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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO
TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA
VINTE E DOIS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, à hora Regimental, reunirase no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa
Aguiar, os senhores vereadores: Waldecir Aranha Maia Júnior, Aldo Boaventura, Francisco de
Assis Cunha, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor
Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos
senhores vereadores. Não havendo número legal, cumprindo determinação do Regimento Interno
suspendo o iniciou da reunião por dez minutos. Decorrido o Tempo Regimental solicito ao
vereador Maia Júnior que fizesse a segunda chamada nominal das senhoras e dos senhores
vereadores. Fazendo-se presente também os vereadores João Roberto Mendes e Irenilde Pereira
Gomes. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar
a ausência dos vereadores Dr. Loredan de Andrade Mello (viajando/Belém/Audiência Pública na
Assembleia Legislativa), Francisco Marcos Alves do Nascimento (viajando/Belém/Audiência
Pública na Assembleia Legislativa), João Estevam da Silva Neto (doente). Estando ausente os
vereadores: Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Almiro Gonçalves de Andrade
e Victor Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para
entoarem o Hino Nacional. Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras
e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia quinze do mês de outubro
do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, sendo
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
Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: quero falar em relação ao Relatório que
recebemos da Celpa. Que respondeu ao Pedido de Informação aprovado nesta Casa, dizendo que
a Prefeitura de Altamira tem um débito com a Celpa, vinculado a cento e setenta e três órgãos
públicos com débitos. Até em Castelo de Sonhos os órgãos deixaram de pagar energia. O
acumulado chega ao valor de R$ 3.209.915,71. Senhores o que mais me chamou a atenção foi uma
escola chamada “Dezenove de Março”, localizada em Castelo de Sonhos, na Rua Sete de
Setembro. Quero dizer que naquela rua não temos aquela escola. Hoje encaminhei o oficio n.º
043/2019, de nosso gabinete, ao senhor Roni Emerson Heck – Secretário Municipal de Educação,
para que nos responda o porquê dessa escola ter uma pendencia, sendo que naquela rua a escola
não existe? Vamos esperar a resposta para depois da respostar podermos encaminhar essa
reclamação ao Ministério Público Estadual, para que ele possa verificar. Isso é extremamente grave
sabermos dessa cobrança, mas a escola “Dezenove de Março” não existe naquela rua, conforme
relatório da Celpa apresentado nesta Casa. Outro assunto é sobre a atual gestão municipal, muitas
vezes a nobre colega Líder do Governo nos convida para visitar obras na cidade. Quero dizer que
no último sábado visitei várias ruas, das quais duas acabei fotografando para hoje mostrarmos
nesta Casa. Quero dizer que grande parte das ruas de Altamira, fora o Centro, que apresenta um
aspecto positivo, mas nos bairros de Altamira o aspecto é degradante. No bairro Bela Vista, a Rua
Pinheiro e a Travessa Santa Terezinha, chamamos aquilo de rua por questão de educação para com
as pessoas que moram lá. Colega Líder do Governo aquilo não temos como chamar de rua e, já se
passaram seis anos e oito meses, mas no último Relatório Resumido do Governo Municipal, fala
que foi apresentado um investimento de mais de quarenta e sete milhões de reais somente do setor
de urbanismo. Isso é inaceitável para os nossos cidadãos encontrem essa monstruosidade e
dificuldade de transitar. Naquelas ruas a pessoa só transita se for a pé e ainda com muito cuidado.
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Gostaria de convidar os colegas vereadores para irem amanhã visitar aquelas ruas, no bairro Bela
Vista. Outra rua em péssimas condições é a Quincas Borges, no bairro Brasília. Nós aqui somos
chamados de oposição, mas nós somos os verdadeiros defensores do povo de Altamira. Nós apenas
queremos que esses recursos sejam bem aplicados. Não queremos ser repetitivos, mas depois de
seis anos e oito meses, o acumulado já ultrapassou aos dois bilhões e duzentos milhões de reais
em arrecadação. É inaceitável que o atual gestor deixe o município de Altamira, os bairro com
mais de setenta por cento em condições precárias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a
vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: quero falar um pouco a respeito dos
trabalhos que estão sendo realizados na zona rural. Infelizmente o vereador João do Fusca não está
aqui para falar em relação aos trabalhos que estão sendo realizados nos travessões do Assurini.
Quero dizer que os trabalhos continuam sendo feitos nos travessões do Transassurini e também
nos travessões do lado de cá. Hoje mesmo, a equipe do Nonato se encontra no Travessão da Seis.
