suas contas. Peço a vossa 

excelência Presidente eu estava aqui em dois mil e treze, assumi o mandato de vereador eu vi o 

Prefeito Municipal por várias vezes fazer suas prestações de contas aqui e está nas notas 

taquigráficas nessa Casa e gravado nos anais dessa Casa de maneira que até as vezes o Prefeito fez 

gozação dizendo que não falta dinheiro que a cidade de Altamira estava tudo bem. Agradeceu. Em 

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

o maior clamor hoje não somente em Altamira mas em todo o brasil o clamor é o desemprego, 

saúde e segurança pública, vendo hoje a situação famílias passando necessidades por falta de 
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emprego, a única forma que poderia ajudar e ao mesmo tempo fazer uma limpeza na cidade porque 

hoje a dengue está se proliferando com muita força estamos vendo muitos casos, e o problemas 

está do lado de nossa casa terrenos abandonados cheios de lixos, bichos peçonhentos. Pensando 

nesse ponto acho interessante fazer um trabalho através da SEMINS e do CRAS pontuar pessoas 

que realmente estão passando necessidades. Haja visto que tem vários terrenos que tem donos 

muitos não tem condições de construir. Então o que eu acho que teria que ser feito criar um canal 

de denúncia, a Prefeitura criava uma equipe de pessoas que encontra se passando necessidades 

assim gerava renda e as pessoas era notificada imediatamente. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: quero dizer a todos que estão 

me ouvindo dizer que esses loteamentos que foram embragados dizer que é uma ordem judicial, o 

município não tem nada a ver com isso, ordem judicial não se discute cumpre-se, o Prefeito não 

queria colocar nem uma placa dessas vem escrito já para ser colocadas em todas as placas 

loteamento clandestino, acho até uma palavra maldosa clandestino porque os que estão nesses 

loteamento nem um é clandestino todos compraram seu loteamento estão pagando, foi uma ordem 

judicial por isso está lá.  Desemprego em nossa cidade está alarmante, fico pensando temos dezoito 

turbinas funcionando, vocês sabem meus amigos quanto dar de lucro para a Norte Energia uma 

turbina funcionando em vinte e quatro horas? Dois milhões de reais e aproximadamente 

quatrocentos mil reais, vamos somar por dia vezes dezoito vezes doze por anos, quase dezesseis 

bilhões de reais. Ainda tem vereador que vem aqui nessa tribuna falar de um milhão, dois milhões 

de reais que é isso que a Norte Energia repassa para nosso município, isso é uma vergonha não 

temos privilégio algum. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que 

após os cumprimentos disse: mesmo em período de recesso estive realizando visitas em alguns 

postos de saúde em alguns bairros de Altamira, inclusive fiz eu cobrança a Secretaria de Saúde 

para que seja retornado os comandos na zona rural, tratamento é muito importante para a população 

da zona rural, mesmo nessa época de inverno com as dificuldade que temos nas estradas. Visitei 

também juntamente com o Executivo duas creches que irá funcionar a partir do dia dois de março 

com o funcionamento dessas duas creches será mais duzentas e cinquentas vagas a mais no 

município. Visitei também o bairro Santa Ana através de denúncias de falta de água agora no início 

do mês de fevereiro. Estive na COSALT para verificar a situação. A questão do hospital materno 

infantil sou totalmente favorável, só tem que ter o cuidado não somente de construir e também 

com o custeio do mesmo eu acho que o estado através da SESPA tem que fazer um trabalho 

juntamente com o município para ver quem vai custear mais essa infraestrutura, porque não adianta 

pensar somente em construir e colocar mas um elefante branco para sustentar sabemos que o 

município hoje através do hospital municipal ele tem um custeio em torno de dois milhões de reais. 

