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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA CINCO DE
DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete à hora regimental, reunira se
no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de
Andrade Mello, os senhores vereadores: Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da Silva, Roni
Emerson Heck, Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha,
Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto,
João Roberto Mendes, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Maria Delza Barros. O senhor
Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional.
Em seguida
solicitou ao vereador Roni Heck, que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores
vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Mandando
justificar a ausência dos senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar (viajando/Belém) e
Waldecir Aranha Maia Júnior (viajando/ Belém). Em seguida o senhor Presidente submeteu para
apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia
vinte e um de novembro do ano de dois mil e dezessete. Aprovada pela maioria abstendo se de
votar os vereadores João Roberto e Victor Conde. Em seguida o senhor Presidente passou para o
PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da
palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: Presidente venho aqui na
tribuna primeiramente justificar minha ausência na Sessão passada devido fazer umas demandas
ao Governo do Estado, onde vemos uma situação muito difícil e nós fazemos o nosso papel
quanto poder representativo. E também deixa esclarecido aqui nessa Casa, devido à crise e que
temos acompanhado e essa Casa também tem acompanhado a situação. Quero deixar relatado a
minha ida à Belém e dizer que foi custeada por minha conta não tive passagem e nem diárias.
Também fui fazer outro serviço paralelo que também é uma outra benção de Deus, no domingo
minha foi fazer uma prova do TRF e dentro das demandas na quinta, sexta-feira, segunda e na
terça feira, fui a trás do apoio dos Deputados, principalmente com relação àquela Resolução do
CONTRAN que permite o parcelamento das multas dos veículos, e para que isso aconteça nós
temos que mobilizar os Deputados para que eles apoiem para que o Estado possa aderir essa
situação. Então eu enquanto ser humano, quanto cidadão e quanto representante do povo cabe a
minha pessoa para poder mobilizar os Deputados para que o Governo do Estado sensibilize
realmente e que coloque em prática já que existe uma Lei Federal apoiando e representando essa
Resolução. Agora o maior intuito é que o Pará também possa aderir o parcelamento do
licenciamento anual dos veículos, que isso é um gargalo eu tenho acompanhado de perto
Presidente e tenho visto de perto o clamor de muitas pessoas que tem CNH e que está andando
tudo certinho ó que infelizmente pela situação financeira, essa crise ainda não teve condições de
pagar o IPVA e ai ficam fugindo das blitzs, colocando em risco sua vida e da sua família devido
as multas serem maior do que a parcela, mas infelizmente se não tem o dinheiro para pagar.
Então solicito o apoio de todos os pares para que cada um solicite o apoio de seus Deputados,
quero até parabenizar o vereador Agnaldo Rosas, no dia que coloquei essa questão vossa
excelência disse que já tinha falado com o seu Deputado pedindo apoio com relação a esse
assunto. Então é isso é colegiado somos quinze vereadores, é uma coisa de muita importância
para o Estado do Pará e não só para Altamira, e aí ficamos com essa angústia que aconteça que o
nosso Pará melhore que possamos fazer o nosso papel e enquanto seres humanos se darmos bem
no sentido coletivo. Também estive com o Presidente da ALEPA, colocando algumas situações e
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pedindo mais uma vez já é a terceira vez que faço essa solicitação que é o muro da Escola
Dulcila de Almeida, uma coisa bem simples já está com três anos que esse muro caiu e até hoje
nada foi feito, e é aí que vemos o compromisso, quando falamos de segurança pública está aí
essa situação, um investimento totalmente errado um helicóptero de sessenta milhões de reais,
haja vista que tinha coisas com prioridades. Na referida escola já tiveram dois acontecimentos, o
meu filho era aluno da escola e eu tinha participação na mesma quanto pai e quanto vereador.