Quero falar ao colega Aldo que é com muita satisfação que continuo lhe convidando a participar
das inaugurações das ruas e travessões de nossa cidade. Aproveito para fazer o convite para a
inauguração da Rua Pinheiro e para as outras duas que estão sendo concluídas. É uma
responsabilidade nossa, fiscalizar as obras para saber se os trabalhos estão sendo realizados com
respeito, com responsabilidade. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente disse: quero
esclarece ao nobre vereador Aldo Boaventura, que acabei de receber uma informação do Secretário
de Educação, Roni Heck, o qual me disse que vai notificar a Celpa pela falsa informação, pois,
não existe nenhuma dívida no endereço da referida escola. Em seguida fez uso da palavra o
vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero informar que no último sábado
estive presente em uma reunião, na qual a Presidência da APATA fez sua apresentação de contas.
Quero dizer que não é fácil fazer saúde pública, muito me honra em fazer parte daquela Instituição,
que há mais de quatro anos luta em defesa e proteção dos animais abandonados nas ruas de
Altamira. Na Clínica 001, a APATA estava devendo R$ 17.472,00. Foi realizado um bazar e uma
rifa que foi arrecadado R$ 4.000,00. Também receberam doações de: R$ 1.000,00 do evento da
Cerveja Manchinha; R$ 1.013,00 da OAB; R$ 3.665,00 da Cãominhada; R$ 3.000,00 da
mensalidade dos alunos da Serra Dourada e R$ 700,00 de uma Vaquinha online. Perfazendo um
total de R$ 13.378,00, o qual foi dado em haver. Hoje o debito é de apenas R$ 4.094,00. A Clínica
002, estava devendo R$ 14.272,00. Recebeu de doação da Vara Agrária R$ 3.001,00; evento
realizado no Vitrolas R$ 920,00; R$ 3.180,00 de mensalidade dos alunos da Serra Dourada e R$
891,00 de doações recebidas nos Pets Shops. Hoje o saldo devedor é de R$ 6.280,00. Na Clínica
003, a APATA tinha uma dívida de R$ 756,00, que foi paga com a contribuição das mensalidades
dos alunos da Faculdade Serra Dourada. Na Clínica 004, a APATA tinha uma dívida de R$
1.160,00, que também foi paga com a contribuição das mensalidades dos alunos da Faculdade
Serra Dourada. A APATA gastou nos até a presente data o valor de R$ 33.660,00 (referente a
resgate, tratamentos e castrações de animais de rua). Quer dizer, já foi pago R$ 23.286,00 e, hoje
ainda está com um saldo devedor de R$ 10.374,00. No total foram 69 atendimentos, sendo 31
castração e 38 foram casos de atropelamentos e maus tratos. Informamos ainda que a APATA
gasta mensalmente R$ 1.000,00 em ração para manter os lares temporários. O Lar do Centro (5
animais) R$ 500,00 por mês. O Lar do Mutirão (10 animais), R$ 400,00 (aluguel) e R$ 500,00
(cuidadora). O Lar da Brasília paga R$ 400,00 (aluguel), ou seja, é gasto R$ 21.600,00 por ano
para manter esses lares, cuidadores e aquisição de rações. No ano de 2018 foram 122 animais
adotados e neste ano, de janeiro a julho, foram 110 animais adotados através da APATA. A luta
da APATA é muito importante, pois, ela mexe com muitas pessoas apaixonadas por animais. É
por isso que a APATA precisa de doações e, cada um tem que fazer a sua parte. Quero pedir as
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pessoas que gostam de animais que procurem a APATA e se associe e contribua com essas ações
porque isso é saúde pública. Também quero informar a todos que na próxima quinta-feira, a
APATA irá receber a primeira parcela da Emenda Impositiva que será utilizada para fazer
castração de animais de rua. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do
Carmo, que após os cumprimentos disse: quero dizer que no sábado estive no Bairro Jatobá, aonde
foi realizado um Comando de Saúde, com a presença de vários profissionais de saúde. Na
oportunidade teve também a campanha de vacinação contra o sarampo. Vamos solicitar ao
Secretário de Saúde para que onde tiver posto de saúde, que não seja realizado o Comando de
Saúde, que ele dê prioridade para as localidades que não tenha unidade de saúde. Ao chegarmos
na Unidade de Saúde do Jatobá, por volta das nove e trinta, observamos que haviam poucas
pessoas. Por essa razão, iremos sugerir que as campanhas sejam realizadas em comunidades que
não disponham de Unidade de Saúde. Quero informar que amanhã iremos até a comunidade
Princesa do Xingu, lá vai haver uma palestra para os moradores. Então nós vamos encaminhar ao
Secretário de Saúde, um oficio para que ele possa realizar os comandos nos locais onde não existe
unidade de saúde. Também, vamos encaminhar essa situação ao Conselho Municipal de Saúde de
Altamira para que tenha conhecimento. Acho que é preciso chegar saúde até os locais mais
distantes do nosso município. Quero falar também sobre a questão das Emendas Impositivas,
gostaria de saber se já temos alguma resposta do Prefeito? No próximo domingo iremos ter uma
reunião informal na comunidade Quatro Bocas, seria muito importante termos melhores
informações em relação as Emendas Impositivas apresentada pelos colegas vereadores, para a
construção de uma Unidade de Saúde naquela comunidade. Acho que precisamos levar uma
resposta para aquela população que tanto almeja por um Posto de Saúde. Acho que precisamos
levar uma resposta aquela Comunidade. Essas emendas precisam ser atendidas. Elas já estão no
orçamento para este ano. É necessário que todas as emendas sejam atendidas, independentemente
de ser de vereador da base ou não. Também gostaria de falar sobre a questão do orçamento para o
ano que vem, ou seja, o orçamento para o exercício de 2020, que veio para esta Casa de Leis, mas
foi devolvido para que fosse corrigido o repasse para esta Casa, vez que os quinze vereadores
aprovaram através da Resolução n.º 026/2019, a Proposta Orçamentária para esta Câmara
Municipal para o ano de 2010. Foi devolvido para o Executivo para que ele possa fazer essa
correção e que seja incluso no orçamento Municipal de 2020 conforme aprovado por esta Casa.