O Município de Altamira compete a ele a tensão básica e hoje o município faz a média de alta 

complexidade que é obrigação do estado. Então tem que ter um trabalho em conjunto com o 

município e estado deixar as divergências partidárias de lado para conseguirmos não só construir 

mas também garantir o custeio. Agradeceu.  Em seguida o senhor Presidente disse estou vendo 

aqui no zap do amigo Carlos Calaça a respeito da CPI em relação a Prefeitura quero explicar para 

você. A CPI ela vai convocar todos os entes que estão relacionados com relação a situação da 

lagoa, inclusive a Prefeitura, Norte Energia, IBAMA, MAB, AMBAJ que é a associação dos 

moradores atingidos, isso a questão do não remanejamento dos moradores da lagoa. No que 

desrespeita outro tipo de CPI a Câmara vai apurar qualquer irregularidade desde que tenha um 

requerimento aqui e a condição é um terço cinco vereadores que podem assinar um requerimento 

solicitando qualquer CPI. Nós temos aqui uma equipe de advogados que é especializados somente 

nessa área. Está em tramitação no momento é a questão da lagoa. Em seguida fez uso da palavra 
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o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: iniciamos hoje o primeiro 

semestre do quarto ano, sabemos que será um ano de grandes emoções e preservarmos sempre ao 

longo dos três anos, o respeito, trabalho e principalmente de harmonia entre todos. Quero destacar 

o grande evento vivenciado em Altamira pela Igreja Católica que recebeu o Núncio Apostólico do 

Brasil Dom Giovani D’ ANIELLO e Dom Irineu Roman Arcebispo de Santarém que vieram com 

objetivo de criar a Diocese do Xingu na nossa cidade de Altamira, evento este que levou centenas 

de católicos ao aeroporto para grande recepção no dia primeiro de fevereiro.  Encerrando a 

campanha janeiro branco participei da Feira de Saúde Mental, realizada Secretaria Municipal de 

Saúde, através do NASF a campanha de janeiro tema quem cuida da mente cuida da vida. A convite 

do Comandante do 51º Bis, estive participando do aniversário de quarenta e quatro anos da Brigada 

e assistimos um belíssimo desfile dos militares.  Neste momento quero parabenizar o Presidente 

Dr. Loredan Mello, pela passagem de seu aniversário transcorrido na data do dia dezessete de 

fevereiro. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente passou para a 

ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que faça a leitura das matérias. SÓ 

LEITURA. Veto Parcial ao Projeto de Lei n.º 101/2019, de iniciativa popular, que dispõe da 

Criação, Propriedade, Posse, Guarda, Castração, Microchipagem, uso e transporte de cães e gatos 

no município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Projeto de Resolução n.º 

028/2020, de iniciativa da Mesa Diretora, que altera Artigos e acrescenta Incisos ao Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Altamira. Indicação n.º 3125/2020, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a 

empresa Norte Energia, para em parceria, repovoar o Rio Xingu com alevinos (embriões de peixes) 

de espécies regionais, com vistas o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos 

pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais. Indicação n.º 3133/2020, de 

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

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

serviços de linha d’água, calçada, meio fio e blokreteamento na Rua São Sebastião, no bairro Ibiza. 

Indicação n.º 3134/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um 

veículo tipo ambulância para transportar acamados da zona rural para a cidade.  Indicação n.º 

3147/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir Pórticos nas entradas da cidade, 

um na rodovia Ernesto Acioly, sentido Marabá e outro na rodovia Transamazônica, sentido 

Santarém. Indicação n.º 3148/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

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

vistas criar uma Ala Psiquiátrica no Hospital Municipal São Rafael no Mutirão. Indicação n.º 

3141/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

realizar os serviços de linha d’água e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas Curuá Grande, 

Porto Alegre e na Travessa São Gaspar, no Jardim Independente I. Indicação n.º 3142/2020, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

interceder junto a empresa Norte Energia, para em parceria, construir um Hospital Público 

Veterinário em Altamira. Com cópia aos senhores Eduardo Luiz Pinto Camilo – Superintendente 

de Relações Institucionais e José Hilário Farina Pontes – Assessor da Presidência).  Indicação n.º 

3129/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento realizar o serviço de 

pavimentação asfáltica no trecho de aproximadamente quinhentos metros na rua paralela à 
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Avenida Principal de acesso ao RUC Laranjeiras via rodovia Transamazônica, Km. 04.  Indicação 

n.º 3130/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, construir uma Quadra de 