Tive o prazer de ir em Belém juntamente com alguns alunos da Escola Dulcila, a pessoa
responsável garantiu que em quinze dias iria ser feita a construção do muro e até o momento já
com três anos e nada aconteceu. Também não poderia deixar de relatar a imprensa para poder
nos ajuda fazer esse apunhado em mobilizar o Estado na antiga Escola Nair Lemos que foi
reformada ao lado tem uma cobertura totalmente abandonado onde seria construída uma quadra
poliesportiva, e está lá cheio de bichos personhentos, os bichos passando para a escola, os
moradores das proximidades estão reclamando da situação, que fosse pelo menos limpo o terreno
que já seria de grande importância, e que se não for reformada aquela quadro que fosse
totalmente desfeita. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura,
que após os cumprimentos disse: senhor Presidente o que me traz a tribuna nesse momento é
sobre o convite da líder do governo que a senhora me fez no último expediente para que a
oposição em especial eu, pudesse visitar os travessões que a Prefeitura vem realizando na zona
rural no município de Altamira. Então aqui eu quero fazer um acordo com a senhora hoje
vereadora Irenilde, amanhã eu faço a visita junto com a senhora nos travessões e na quinta-feira
na parte da manhã ou na parte da tarde a senhora vem comigo para eu mostra para a senhora o
abandono que a cidade de Altamira se encontra. No último sábado senhor Presidente eu fiz
visitas em quase todos os bairros visitando as ruas, e acabei fotografando parte dessas ruas
colocando até no meio social no meu face, mostrando para os habitantes de Altamira e para
aqueles que me acompanham que após passados cinco anos e o município de Altamira ter uma
receita superior a um bilhão e quatrocentos milhões de reais, as ruas de Altamira no seu oitenta
por cento das suas vias elas se encontram intransitáveis, é um verdadeiro abandono o que tem
dessas ruas nos bairros vocês saem do Centro aonde tem ruas melhores e boas de transitar e
façam uma visita no Ibiza, Jardim Independente I, Bela Vista, Parque Ipê e Paixão de Cristo,
porque lá só Cristo mesmo para ter compaixão daquele povo para arrumar as ruas, porque a atual
gestão não arruma e dizem que isso aqui está uma beleza, dizem que melhor não precisa eu
acho que não precisa de mais abandono, porque o que se encontra não justifica o gasto que foi
colocado no município de Altamira, uma renda superior a um bilhão e quatrocentos milhões de
reais, exclusivamente da Prefeitura. E se nós tirarmos as obras do PDRS Xingu que a Prefeitura
fez igual o Centro Diagnóstico, e se nós tiramos a UPA que é Convênio Federal e parte do
Centro Diagnóstico, parte do PDRS Xingu e as obras da Norte Energia, que são dezenas e
dezenas eu quero que a base do governo me apresente um plano de investimento que justifique
esse volume tão monstruoso de dinheiro para um descaso tão grande que foram feitos. Então fica
aqui vereadora Irenilde líder do governo o convite, eu me proponho amanhã ir com a senhora
visitar os travessões e na quinta-feira que a senhora venha comigo para nós mostrarmos a
verdadeira realidade que se encontra o município de Altamira, e que vocês possam dizer também
que não é somente fala da oposição, mas que realmente está acontecendo um verdadeiro descaso
com o povo de altamirense. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Agnaldo
Rosas, que após os cumprimentos disse: eu gostaria de informar aos senhores que eu acompanho
integralmente a fala do vereador Aldo Boaventura. Gostaria já que nós estamos próximo do final
do ano para dizer ao vereador Aldo que representa Castelo de Sonhos, que eu particularmente
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agradeço muito sua representividade aqui e por isso gostaria de agradecer intensamente ao povo
de Castelo de Sonhos que renovou, mas uma vez seu mandato vereador Aldo, gostaria de dizer
aqui em público, que eu me espelho em seu trabalho. Eu estive na semana passada participando
da confraternização dos areeiros do Rio Xingu, que é uma Associação com mais de quarenta
membros, esta Associação existe há mais de dez anos, ela sempre foi muito perseguida pela
Polícia do Estado do Pará, dentro de um determinado período tentaram criminalizar esta
atividade e por trás desta situação havia um empresário daqui de Altamira, que tentou
monopolizar a extração e a venda de areia aqui em Altamira. Eles estão trabalhando através de
uma Liminar da Justiça Federal, mas estão trabalhando, são mais de quarenta famílias que
dependem deste rio, são ex-garimpeiros, ex-pescadores que encontrarão nesta atividade seu meio
de sobrevivência. Graças a uma decisão Judicial nós participamos também desta luta hoje muitas
pessoas não estão passando necessidades como a maioria das pessoas hoje estão. Também
senhores eu costumo ao sair de casa assistir o Jornal Bom Brasil e hoje mais uma vez foi
reportada sobre a questão da corrupção que impera neste País aonde a Procuradora Geral da
República Raquel Dodge, disse que o combate à corrupção, ela continuar ainda que a maioria das
pessoas interessadas tentem dizer que a Lava Jato, tem beneficiado e tem condenado apenas um
segmento e não é verdade hoje a maioria das representações políticas empresariais, hoje elas
estão presas. O Rio de Janeiro é um exemplo disso, nós temos hoje três e Governadores presos, o
Cabral, Garotinho e Rosinha Garotinho, o Pezão o atual hoje Governador está com o mandato
casado pelo Tribunal Eleitoral de lá e permanece no cargo através de Liminar. Eu não tenho
dúvida alguma que a maior reforma vai ser feito no ano que vem pesquisas estão sendo feitas por