Senhor Presidente gostaria de saber quando esse orçamento vai voltar para esta Casa de Leis? Pois,
foi devolvido para o Executivo dia primeiro de outubro, já está com quase um mês e ainda não foi
devolvido. Nós precisamos debater essa questão, pois, a discussão do orçamento precisa ser
debatida com a sociedade e depois votada nesta Casa até o dia quinze de dezembro se não está
Casa não poderá entrar em recesso. Esperamos ter uma resposta na próxima reunião. Quero falar
também sobre um vídeo que recebemos, foi feito por crianças que moram no bairro Altaville II,
no qual elas pedem ao Executivo Municipal, melhorias nas ruas do bairro, pois, o mesmo está em
total abandono. Quero também informar que recebemos a cópia de um oficio que foi encaminhado
ao Executivo Municipal no ano de 2018, onde uma Comissão de Moradores do Bairro, se reuniram
em audiência com o Chefe do Executivo para solicitar essas melhorias para o Altaville II. O
vereador Victor Conde, presidente da Comissão Especial, tratou em relação a questão dos
loteamentos, os moradores querem uma resposta, tanto por parte do vereador com por parte do
Executivo. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA,
solicitando ao vereador Maia Júnior que fizesse a leitura das matérias, que constava de:
LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação n.º 2967/2019, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
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Secretaria competente, designar o nome de Alcides Batista Belo de Oliveira, substituindo a atual
nomenclatura da Rua da Barragem, localizada na comunidade Vale Piauiense. Indicação n.º
2955/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar estudos com vistas
regulamentar o estacionamento na Rua Acesso I, no bairro Sudam I. Indicação n.º 2956/2019, de
iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar estudos com vistas criar uma Ala Psiquiátrica
no Hospital Municipal do Mutirão São Rafael. Indicação n.º 2944/2019, de iniciativa do vereador
Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, construir uma Praça, com uma Academia ao ar
livre e uma Quadra de Esporte na Avenida Cícero Maia, acesso que faz a ligação entra as Avenidas
João Coelho e Perimetral. Indicação n.º 2945/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras, realizar os serviços de linha d’água e pavimentação asfáltica das Vicinais da Seis e da Oito,
sentido Altamira/Brasil Novo. Indicação n.º 2946/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, dar continuidade nos serviços de linha d’água, asfaltamento
e/ou blokreteamento na Passagem Um, no bairro Ibiza. Indicação n.º 2947/2019, de iniciativa do
vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira,
através da Secretaria competente, construir uma escadaria para dar acesso as casas na parte baixa,
realizar também, o serviço de manutenção na rede de iluminação pública, troca das lâmpadas
comuns por lâmpadas de LED, na Rua Três, no bairro Liberdade. Indicação n.º 2948/2019, de
iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, implantar brinquedos, construídos com materiais recicláveis, nas
praças públicas da cidade, como forma de incentivar o trabalho dos artesãos de Altamira. Indicação
n.º 2949/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia, construir arquibancadas com
cobertura no campo de futebol no setor de Parques e Orlas, localizado no bairro Sudam I, antigo
Baixão do Tufi. Indicação n.º 2950/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere
ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar o
serviço de iluminação pública nas proximidades da caixa d’água no bairro Santa Ana. Indicação
n.º 2851/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar
o serviço de revitalização na rede de iluminação pública, troca das lâmpadas comuns por lâmpadas
de LED na Rua 18, no bairro Jardim França. Indicação n.º 2952/2019, de iniciativa do vereador
João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de recuperação do travessão do senhor Divino, adjacente ao
travessão Bom Jardim I, no Assurini. Indicação n.º 2953/2019, de iniciativa do vereador João
Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de recuperação do travessão do senhor Norato, adjacente ao
travessão Bom Jardim I, no Assurini. Indicação n.º 2954/2019, de iniciativa do vereador João
Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de recuperação do travessão do senhor Fernandão, adjacente ao
travessão Dispensa I, no Assurini. Indicação n.º 2958/2019, de iniciativa do vereador Victor
Conde, que sugere ao Major Antônio Alexandre Cordeiro de Oliveira - Comandante do 16o
Batalhão Xingu, que proceda a execução de ronda ostensiva permanente nas imediações do
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Instituto Federal do Pará. Indicação n.º 2959/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que