Esportes com cobertura no bairro Ayrton Senna I, no loteamento Bacana. Indicação n.º 3143/2020, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, criar um local especifico socioeducativo para 

menores infratores.  Indicação n.º 3127/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere 

ao Coronel José Dílson Melo de Souza – Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, mobilizar 

esforços no sentido que a Escola Militar que será construída em Altamira também ofereça o Ensino 

Médio.  Indicação n.º 3128/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

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

de Ensino Fundamental no RUC Jatobá. Indicação n.º 3137/2020, de iniciativa do vereador Victor 

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

competente, construir uma Praça com uma Quadro com cobertura e uma Academia ao ar livre, no 

bairro Parque Ipê. Indicação n.º 3131/2020, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere 

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

serviço de podagem de arvores na Rua Primeiro de Janeiro, em frente a Secretaria Municipal de 

Saúde.  Indicação n.º 3132/2020, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação 

Pública, realizar o serviço de troca de lâmpadas na Travessa Ernesto Passarelli, entre a Avenida 

João Rodrigues e Travessa Pedro Gomes.  Indicação n.º 3135/2020, de iniciativa do vereador João 

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

competente, realizar o serviço de manutenção da rodovia Transassurini, no trecho entre o lote do 

Dr. Alzito, até o Travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 3136/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação de 02 (duas) pontes entre o Travessão da 

Firma e o Travessão do Cajueiro, no Assurini.  Indicação n.º 3138/2020, de iniciativa do vereador 

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

Departamento Municipal de Trânsito, implantar Placas de Sinalizações e Faixas Para Pedestres na 

comunidade Cupiúba. Indicação n.º 3139/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

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

de acostamento para manobras de conversão a esquerda na Rodovia Transamazônica, na Rua 

Paraíso, que dá acesso aos bairros São Domingos e Santa Benedita.  Indicação n.º 3140/2020, de 

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

através do Departamento Municipal de Trânsito, implantar Redutores de Velocidade, Placas de 

Sinalizações e Faixas Elevadas para travessia de alunos em frente a EMEI Santa Ana, no bairro 

Santa Ana.  Indicação n.º 3144/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

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

Central de Ar na sala de atendimento do Posto de Saúde da agrovila Princesa do Xingu. Indicação 

n.º 3145/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Quiosque na Praça da agrovila 

Princesa do Xingu. Indicação n.º 3146/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere 

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

´ponte sobre o Igarapé do Gelo, no travessão da Cinco. Indicação em Conjunto n.º 3126/2020, de 

iniciativa de todos os vereadores, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar a Equiparação Salarial dos servidores da Classe 
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“Técnicos de Saúde Bucal”, haja vista que recebemos reclamações dos mesmos que alegam que 

ainda não foram contemplados com a equiparação aprovada pela lei que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 

Município de Altamira e dá outras providências, e dispositivos da lei 1.767/07 que dispõe sobre o 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Altamira/PA, aprovada em 2019.  Moção n.º 

164/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere que seja consignada Moção de 

Reconhecimento e Aplausos a médica Alessandra Pompeu, pela humildade e serenidade em ajudar 

ao próximo. Moção n.º 165/2020, de iniciativa das vereadoras Socorro do Carmo e Delza Barros, 

que solicita que seja encaminhada MOÇÃO DE FELICITAÇÕES ao Dr. Loredan Mello, pela 

passagem de seu Natalício, comemorado no último dia 17 de fevereiro. Em seguida o senhor 

Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: 

Projeto de Resolução n.º 028/2020, de iniciativa da Mesa Diretora. Indicação n.º 3125/2020, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 3133 e 3134/2020, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 3147 e 3148/2020, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior.  Indicações n.ºs 3141 e 3142/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 

3129, 3130 e 3143/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3127, 3128 e 

3137/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 3131 e 3132/2020, de iniciativa 

da vereadora Delza Barros.  Indicações n.ºs 3135 e 3136/2020, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicações n.ºs 3138, 3139 e 3140/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 3144, 3145 e 3146/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicação em 