todos os partidos aonde a população diz que não vai votar em quem responde a processos,
principalmente aos envolvidos na Lava Jato. A população precisa saber que é exigido de todos
nós, quando queremos fazer um concurso público, Certidões Negativas de Antecedentes
Criminais, ninguém consegue a galgar um cargo público, se não apresentar uma Certidão
Negativa. Nós como eleitores precisamos também exigir dos nossos representantes essa Certidão
Negativa, eu acredito muito nessa mudança apesar de toda essa situação que estamos passando
que a mudança no ano que vem virá com bastante intensidade. Agradeceu. Em seguida fez uso
da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: gostaria de
cumprimentar o Marcondes e o Michel, que estão imbuídos no décimo encontro Norte Nordeste
do estudo de pedagogia, a pesquisa Educacional do Norte ao Nordeste o chão da escola e a
Constituição das Políticas Educacionais, agradecemos intensamente a presença dos senhores
nesta Casa. Estive na semana passada visitando alguns bairros da cidade como o Parque Ipê,
Bela Vista, Panorama e outros bairros da cidade aonde em seguida fizemos algumas indicações
relacionadas a melhoria desses bairros. Recebemos um convite dos alunos do Ensino Médio da
Princesa do Xingu eu e o vereador Maia Júnior, tivemos presente na reunião, aonde tinha pais de
alunos, motorista dos transporte escolar e professores do Ensino Médio, aonde as reivindicações
já que está finalizando o ano para que esses alunos do Ensino Médio, eles possam ter no amanhã
um Convênio que eu e o Maia Júnior, vamos fazer um ofício para a Secretaria Municipal de
Educação, para que os alunos do Ensino Médio possam estudar na Escola do Ensino
Fundamental. Conversamos anteriormente com a direção da escola no período da tarde é inviável
porque eles usam até a biblioteca como sala de aula, então na Princesa do Xingu pelo o período
da tarde é inviável, então vamos solicitar a Secretaria de Educação esse Convênio, para que os
alunos possam ficar pela manhã na escola, sabemos que algumas mães pediram melhoria no
transporte escolar foi uma reunião do Ensino Médio, mas acabou sendo para toda a comunidade,
aonde tiveram várias reivindicações onde uma das reivindicações que alguns motorista dos

3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075
Altamira – Pará

transportes escolar estavam presentes. Tem um travessão lá que é o travessão da seis, onde foi
reivindicado que é difícil o acesso, devido esse travessão como foram as Licitações de microônibus, mas micro-ônibus não dar para circular, realmente em alguns travessões, por isso que
hoje se tem esse tipo de transporte escolar. As mães pediram somente que melhorem o transporte
escolar, porque tem transportes escolar bastante deteriorados transportando seus filhos para a
escola. Pois tem ramais com difícil acesso e que agora também vamos passar pelo período
bastante chuvoso e que no qual dificulta bastante. Vamos encaminhar oficio para o Odair que
representa a Educação do Estado dessa região, para que tomem as devidas providências em
relação ao Ensino Médio do município de Altamira. Uma outra reivindicação que nós ouvimos
na Princesa do Xingu foi a questão da água, aonde o carro pipa foi lá no domingo, mas que estão
resolvendo a vereadora Irenilde está ciente que já estão resolvendo essa situação na questão da
bomba de água da Princesa do Xingu. Outra situação também a questão do Conselho Tutelar ela
é bem critica minha gente, o Conselho Tutelar hoje de Altamira, não sei se todos vocês tiveram a
oportunidade não sei se a Regina está presente a secretaria da vereadora Delza que é Conselheira
Tutelar Suplente, aonde precisa realmente os carros parados tinha um carro lá emprestado para
atender as demandas no momento eu combinei com a Coordenadora do Conselho a senhora
Lucinha, aonde ela me colocou todas as dificuldades que eles estão enfrentando sem secretaria
para fazer ofícios, os próprios Conselheiros aqueles que detém o conhecimento da máquina do
computador e que está realmente fazendo os ofícios. Então solicito ao governo municipal que
melhore consideravelmente a situação do Conselho Tutelar, é um prédio novo bonito que precisa
do apoio logístico da gestão municipal, aonde o Conselho Tutelar está hoje ligado à Secretaria de
Administração e também da SEMIS que esses dois Órgãos possam dar o melhor para que
aqueles Conselheiros possam trabalhar, conheço a Lucinha a muitos anos ela faz um trabalho
muito sério como Conselheira Tutelar. O Conselho Tutelar em nosso município é muito
importante já deveria ter dois Conselhos Tutelar pelo o número de munícipes que temos em
Altamira. Em seguida fez uso da palavra vereador Francisco Marcos, que após os
cumprimentos disse: vou começar com a palavra de Deus. “Eu te mandei ser forte e corajoso,
não temas e nem espante porque o senhor teu Deus é contigo por onde andares”. Meu caro
Presidente Loredan ouvi atentamente as falas dos nossos companheiros vereadores, aonde eles
estão fazendo reivindicações aqui ao Executivo e a Secretaria de Viação e Obras, a população de
Altamira ao todo se observar vereador Aldo o que é para elogiar meu caro repórter Bene Paixão,
nós vamos elogiar vamos falar bem o Centro da cidade está pavimentada, organizada parabéns
ao povo de Altamira pela administração. Agora Presidente, não posso parabenizar o bairro Ibiza
e Dom Lourenço que foi segundo loteamentos da família Lúcio de Oliveira, muitas pessoas
foram moram nesses loteamentos, bairros populosos e que como infraestrutura de residências
podemos dizer de classe média, alta do município de Altamira que estão ali, e um abandono total