sugere ao senhor Alexandre Bossatto - Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Urbana, realizar o serviço de limpeza constantemente na estrada de acesso ao Instituto Federal do
Pará. Indicação n.º 2966/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação
Pública, realizar o serviço de revitalização na rede de iluminação pública, troca das lâmpadas
queimadas na estrada de acesso ao Instituto Federal do Pará. Indicação n.º 2960/2019, de iniciativa
do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através da através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação das estrada,
como também limpeza nas laterais, do travessão dos Maranhenses, no Assurini. Indicação n.º
2961/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil
- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, construir na praia
artificial da orla do cais da cidade, uma rampa com proteção nas laterais, dando acessibilidade ao
rio Xingu, para que pessoas portadoras de necessidades especiais, em especial aos cadeirantes
possam ter acesso à água e assim possam tomar banho em nosso majestoso rio. Indicação n.º
2962/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil
- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de
encascalhamento no ramal Paraíso das Aves, localizado na rodovia Ernesto Acioly, no Km. 04,
em frente a fábrica asfalto. Indicação n.º 2963/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes,
que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
construir um Lava Jato numa área próxima ao Aterro Sanitário para lavar os veículos que
transportam o lixo. Indicação n.º 2964/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere
ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde,
implantar o Centro de Referência da Saúde do Homem. Indicação n.º 2965/2019, de iniciativa da
vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através
da Secretaria Municipal de Saúde, construir uma área, com cobertura, para abrigar as pessoas que
ficam aguardando atendimento no Posto de Saúde da agrovila Vale Piauiense. Indicação n.º
2968/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços saneamento básico, tais
como: linha d´água, meio fio e calçada dando acesso as residências que estão localizadas ao longo
da rodovia Transamazônica, no perímetro do semáforo até as proximidades do bueiro. Indicação
n.º 2969/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço
de revitalização na rede de iluminação pública, troca das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED
nas Ruas “A”, “B” e “C”, WE-14 e WE-15, no bairro Liberdade. Indicação em Conjunto n.º
2957/2019, de iniciativa dos vereadores Socorro do Carmo e Maia Júnior, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de
reforma no prédio da Escola Paulo Freire, na comunidade Itapuama, no Assurini. Moção n.º
153/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere que seja consignado Moção
de Congratulação e Louvor aos servidores públicos pela passagem do Dia do Servidor Público,
comemorado anualmente no dia 28 de outubro. Pedido de Informação n.º 014/2019, de iniciativa
dos vereadores João Roberto, Irenilde Gomes, Socorro do Carmo, Raimundinho Aguiar, Maia
Júnior, Victor Conde, Delza Barros, Aldo Boaventura e Assis Cunha, que sugere a Mesa Diretora,
ouvida o Augusto soberano Plenário, na Forma Regimental, que INDIQUE a empresa Norte
Energia, encaminhar a esta Casa, relatório detalhado da programação das ruas e bairros que estão
esperando os reparos nos cortes e que ainda não foram feitos, causados pelo saneamento
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intradomiciliar. AVULSOS: Ofício Circular n.º 001//2019/DIR.PRES, encaminhado pelo senhor
Fabiano Bernardo da Silva – Diretor Presidente do ALTAPREV. Ofício n.º 066//2019/AGFAL,
encaminhado pelo senhor Edvanir da Silva França – Presidente da AGFAL. Acórdão n.º 33.419,
do Tribunal de Contas dos Municípios, que homologa a aprovação das contas da Câmara
Municipal de Altamira, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do exvereador Adriano do Couto. Acórdão n.º 34.011, do Tribunal de Contas dos Municípios, que
homologa a aprovação das contas da Câmara Municipal de Altamira, referente ao exercício
financeiro de 2014, de responsabilidade do ex-vereador Adriano do Couto e Ofício n.º 002//2019,
encaminhado pelo senhor Samuel Lima Sales Júnior – Vice Presidente da Comissão Provisória do
PTB/Altamira. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE,
submetendo as matérias para DISCUSSÃO, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:
Indicação n.º 2967/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2955 e
2956, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2944, 2945 e 2946/2019, de iniciativa
do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2947, 2948 e 2949/2019, de iniciativa do vereador João
Roberto. Indicações n.ºs 2950 e 2851/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.