Conjunto n.º 3126/2020, de iniciativa de todos os vereadores. Moção n.º 164/2019, de iniciativa 

do vereador João Roberto.  Moção n.º 165/2019, de iniciativa das vereadoras Socorro do Carmo e 

Delza Barros. Fazendo 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 3138, 3139* e 

3140/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: vou usar esse tempo para falar sobre 

o Projeto de Resolução de nº 028/2020, na minha visão ele já entra de forma irregular hoje nessa 

sessão. Solicito a Mesa Diretora que retire esse projeto de pauta. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: solicito a Mesa 

Diretora que seja retirado de pauta o Projeto de Resolução de nº 028/2020, considerando a fala do 

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

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

Indicações n.ºs 3127, 3128 e 3137/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra vereador João Roberto, que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 3129, 3130 e 

3143/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 3141 e 3142/2020, de iniciativa do vereador Isaac 

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

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

Indicações n.ºs 3133 e 3134/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse:  quero 

falar das minhas indicações uma em conjunto que foi a pedido das servidoras da saúde que são 

técnicos de saúde bucal. Na época em que nós revisamos o Plano de Cargos e Salários, o salário 

dos técnicos de saúde bucal ficou bem abaixo do salário dos técnicos de enfermagem e do técnico 

de laboratório. Eu fiz produzir uma indicação em conjunto e todos os colegas praticamente 
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assinaram pedindo que a Prefeitura envie para essa Casa alteração de cargos. Dizer que pedimos 

que criação, alteração de cargos cabe ao Executivo originar o projeto à Câmara não tem autonomia 

de fazer um projeto para poder alterar o salário, tem que ser a Prefeitura. Inclusive se a Prefeitura 

mandar em tempo hábil, ainda não consultei a assessoria jurídica, mas acredito que se fizer uma 

alteração do edital as vagas do concurso podem também ser alterado pelo valor que nós 

aprovarmos aqui. Com relação a questão do RUC PEDRAL foi aprovado em junho do ano de dois 

mil e dezenove, pelo prazo já era para o Prefeito ter sancionado essa lei Então assessoria jurídica 

me orientou que o Vice-Presidente pode promulgar no caso o vereador Raimundinho Aguiar, mas 

ele vai sentar com o Prefeito porque já aconteceu muitas das vezes já aconteceu como por exemplo, 

o projeto do vereador João Roberto que foi promulgado e foi sancionado pelo Prefeito e eles não 

nos comunicaram. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente consultou aos 

demais membros da Mesa Diretora em relação a Questão de Ordem solicitada pelos vereadores 

Aldo Boaventura e Agnaldo Rosas, que o Projeto de Resolução n.º 028/2020, fosse retirado de 

pauta. Sendo acatada a Questão de Ordem. Retirando da pauta de votação do Projeto de Resolução 

n.º 028/2020. 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 a votação de alguma matéria. Não havendo 

manifestante, o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: indicação n.º 3125/2020, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 3133 e 3134/2020, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 3147 e 3148/2020, de iniciativa do vereador maia 

júnior. Indicações n.ºs 3141 e 3142/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

3129, 3130 e 3143/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3127, 3128 e 

3137/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 3131 e 3132/2020, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 3135 e 3136/2020, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicações n.ºs 3138, 3139 e 3140/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 3144, 3145 e 3146/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicação em 

conjunto n.º 3126/2020, de iniciativa de todos os vereadores. Moção n.º 164/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Moção n.º 165/2019, de iniciativa das vereadoras Socorro do Carmo e 

Delza Barros.  Aprovado unanimidade. 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 a vereadora Socorro do Carmo que após 

os cumprimentos disse: como já foi falado pelo vereador Agnaldo Rosas com relação a CPI da 