João Estevam, é urubu poeira, ali não tem condições de moradia as pessoas estão vendendo suas
casas porque não aguenta viver com tanto descaso público com está acontecendo ali. Agora
vejam bem ali moram médico, autoridades ali moram diversos segmentos da sociedade do
município de Altamira, aí eu pergunto e a população pobre que estão lá no Paixão de Cristo? Os
menos favorecidos que moram no Airton Sena I e II, como é que estão? Então é isso minha líder
de governo, não é só está asfaltando as estradas da zona rural não, porque na zona rural é um
fazendeiro aqui e outro com cinco, oito a dez quilômetros, tem que ser feito esse trabalho é
aonde tem gente, aonde as pessoas precisam de água de iluminação pública, condições de vida
para viver. Eu não sou contra de forma nenhuma de colocar asfalto que fique registrado nas notas
taquigráficas desta Casa, para depois não ficarem por aí dizendo, que eu sou contra o
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asfaltamento das estradas de Princesa do Xingu, da Serrinha e do Assurini, eu não sou contra,
mas desde que faça o dever de casa aqui, os moradores estão aqui passando o pão que a Norte
Energia que o diabo amassou porque a condição não é fácil. Disseram que lá no Santa Benedita
estava tudo resolvido tem uma senhora que diz que falta energia lá, as dezessete horas, e aí chega
os bandidos chegam lá brincando de pira lá no Santa Benedita. A CELPA que nós temos que
fazer aqui João Roberto, vossa excelência que gosta de andar nessas Instituições nós fazermos
uma fiscalização em cima da CELPA também porquê? Eu encaminhei um ofício e estou
esperando a resposta desse consumo de energia não registrado que segundas informações que
chegaram até ao meu gabinete que a Prefeitura de Altamira não está pagando energia da
Instituições e nós queremos saber isso consumo de energia não registrada, por exemplo o estádio
de futebol, é somente um exemplo que estou dando eu não estou afirmando que é o estádio, está
lá e não está registrando o consumo de energia daquela localidade, então é essa informação que
eu quero da CELPA porque segundas informações do gerente da CELPA ele disse que a CELPA
está tendo prejuízos, eu quero que ele me responda que prejuízos são esses da Rede CELPA,
agora nós temos que saber para poder mostrar a verdade aqui doa a quem doer. Então meu caro
lá no Santa Benedita, eu volto a falar o problema da água novamente os moradores estão dizendo
que não está chegando água em suas residências, e nós temos que ir atrás do Pedro Barbosa, é do
Pedro Barbosa que temos que ir atrás porque aquele rapaz que veio aqui ele não manda em nada
ele é um técnico que só faz o dever de casa na parte técnica da COSALT quem manda mesmo
depois do Juvenil e o Pedro Barbosa, vereador Aldo, quem diz e dita as coisas são eles o Juvenil
e o Pedro Barbosa. Então Presidente faço, mas uma vez um apelo para que coloque água na
Colina vereador Roni Heck, na Colina está lá aquela localidade sem água sem iluminação
pública, a população passando situação de calamidade. Então é um apelo que faço em nome
daquela comunidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que
após os cumprimentos disse: na semana passada tive a oportunidade graças a Deus a
oportunidade de visitar as comunidades tanto do campo quanto da cidade. Aonde ao visitar essas
comunidades foi que tomamos a iniciativa de fazer indicações ao Executivo Municipal para que
amenize os problemas da nossa comunidade tanto do campo quanto da cidade. E sabido das
dificuldades que o Brasil está passando é sabido das dificuldades que o homem do campo vive é
não somente agora, e por esta razão é que estamos neste Poder lutando por inúmeras melhorias
tanto para os nossos bairros da zona urbana e como também para os moradores da zona rural,
aonde existe inúmeras famílias, crianças, senhoras enfim, eu fico bastante preocupado, o nosso
colega que me antecedeu que não foi feliz em sua colocação quando fala do asfalto da zona rural,
eu tenho muito carinho por esse colega, mas eu tenho chegado nos hospitais ao meio dia e vejo
doutores, empresários, dizer é hora do feijão, hoje eu vou comer uma penosa ou seja uma caipira,
e essa caipira vem lá da roça. Nós que somos defensores do homem do campo que defendemos
uma tese nós que lutamos pela zona rural, lutamos por escolas, lutamos por Unidades de Saúde, e
nós sabemos das dificuldades sim, e é por este motivo que eu luto incansavelmente com minhas
indicações mostrando as dificuldades do campo e também tanto quanto da cidade e eu vou
continuar lutando para que o asfaltamento continue até a Serrinha, lutando para que siga até
Tucuruí divisa com o município de Brasil Novo, por entender que naquela região nós temos
inúmeras pessoas que mechem com a produção de farinha, tapioca, beiju, bolo de puba aquele
que encontramos no Mercado Municipal e não sabe da onde ele vem mas ele vem da roça. Então
gente é muito importante o que meta acontecendo aqui, eu repito porque nós temos a situação e a
oposição que nos alavanca colegas porque nós não conseguimos resolver todos os problemas do
município, mas eu tenho recebido em minha residência inúmeras pessoas colonos, produtores e
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agropecuaristas que vem trazendo indicações e é quando eu fico feliz colegas vereadores é
quando fazemos indicações e projetos que vem de anseios da sociedade. Quem mora na zona
rural quem, já comeu tapioca e quem já comeu macaxeira sabe do que eu estou falando.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos
disse: nessa semana me surpreendi vereador João Estevam e Presidente Loredan, com o