Indicações n.ºs 2952, 2953 e 2954/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs
2958, 2959 e 2966/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2960, 2961 e
2962/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2963, 2964 e 2965/2019,
de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2968 e 2969/2019, de iniciativa do
vereador Assis Cunha. Indicação em Conjunto n.º 2957/2019, de iniciativa dos vereadores Socorro
do Carmo e Maia Júnior. Moção n.º 153/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo e
Pedido de Informação n.º 014/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto, Irenilde Gomes,
Socorro do Carmo, Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Victor Conde, Delza Barros, Aldo
Boaventura e Assis Cunha. Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os
cumprimentos dirigiu se aos demais colegas pedindo apoio para aprovação da sua Indicação em
Conjunto n.º 2957/2019, juntamente com o vereador Maia Júnior. Agradeceu. Em seguida fez uso
da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e
pediu apoio para aprovação das Indicações n.ºs 2968 e 2969/2019, de sua iniciativa. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos dirigiu se aos
demais colegas e pediu apoio para aprovação das Indicações n.ºs 2947, 2948 e 2949/2019, de
iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora
Irenilde Gomes, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para
aprovação das Indicações n.ºs. 2963, 2964 e 2965/2019, de sua iniciativa. Agradeceu. Em seguida
fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais
colegas e pediu apoio para aprovação das 2955 e 2956, de sua iniciativa. Agradeceu. Não havendo
mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior que fizesse a verificação
de quórum. Havendo número legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber
se algum vereador queria colocar em Destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o
senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Indicação n.º 2967/2019, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2955 e 2956, de iniciativa do vereador Maia Júnior.
Indicações n.ºs 2944, 2945 e 2946/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs
2947, 2948 e 2949/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2950 e
2851/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2952, 2953 e 2954/2019,
de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2958, 2959 e 2966/2019, de iniciativa do
vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2960, 2961 e 2962/2019, de iniciativa do vereador Almiro
Gonçalves. Indicações n.ºs 2963, 2964 e 2965/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.
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Indicações n.ºs 2968 e 2969/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação em Conjunto
n.º 2957/2019, de iniciativa dos vereadores Socorro do Carmo e Maia Júnior. Moção n.º 153/2019,
de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Aprovadas a unanimidade. Votação com
DESTAQUE da Mesa Diretora: Pedido de Informação n.º 014/2019, de iniciativa dos vereadores
João Roberto, Irenilde Gomes, Socorro do Carmo, Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Victor
Conde, Delza Barros, Aldo Boaventura e Assis Cunha. Aprovado a 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: quero falar sobre as visitas que
temos feitas nos bairros, tais como: Nova Altamira, São Domingos e outros, principalmente as
partes altas e também os loteamentos da cidade, pois, são cobrados impostos dos mesmo. A
Prefeitura precisa averiguar a legalidade dos loteamentos para melhorar a infraestrutura,
pavimentação e iluminação pública para que possa dar uma melhor qualidade de vida aos que
residem lá. Gostaria de falar também sobre as prestações de contas do Governo Municipal,
referentes aos anos de 2013 e 2014. Aproveito para fazer a leitura de uma matéria publicada no
jornal O Impacto, com o seguinte teor: “O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
(TCM-PA) emitiu nesta semana dois relatórios sobre as contas do município de Altamira, ambas
não aprovadas pelos conselheiros. Enquanto o primeiro relatório é sobre a gestão e governança do
ano de 2013, o segundo é sobre 2014, sendo ambos de responsabilidade de Domingos Juvenil
Nunes de Sousa, prefeito da cidade nos últimos sete anos. Ambos os relatórios serão pautas a serem
julgadas nesta semana pelo júri do Tribunal de Contas dos Municípios. CONTAS DE 2013.