Lagoa do Jardim Independente I, para apurar o motivo da Norte Energia por não reconhecer as 

trezentas e sessenta famílias da comunidade do Independente I, sendo atingidos pela hidrelétrica 

de Belo Monte, tivemos a primeira e hoje aconteceu a segunda reunião, tivemos assessoria jurídica 

do Dr. Rogério, Dr. Gabriel e Dr. Samuel e o que foi que aconteceu nessa reunião de hoje. Foi 

deliberado hoje nessa reunião dia dezoito de fevereiro devido hoje ouvirmos dois depoimentos do 

Presidente do MAB (Movimentos Atingidos por Barragem) e o Presidente da AMBAJ (associação 

do Bairro), mediante os depoimentos um dos membros citou também que devido tudo que foi 

falado também que fosse incluído não somente a Norte Energia como também o município de 

Altamira. Então vai investigar essa presente comissão parlamentar de inquérito a empresa Norte 

Energia e o município de Altamira, assim como foram estabelecida a necessidade de intimar o 

Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal e o Ministério de Desenvolvimento 

Regional para informar se foi instaurado algum procedimento administrativo visando avaliar a 

situação fática concernente a presente CPI. Procede a citação da empresa Norte Energia, assim 

como do município de Altamira com cópia integral do presente procedimento inclusive com a 
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mídia anexa para que tome conhecimento. E qualquer queira intervenha no feito acompanhando 

todos os atos a serem realizados. Também deve ser oficializado o Ministério Público do Estado do 

Pará, Ministério Público Federal e Ministério de Desenvolvimento Regional para que tomem 

conhecimento do referido procedimento e que informe no prazo de trinta dias se for instaurado 

algum procedimento administrativo visando avaliar a situação fática da presente CPI.  Como já foi 

falado e debatido aqui várias vezes a situação da Lagoa, a situação do município, as condições das 

condicionantes. Essa CPI é exclusivamente a questão das trezentas e setenta famílias que estão na 

Lagoa. Na segunda reunião foi muito proveitosa onde vimos que vamos dar continuidade como 

Presidente e também alguns vereadores que são membros dessa comissão. Também se reportou 

com relação ao Hospital Materno Infantil. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: vereador Raimundinho promulgue logo essa 

rua é somente o nome de uma rua, faça com que as coisas aconteça. Os indígenas se reuniram os 

moradores do RUC PEDRAL eles só querem a legalidade e a vossa excelência tem poder que é 

conferido neste momento de promulgar este projeto. Vereador Raimundinho assim como esse 

Projeto Lei de nº 99/2019, está fazendo apelo tem uma indicação de nº 2252/2019, data de vinte e 

três de março do ano de dois mil e dezenove, onde o Zequinha Presidente dos taxistas onde todos 

os vereadores assinaram, foi feito uma lei onde diz que nós não temos competência para fazermos, 

eles estão aguardando até hoje o Prefeito mandar esse projeto para beneficiar os trabalhadores 

taxistas, moto taxistas e até o momento não chegou nada com relação a isso.  Então Vice-

Presidente faço um apelo a vossa excelência que solicite ao excelentíssimo Prefeito para que ele 

mande esse projeto para de imediato darmos permissão para esses cidadãos trabalharem. Solicito 

a vossa excelência e aos ilustres pares dessa Casa, onde o Presidente da Liga Esportiva está 

solicitando que tenha a final do intermunicipal das seleções amadoras que o time da seleção de 

Altamira está na final e não tem dinheiro para pagar as despesas para irem disputar a final do 

intermunicipal. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os 

cumprimentos disse: anotamos algumas observações aqui de certa forma hoje após a reunião da 

CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), foi vinculado nas redes sociais inúmeras críticas a 

respeito. A nobre vereadora já falou quais as entidades que serão convidada. Quero agradecer ao 

Dr. Loredan pela oportunidade dada aos pré-candidatos onde todos foram convidados para 

participar da palestra que acontecerá amanhã aonde com certeza será um aprendizado. Contamos 

com a presença do Dr. Rogério Presidente da ABRACAM juntamente com o Dr. Gabriel também 

da ABRACAM, já tive a oportunidade de participar de reuniões em Belém onde abre a mente para 

situações para esse parlamento. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo 

Boaventura, ouvi companheiros falar sobre o custo da energia cara no Estado do Pará. Realmente 

quando privatizou a energia elétrica do Pará e passou do setor público para o setor privado eles 

visam somente o lucro. Hoje eles deveriam primeiro o Governo do Estado reduzir o ICMS, sobre 

a fatura. Hoje o Governo cobra vinte e cinco por cento em cima do consumo de energia elétrica. 