pronunciamento do nosso Ministro da Integração Helder Barbalho Ministro esse que vem
fazendo muito pelo o Estado do Pará, os político de São Paulo e de outros Estados, ficam lhe
criticando severamente por ter ajudado e liberado recurso para o nosso Estado e para vários
municípios do Estado do Pará, ora vejam bem ele é de que Estado? claro do Estado do Pará,
então ele tem mesmo que puxar para om nosso Estado, eu quero é parabenizar o Ministro Helder
Barbalho, porque qualquer um faria a mesma coisa, os políticos de São Paulo e Rio de Janeiro
estão magoados que estão atacando o Ministro, ora se eles estivesse lá eles fariam muito mas, já
estávamos com dezessete anos sem ter um Ministro no Estado agora quando temos nós vamos
levar para outro Estado, negativo nós temos que trazer é para o nosso Estado. Mas uma vez eu
digo parabenizo o Ministro Helder Barbalho, futuro Governador desse Estado, como Governador
ele vai fazer muito, mas, em nome desse povo de Altamira dessa região e transamazônica, o
Ministro Helder Barbalho, obrigado por ter trazido recurso para o nosso Estado. Também falar
que no dia trinta nós fizemos a Convenção do nosso partido do PP, em nome de todos os
Progressista. Eu quero agradecer as pessoas simpatizantes que se fizeram presentes. Então nessa
crise política, que todos nós quando ligamos nossa televisão ouvimos noticiários de políticos
sendo presos, desviando recursos da Saúde e da Educação. Quero informar que amanhã vai estar
em nossa cidade o ex-Prefeito de Marabá o João Salame, que hoje é Diretor da Saúde de
Assistência Básica do Ministério da Saúde, segundo cargo mais importante que tem no Brasil no
Ministério da Saúde. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para ORDEM DO
DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das matérias que constava de:
LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do
município de Altamira, para o período de 2018-2021. Parecer da Comissão de Finanças e
Tributação favorável ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do
município de Altamira, para o período de 2018-2021. Parecer da Comissão de Educação,
Cultura e Desportos favorável ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do município de Altamira, para o período de 2018-2021. Parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família favorável ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do município de Altamira, para o período de 2018-2021. Parecer da Comissão de
Agricultura e Política Rural favorável ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do município de Altamira, para o período de 2018-2021. Parecer da Comissão de
Viação e Obras, Desenvolvimento Urbano e Interior favorável ao Projeto de Lei n.º 027/2017,
que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Altamira, para o período de 2018-2021.
Parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio favorável ao Projeto de Lei n.º
027/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Altamira, para o período de
2018-2021. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à Proposta de
Emenda n.º 001/2017, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar,
Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e Maia
Junior, ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de
Altamira, para o período de 2018-2021. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
favorável ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de
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Altamira para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao
Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de Altamira
para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desportos favorável ao
Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de Altamira
para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família favorável ao
Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de Altamira
para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de Agricultura e Política Rural favorável ao
Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de Altamira
para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de Viação e Obras, Desenvolvimento Urbano e
Interior favorável ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do
município de Altamira para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio favorável ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do
município de Altamira para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação favorável à Proposta de Emenda n.º 001/2017, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan
Mello, Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Irenilde Gomes, João
Estevam, João Roberto e Maia Junior, ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa
a Despesa do município de Altamira para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação favorável à Proposta de Emenda n.º 003, de iniciativa do
vereador Francisco Marcos ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa
do município de Altamira para o exercício de 2018. Projetos de Decretos Legislativos n.º 053 a
057/2017, que outorgam comendas honorificas de Cidadã e de Cidadão Altamirense e, de Honra
ao Mérito, a saber: Agraciado da vereadora Delza Barros DL n.º 053/2017 – Lucas Evangelista
Urel – Honra ao Mérito Agraciados do vereador Francisco Marcos DL n.º 054/2017 – Nelci
Rodrigues Zaminham – Honra ao Mérito DL n.º 055/2017 – Edson Juscelino Pereira Gonçalves
- Honra ao Mérito Agraciados do vereador Aldo Boaventura DL n.º 056/2017 – Sidevaldo
Gomes Veloso – Cidadão Altamirense DL n.º 057/2017 – Lauro Becker – Cidadão Altamirense.