Tratando-se das contas do governo de Domingos Juvenil Nunes de Sousa foram constatadas as
seguintes falha, segundo o conselheiro Luis Daniel Lavareda Reis Junior: A) Aplicação de 16,05%
dos impostos arrecadados e transferidos na educação, em desacato ao art. 212 da Constituição
Federal, que estabelece o limite mínimo de 25%; e Aplicação de 12,24% dos impostos e
transferências definidos no art. 77, III, do ADCT, em desacato ao limite de 15%, definido no
mesmo dispositivo constitucional. Ou seja, o governo não cumpriu o valor mínimo de investimento
na educação e no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Já no caso das contas
de gestão, o problema é ainda maior, tendo em vista as seguintes irregularidades constatadas em
relatório do TCM: Remessa intempestiva dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1º, 2º e 3º
quadrimestres, Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do 1º, 2º e 3º Bimestres, assim
como do Balanço Geral; Conta agente ordenador, no valor de R$ 37.527,75 (trinta e sete mil
quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), lançada em função de divergências nos
saldos inicial e final de 2013 em relação às respectivas conferências em extratos bancários;
Pagamento de diária ao Prefeito em desacordo com o Ato Fixador, no valor de R$ 1.248,03;
Ausência dos contratos de admissão de pessoal por tempo determinado, celebrados durante o
exercício em exame; Não encaminhamento dos termos de convênios do relatório; Processo de
dispensa de licitação para contratação de transporte escolar, com falhas relativas à ausência de
documentos do tipo carteira de habilitação e quitação com a justiça eleitoral, além de documentos
de veículos em nome de terceiros sem contrato de locação; Falhas apontadas em diversos processos
licitatórios, do tipo ausência de minutas de editais, ausência de contrato, despesas empenhadas em
montante superior ao valor contratado e pregões presenciais com empresas vencedoras filiais de
uma mesma empresa matriz. “Os autos foram então encaminhados ao Ministério Público de Contas
Municipal, cuja manifestação, considerando o conteúdo dos autos, foi conclusiva pela não
aprovação das contas e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual”, termina o
relator. CONTAS 2014. O relatório do ano seguinte (tido o relatório final do caso, ou seja) aponta
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que o governo de Domingos Juvenil Nunes de Sousa apresenta as seguintes falhas por parte da
prefeitura de Altamira: Descumprimento ao art.103, Inciso II, do Regimento Interno (Ato nº
16/2013), pela não remessa do Plano Plurianual. Descumprimento ao art.103, Inciso II, do
Regimento Interno (Ato nº 16/2013), pela não remessa da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Descumprimento ao art. 77, Inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pela
aplicação em ações e serviços de saúde no percentual de 12,87% do total dos impostos arrecadados
e transferidos, abaixo do limite mínimo constitucional. Novamente, tratando-se das contas de
gestão da prefeitura de Altamira, as irregularidades constatadas foram ainda maiores, sendo elas
as seguintes: A remessa da Prestação de Contas do 2º quadrimestre fora do prazo legal, em
descumprimento ao prazo definido pela Portaria Nº03/2014/TCM-PA. A remessa da Prestação de
Contas do 3º quadrimestre fora do prazo legal, em descumprimento ao prazo definido pela Portaria
nº01/2015/Corregedoria/TCM-PA. A remessa do Balanço Geral fora do prazo legal, em
descumprimento ao prazo definido pela Resolução Nº11.878/TCM-PA. A remessa da Lei
Orçamentária Anual fora do prazo legal, em descumprimento ao prazo disposto no art. 103, Inciso
I, Regimento Interno (Ato nº16/2013). Os Relatórios de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre e os
Resumidos da Execução Orçamentária do 6º Bimestre encaminhados fora do prazo legal, em
descumprimento ao prazo definido pela Portaria nº01/2015/Corregedoria/TCM-PA e ao art. 103,
Inciso III do Regimento Interno (Ato nº16/2013), respectivamente. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias não encaminhada, em descumprimento ao estabelecido no art. 103, Inciso II, do
Regimento Interno (Ato nº16/2013). Os Relatórios de Gestão Fiscal do 1º e 2º quadrimestres não
enviados, em descumprimento ao disposto no art. 103, Inciso IV, do Regimento Interno (Ato
nº16/2013). Divergência de R$4,180,66, entre o saldo final levantado nos extratos e conciliações
bancárias, na ordem de R$ 62.556.501,47, e o demonstrado no Termo de Verificação Termo de
Conferência de Saldo e Extratos Bancários, na importância de R$ 62.560.682,13. Lançamento da
conta Agente Ordenador na ordem de R$2.780.789,22, decorrente da diferença na Receita
Orçamentária, Interferência Financeira Passiva, e saldos inicial e final, entre o levantado no
sistema e-Contas, Prefeitura Municipal, Retificadora (Arquivo nº38.463) e o demonstrado na
Prestação de Contas da Prefeitura Municipal do 3º Quadrimestre de 2014. Descumprimento ao
disposto no art. 103, Inciso VII, do Regimento Interno (Ato nº16/2013), pelo não encaminhamento
do Ato Fixador dos Subsídios dos gestores municipais para análise de regularidade por este TCM.