Outro passo o município deveria fazer sua parte e reduzir a taxa de iluminação pública tem casos 

que chega a setenta por cento, principalmente os comerciantes. Estou falando isso senhores é 

porque hoje no Brasil tem os petroleiros eu congratulo com eles porque o governo quer também 

privatizar a Petrobras. A Petrobras ela já é quarenta e nove por cento da ações particulares que 

visam somente o lucro, água, petróleo e energia elétrica não pode ser privatizado. Visto o que 

aconteceu nos anos passados na Rússia na época chamada de Perestroika, onde eles privatizaram 

todas com sua economia vendendo petróleo, não conseguiram depois abastecer seus carros e o 

Wladimir Putin, quando assumiu a república comprou todas as ações dos particulares o petróleo e 

assim conseguiu colocar paz no País e nesse País o governo pensa em privatizar o petróleo 
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brasileiro e dá nas mãos dos particulares no brasil e estrangeiro para sufocar o povo desse País, 

desse município, congratulo com eles. Registro aqui a minha insatisfação, quanto ao desejo de 

privatizar a Petrobrás o petróleo é nosso a água é nossa e a energia é nossa não pode privatizar 

para o bem da nação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após 

os cumprimento disse: nesse momento quero complementar a fala do Cláudio Kuruaya, quero dizer 

ao Cláudio essa Lei já foi sancionada quero convidar o Cláudio para ir juntamente comigo na 

quinta-feira, as onze horas da manhã para irmos tomar café com o senhor Prefeito. Dizer ao 

Cláudio que após trinta anos a rua acesso 02, após uma reunião foi toda bloqueteada e saneada 

através do vereador Isaac o Prefeito Domingos Juvenil a rua foi inaugurada. Quero falar do hospital 

público veterinário em Altamira, vários Estados e Países já tem esse hospital não podemos deixar 

esses cachorros jogados na rua, já tem a APATA que tem um trabalho de excelência, onde 

parabenizo o vereador João Roberto que se empenha em favor dos animais.  Agradeceu. Em 

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

um relato importante para o vereador Isaac que também ama os animais. Inclusive vereador Victor 

que estuda na Faculdade Serra, que sentamos com o pessoal da Norte Energia, APATA, Faculdade 

Serra Dourada para que se crie uma clínica veterinária com recurso da Norte Energia, que já foi 

discutido é um grande avanço que poderá acontecer em Altamira. Haja visto que temo o curso de 

veterinária e esses alunos precisam também realizar estágios e prestar serviços as comunidades 

mais carentes. Então é um projeto maravilhoso que estamos torcendo que realmente aconteça que 

cuidar de animais é saúde pública. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse:  também quero complementar a fala do 

vereador João Roberto com relação a APATA, como já falei no final do ano de dois mil e dezenove, 

que esse trabalho da APATA é de grande respeito e é necessário, mas que esse trabalho também 

se estenda na zona rural, nas vilas, nos povoados onde tem muitos animais que também precisam 

também ser visitados pela APATA. Dizer que está Casa não medirá esforços em ajudar APATA 

resolver os problemas dos nossos animais. Dizer que o nosso Presidente precisou se ausentar e eu 

como Vice-Presidente dessa Casa e Presidente em exercício nesse momento peço seriedade, 

disciplina, junto a nossos vereadores. Nos reunimos nesse Plenário uma vez por semana, o 

vereador depois de sua fala levanta atravessa a rua, vai para um lado e outro desrespeitando o povo 

que vem assistir a sessão. 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 à presente Ata que após aprovada será 

assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos dezoito dias do mês de fevereiro 

do ano de dois mil e vinte.   
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