Indicação n.º 1006/2017, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde,
realizar um Comando de Saúde para atender os moradores do bairro Mexicano. Indicação n.º
1007/2017, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil
– Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Educação, construir uma
cobertura no portão principal da EMEF D. Clemente Geiger. Indicação n.º 989/2017, de
iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito
Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras, construir a entrada
de acesso da EMEI professora Maria Camélia, no barro Bela Vista. Indicação n.º 997/2017, de
iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil, que
interceda junto a SEDAP – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca, no
sentido de comtemplar com o Programa “Água Para Todos”, a comunidade Novo Horizonte, no
Assurini. Indicação n.º 998/2017, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, interceder junto ao Ministério de Minas e Energia, no sentido de
contemplar com o Programa “Luz Para Todos”, a comunidade Novo Horizonte, no Assurini.
Indicação n.º 1002/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a senhora Kátia
Lopes - Secretária Municipal de Saúde, que disponibiliza um médico para realizar exames
preventivos do câncer de próstata e demais doenças que afetam a saúde do homem, em uma
unidade básica de saúde, em dia e hora estabelecido pela própria Secretaria. Indicação n.º
1003/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Simão Jatene –
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Governador do Estado do Pará, que proceda de maneira a atender a Secretaria Municipal de
Saúde de Altamira, a respeito da parceria entre as duas esferas de governo, para a implementação
do serviço ambulatorial de ortopedia no Hospital São Rafael. Indicação n.º 1004/2017, de
iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras, realizar os serviços linha d’água e
recomposição da pavimentação asfáltica no cruzamento da Travessa Deoclides Almeida com a
Rua Joaquim Avelino, no bairro Brasília. Indicação n.º 985/2017, de iniciativa do vereador Isaac
Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Viação e Obras, realizar o serviço de linha d’água e pavimentação asfáltica na
Travessa Água Azul, no bairro Mutirão. Indicação n.º 986/2017, de iniciativa do vereador Isaac
Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Viação e Obras, realizar o serviço de linha d’água e pavimentação asfáltica na Rua
do Sossego, no bairro Dom Lorenzo. Indicação n.º 979/2017, de iniciativa do vereador João
Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar estudos no sentido de levar uma Biblioteca itinerante nas praças de
Altamira. Indicação n.º 980/2017, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de
cobertura, da parte de fora, no Restaurante Popular. Indicação n.º 981/2017, de iniciativa do
vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma da Unidade de Saúde do Bairro
Colina. Indicação n.º 982/2017, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Coordenadoria Municipal de Agricultura,
realizar o serviço de manutenção emergencial no travessão Terra Preta, até a propriedade do
senhor Ananias, no Assurini. Indicação n.º 983/2017, de iniciativa do vereador João Estevam,
que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Coordenadoria
Municipal de Agricultura, realizar o serviço de manutenção emergencial na estrada e na ponte do
desvio do Transunião, próximo a propriedade do senhor Vianey, no Assurini. Indicação n.º
984/2017, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Coordenadoria Municipal de Agricultura, realizar o serviço de
manutenção emergencial na ponte sobre o rio Ituna, na Transunião, no Assurini. Indicação n.º
987/2017, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas criar o Museu
do Xingu. Indicação n.º 996/2017, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao
senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, fazer a transformação do antigo Hospital São
Rafael em Maternidade Infantil. Indicação n.º 990/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros,
que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento
Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, destacar Agentes de Trânsito para fiscalizar em frente a
EMEF Nossa Senhora Aparecida, no bairro Liberdade. Indicação n.º 991/2017, de iniciativa da
vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Viação e Obras, proceder a construção de um abrigo no ponto de moto
taxi entre a Casa dos Conselheiros e o prédio do CAPS, na Avenida Irmã Clores Mendes.
Indicação n.º 992/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN,
realizar o serviço de sinalização, com a pintura da Faixa de Pedestres, em frente a EMEF Nossa
Senhora Aparecida, no bairro Liberdade. Indicação n.º 993/2017, de iniciativa da vereadora
Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
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Secretaria Municipal de Viação e Obras, realizar o serviço de reforma na EMEF Geraldo
Emídio, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 994/2017, de iniciativa da vereadora Socorro do
Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Viação e Obras, realizar os serviços linha d´água, meio fio, galeria pluvial,
acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Ruas 06 e 12, no bairro Parque Ipê e na Avenida
Circular Perimetral, no barro Bela Vista. Indicação n.º 995/2017, de iniciativa da vereadora
Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Viação e Obras, realizar os serviços linha d´água, meio fio, galeria
pluvial, acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Ruas 14, 16 e 17, no bairro Parque Ipê.