Descumprimento ao disposto no art. 103, Inciso VII, do Regimento Interno (Ato nº16/2013), pelo
não encaminhamento do Ato de Fixação de Diárias dos gestores municipais para análise de
regularidade por este TCM. Os sistemas e-Contas e e-Contas/Folha de Pagamento não alimentados
com informações eletrônicas a respeito das localidades de deslocamento que ocasionaram o
pagamento de diárias ao prefeito e ao vice-prefeito no exercício em estudo, prejudicando a
apuração da regularidade dos valores pagos. Foi apurado o montante pago a título de diárias do
prefeito no montante de R$24.626,70. Não encaminhamento dos processos licitatórios e/ou de
dispensa relativos à contratação dos credores para locação de veículo destinado ao transporte
escolar, os quais totalizaram o montante de R$5.369.276,53, conforme descrito no item 5.1, do
relatório. Impropriedades apresentadas nos processos licitatórios listados no item 5.2, do relatório.
Descumprimento do disposto no art. 103, Inciso VII, do Regimento Interno (Ato nº16/2013), pelo
não encaminhamento dos Termos de Convênios das entidades descritas no item 6.2. Identificação
de recursos repassados a título de transferências voluntária do município a entidades, cujas
aplicações de valores não foram integralmente ou não foram comprovadas ao Tribunal de Contas”.
São várias irregularidades e quem quiser é só estrar no portal do Tribunal de Contas para quem
quiser acessar. São várias as irregularidades de 2013 e 2014 espero estarem corrigindo para não
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cometerem o mesmo erro novamente para não virar uma bola de neve. Isso é muito ruim para a
Gestão Municipal. Gostaria de convidar a todos a se fazerem presente e participar de uma reunião
informal no dia 27/10, às 09h, na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Também haverá uma
reunião em gabinete da Presidência desta Casa, na próxima sexta-feira, às 11h., todos já receberam
o oficio, na oportunidade iremos conversar com o Senhor Anderson Vilhena Torres - Gerente
Executivo de Relacionamento com Cliente da Celpa. São várias reclamações de consumidores em
relação a Celpa. Aproveito a oportunidade para convidar os moradores do bairro Santa Benedita,
para se fazer presente na programação do Projeto Arte de Viver Bem, do qual eu sou parceira.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os
cumprimentos disse: quero me reportar sobre a informação que o Secretário de Educação disse,
que vai notificar a Celpa sobre a Escola Dezenove Março, lá em Castelo de Sonhos. É necessário
que ambos respondam, um por estar cobrando e outro por dizer que existe um débito. Eu sei que
escola não existe naquela rua. Quero reforçar aqui a Prestação de Contas, que a vereadora Socorro
do Carmo reportou em relação ao Executivo Municipal, exercícios de 2013 e 2014. Em 2013, o
Tribunal de Contas notificou a Prefeitura em 41 licitações irregulares e em obras provavelmente
superfaturadas, igual a pontes pequenas que dar acesso a casa do Conselho Tutelar aos bairros, ela
foi colocado um valor de R$ 625.000,00. Os estudam apontam que daria pra fazer três pontes e
ainda sobrariam dinheiro. Essa é uma das obras das 41 que estão sob judice. Também não é
novidade sobre o transporte escolar, da dispensa de licitação, é por que os carros que são ofertados
para transportar os alunos são na maioria umas carroças. Já teve micro-ônibus que pegou fogo de
tão ultrapassado no tempo; tem outro que perdeu a roda; tem pau de arara que nem assento tem;
tem carro que transporta combustível junto com crianças. A dispensa de licitação é uma verdadeira
fraude, é um verdadeiro crime que se comete com esses milhares de alunos. Por aluno se paga R$
25.000,00. São contribuintes andando em verdadeiras carroças. Também não é novidade por aqui,
o Executivo apresentou um relatório em 2014 mentiroso, para a Câmara Municipal, no relatório
ele apresenta na Educação de 2014 aplicado de R$ 92.000.000,00 e na Saúde R$ 57.000.000,00 já
para o Tribunal de Contas ele apresenta R$ 81.000.000,00 para a Educação e R$ 52.000.000,00 na
Saúde uma diferença não é? Esses documentos tenho em mãos e, com certeza, no momento
oportuno nós vamos fazer uso para que a sociedade entenda. Outro assunto é outro crime que
acabou de se cometer no Brasil, aconteceu a reforma da Previdência Social, uma previdência que
era para ser reformada e atingir principalmente a classe da elite brasileira que leva a maior parte
dos recursos da previdência e que as empresas de grandes não pague. Acabou de ser aprovado em
segundo turno, com 60 votos favoráveis e 19 contra. Como não teve mudança na redação quem
vai sancionar é o Presidente do Senado por ser uma PEC. A PEC é um pecado que foi cometido
contra os brasileiros trabalhadores que daqui pra frente. Quem não compreendeu ou não quis
participar vai perceber ao longo do tempo quanto pecado foi cometido com o trabalhador,
principalmente os trabalhadores menos favorecido, aqueles que precisavam ter um aumento na sua
aposentadoria e não o decréscimo, mas a elite, inclusive a elite militar ela manteve a política,
manteve o judiciário, mas tiraram dos pequenos. Mais uma vez tiram do pequeno, isso causa
violência que estar estampada neste pais, que já ultrapassou mas de 60 mil pessoas mortas e, assim
vai tendo uma guerra civil por falta de oportunidade, por falta de recurso no bolço para que o pai
oferte ao filho o mínimo possível de alimento. Ou quando a pessoa fica idosa, o recurso mínimo
para comprar os remédios que o poder público não oferta. O município tem que fazer uma
cobrança, nós temos o Centro de Reabilitação, a Casa dos Conselhos, que está nas condicionantes
da Norte Energia. O Centro de Reabilitação de Ortopedia nós sabemos que se faz necessário neste
município, com mais aparelhos o Executivo deve cobrar da Norte Energia para que o mais rápido.
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Eu trouxe um cidadão de Castelo de Sonhos, passamos pela Secretaria de Saúde, a ex-secretária
Katia, que nos atendeu muito bem, encaminhamos ao Regional, mas infelizmente por falta de
fisioterapia, ele ficou mutilado para sempre. Fica aqui registrado nosso pedido para que a Mesa
Diretora encaminhe a Norte Energia a construção do Centro de Reabilitação, que está nas
condicionantes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os
cumprimentos disse: quero informar que no decorrer da semana continuei com as minhas visitas,
tanto na zona rural quanto na zona urbana. No dia 21 de outubro, estivemos junto com a Secretaria
de Planejamento do Município fazendo levantamento das residências na comunidade Cupiúba,
para a qual foi liberado a nossa emenda parlamentar em conjunto com o vereador Agnaldo Rosas.
A nossa emenda é para o implantação do sistema de água. Agora estamos aguardando o início das
obras. Senhor Presidente peço a vossa excelência, na última audiência pública com a Norte
Energia, nós fizemos um grande relatório e entregamos ao Dr. Eduardo Camilo. Mostramos a
situações no igarapé do Jabuti. Aquele igarapé que passa no bairro da Liberdade e desagua no
bueiro da rodovia Transamazônica, passando pela rua Monte Sião e, consequentemente passando
pela serraria do senhor Vanderlei e desagua no igarapé Ambé. Aquele igarapé, há anos atrás, os
moradores usavam para pescar, utilizavam a água para o consumo e para a sua sobrevivência. Hoje
aquele igarapé estar totalmente assoreado e entupido de lixo. Nós solicitamos que a Norte Energia
faça a limpeza. Nós temos um grande número de moradores, que já passam de 30 a 40 famílias,
mas aquelas famílias, todo inverno ou em qualquer chuva ficam desabrigadas. Nós estamos
trabalhando essa proposta desde o início de 2017, mas não vemos nenhum esforço de qualquer das
autoridades que possa resolver aquele problema. Já começamos a ficar triste pelo andar da
carruagem e, aquelas famílias vão continuar passando por problemas, pois, o inverno já está
chegando. No último inverno, por sorte, não tivemos óbito, mas foi a maior loucura para acharem
uma criança que estava desaparecida. São inúmeras situações até de casas residências que foral
derrubadas na WE-2, bem em cima na Liberdade, próximas a subestação da Celpa, quando
ouvimos e vemos se falar, da vontade até de sorrir e, não acreditar que ali por traz da subestação
da Celpa entre as ruas WE-6, WE-9, WE-10, WE-11, WE-12 e WE-13, tenha uma depressão que
recebe toda a água do bairro São Joaquim e da Transamazônica. Ela recebe toda água que desce
do bairro Santa Ana. A Norte Energia leu a nossa solicitação para que seja feito uma rede de esgoto
com pelo menos de 6 metros cúbicos ou seja 4x4, mas eles não respeitam quem mora ali. Fizeram
uma tubulação com apenas duas manilhas de um metro e essa tubulação recebe água de todas as
ruas que citei acima, mas não suporta e a água toma conta das ruas. Na WE-12 entre a WE-10 e
WE-11, uma casa foi ao chão. Também a baixa da serraria Sama outra casa a água levou, a família
teve sorte por que foi durante o dia e, eles conseguiram sair antes. Que pedir que coloque em
destaque para o Dr. Eduardo Camilo por que se nós bobearmos nós não teremos resposta. Eu sei
que não são só essas duas são mais de 30 (trinta) solicitações deste parlamentar, sem falar das
solicitações dos outros colegas. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor agradeceu
a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e, em nome
de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar a Ata que após aprovada será assinada. Salão
Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e dois dias de outubro do ano de dois mil e
dezenove.
Raimundo Sousa Aguiar
Presidente
Waldecir Aranha Maia Júnior
1º Secretário

João Roberto Mendes
3º Secretário
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