Indicação n.º 999/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, incluir os bairros Liberdade e Santa Ana para
serem contemplado pelo Programa “Chão Legal”. Indicação n.º 1000/2017, de iniciativa do
vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal
de Viação e Obras, construir uma Praça com uma Quadra de Esportes e instalar uma Academia
ao Ar Livre, no bairro Mexicano. Indicação n.º 1001/2017, de iniciativa do vereador Assis
Cunha, que sugere ao Prefeito Municipal, através do Departamento de Iluminação Pública,
realizar o serviço de manutenção (troca de lâmpadas queimadas) e, instalação de braços de
iluminação pública que estão faltando nos postes na Travessa João Vilhena e nas Ruas
Raimundo Lobato e João Vieira, no bairro Dom Lorenzo. Indicação em Conjunto n.º 1005/2017,
de iniciativa de todos os vereadores, que sugere ao senhor Hélder Barbalho - Ministro da
Integração Nacional, evidenciar esforços no sentido que sejam realizadas as seguintes Obras em
Altamira e região: Liberar recursos para construção da Ponte sobre o rio Xingu, uma vez que as
obras de Belo Monte já estão praticamente concluídas e a referida ponte não foi construída.
Requer também, que seja informado qual o cronograma em relação a mesma. Liberação de
recursos para continuidade do asfaltamento da BR-230, rodovia Transamazônica. Moção n.º
048/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere que seja consignada Moção de
Aplauso ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira e a senhora Suely Silva –
Secretária Municipal de Educação, pela entrega da nova sede da SEMED em Altamira.
AVULSOS:
Ofício n.º 022/2017-SRI, encaminhado pelo senhor Eduardo Camilo –
Superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia. Ofício n.º 080/2017-EMCA,
encaminhado pelos senhores Silvino Pantoja – Diretor da Escola de Música de Altamira e pelo
senhor Fábio Ferreira – Maestro da Banda Municipal de Altamira. Comunicado n.º 242310/2017,
encaminhado pelo Ministério de Educação comunicando repasse de recursos. Em seguida o
senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para
DISCUSSÃO: Pareceres das Comissões: de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças e
Tributação; de Educação, Cultura e Desportos; de Seguridade Social e Família; de Agricultura e
Política Rural; de Viação e Obras, Desenvolvimento Urbano e Interior e de Economia, Indústria
e Comércio favoráveis ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do
município de Altamira, para o período de 2018-2021. Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação favorável à Proposta de Emenda n.º 001/2017, de iniciativa dos vereadores Dr.
Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Irenilde Gomes,
João Estevam, João Roberto e Maia Junior, ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o
Plano Plurianual do município de Altamira, para o período de 2018-2021. Proposta de Emenda
n.º 001/2017, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Victor
Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e Maia Junior, ao
Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Altamira, para
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o período de 2018-2021. Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do
município de Altamira, para o período de 2018-2021. Pareceres das Comissões: de Constituição,
Justiça e Redação; de Finanças e Tributação; de Educação, Cultura e Desportos; de Seguridade
Social e Família; de Agricultura e Política Rural; de Viação e Obras, Desenvolvimento Urbano e
Interior e de Economia, Indústria e Comércio favoráveis ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que
estima a Receita e fixa a Despesa do município de Altamira para o exercício de 2018. Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à Proposta de Emenda n.º 001/2017, de
iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa,
Roni Heck, Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e Maia Junior, ao Projeto de Lei n.º
030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de Altamira para o exercício de
2018. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à Proposta de Emenda
n.º 003, de iniciativa do vereador Francisco Marcos ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a
Receita e fixa a Despesa do município de Altamira para o exercício de 2018. Proposta de
Emenda n.º 001/2017, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar,
Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e Maia
Junior, ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de
Altamira para o exercício de 2018. Proposta de Emenda n.º 003, de iniciativa do vereador
Francisco Marcos ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do
município de Altamira para o exercício de 2018. Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a
Receita e fixa a Despesa do município de Altamira para o exercício de 2018. Projetos de
Decretos Legislativos n.º 053 a 057/2017, que outorgam comendas honorificas de Cidadã e de
Cidadão Altamirense e, de Honra ao Mérito. Indicações n.ºs 1006 e 1007/2017, de iniciativa do
vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 989, 997 e 998/2017, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1002, 1003 e 1004/2017, de iniciativa do vereador Victor
Conde. Indicações n.ºs 985 e 986/2017, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs
979, 980 e 981/2017, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 982, 983 e
984/2017, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 987 e 996/2017, de iniciativa
da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 990, 991 e 992/2017, de iniciativa da vereadora
Delza Barros. Indicações n.ºs 993, 994 e 995/2017, de iniciativa da vereadora Socorro do
Carmo. Indicações n.ºs 999, 1000 e 1001/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Indicação em Conjunto n.º 1005/2017, de iniciativa de todos os vereadores. Moção n.º
048/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde. Em seguida fez uso da palavra a vereadora
Socorro do Carmo, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para
aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 993, 994 e 995/2017, de iniciativa da vereadora
Socorro do Carmo. 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 de suas
matérias. Indicações n.ºs 999, 1000 e 1001/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Victor
Conde, que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente
consultou o Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em
alguma matéria. Não havendo manifestantes senhor Presidente submeteu para VOTAÇÂO:
indicações n.ºs 1006 e 1007/2017, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs
989, 997 e 998/2017, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1002, 1003
e 1004/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 985 e 986/2017, de
iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 979, 980 e 981/2017, de iniciativa do vereador
João Roberto. Indicações n.ºs 982, 983 e 984/2017, de iniciativa do vereador João Estevam.
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Indicações n.ºs 987 e 996/2017, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 990,
991 e 992/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 993, 994 e 995/2017, de
iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 999, 1000 e 1001/2017, de iniciativa
do vereador Assis Cunha. Indicação em conjunto n.º 1005/2017, de iniciativa de todos os
vereadores. Moção n.º 048/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde. Aprovado a
unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE:
Projetos de Decretos Legislativos n.º 053 a 057/2017, que Outorgam Comendas Honorificas de
Cidadã e de Cidadão Altamirense e, de Honra ao Mérito. Aprovados a unanimidade. Parecer
da Comissão de Constituição,Justiça e Redação favorável à Proposta de Emenda n.º 001/2017, de
iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa,
Roni Heck, Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e Maia Junior, ao Projeto de Lei n.º
027/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Altamira, para o período de
2018-2021. Aprovado a unanimidade.Proposta de Emenda n.º 001/2017, de iniciativa dos
vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck,
Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e Maia júnior, ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que
dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Altamira, para o período de 2018-2021.
Aprovado aunanimidade.Pareceres das Comissões:Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças e Tributação; de Educação, Cultura e Desportos; de Seguridade Social e Família; de
Agricultura e Política Rural; de Viação e Obras, Desenvolvimento Urbano e Interior e de
Economia, Indústria e Comércio favoráveis ao Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o
Plano Plurianual do município de Altamira, para o período de 2018-2021. Aprovados a
unanimidade.Projeto de Lei n.º 027/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de
Altamira, para o período de 2018-2021 (com a Emenda n.º 001/2017 aprovada). Aprovado em
Primeiro Turno a unanimidade. O senhor Presidente usando o artigo 41, da Lei Orgânica,
votando favorável à aprovação da matéria.Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação favorável à Proposta de Emendan.º 001/2017, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan
Mello, Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Irenilde Gomes, João
Estevam, João Roberto e Maia Junior, ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que Estima a Receita e
Fixa a Despesa do município de Altamira para o Exercício de 2018. Aprovado pela maioria.
Recebendo os votos favoráveis dos vereadores Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Assis
Cunha, Francisco Marcos, Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto, Delza Barros e Socorro
do Carmo e recebendo os votos contrários dos vereadores Aldo Boaventura e Agnaldo Rosas.
Proposta de Emenda n.º 001/2017, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho
Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e
Maia Junior, ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município
de Altamira para o Exercício de 2018. Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação favorável à Proposta de Emenda n.º 003, de iniciativa do
vereador Francisco Marcos ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que Estima a Receita e Fixa a
Despesa do município de Altamira para o Exercício de 2018. Aprovado a unanimidade.
Proposta de Emenda n.º 003, de iniciativa do vereador Francisco Marcos ao Projeto de Lei n.º
030/2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira para o Exercício de
2018. Rejeitada. Recebendo votos contrários dos vereadores Irenilde Gomes, João Roberto,
João Estevam, Isaac Costa, Roni Heck, Victor Conde e Assis Cunha e votos favoráveis dos
vereadores Delza Barros, Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Francisco Marcos e Socorro do
Carmo. Pareceres das Comissões: de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças e Tributação;
de Educação, Cultura e Desportos; de Seguridade Social e Família; de Agricultura e Política
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Rural; de Viação e Obras, Desenvolvimento Urbano e Interior e de Economia, Indústria e
Comércio favoráveis ao Projeto de Lei n.º 030/2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do
município de Altamira para o Exercício de 2018. Aprovados pelamaioria. Recebendo os votos
favoráveis dos vereadores. Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Assis Cunha, Irenilde Gomes,
João Estevam e João Roberto e recebendo os votos contrários dos vereadores. Delza Barros,
Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Francisco Marcos e Socorro do Carmo. Projeto de Lei n.º
030/2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira para o Exercício de
2018 (com a Emenda n.º 001/2017). Aprovado em Primeiro Turno pela maioria. Recebendo
os votos favoráveis dos vereadores: Victor Conde, Isaac Costa, Roni Heck, Assis Cunha, Irenilde
Gomes, João Estevam e João Roberto e recebendo os votos contrários dos vereadores: Agnaldo
Rosas, Aldo Boaventura, Francisco Marcos, Delza Barros e Socorro do Carmo. O senhor
Presidente usando o artigo 41, da Lei Orgânica, votando favorável à aprovação da matéria. 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 Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: eu retorno aqui, mas
uma vez entristecido pelo o rolo compressor em que se passa em cima de todos nós. Tivemos
aqui uma Proposta de Emenda Orçamentária apresentada pelo o vereador Francisco Marcos, mas
como todos percebem a base do governo é maioria as discussões aqui infelizmente passam a ser
muito simplistas no sentido de dizer ora, se nós não votar não entramos em recesso e daí? Que
não tivesse recesso, que as discussões permanecessem porque o que se está discutindo aqui eu
vejo que é de suma importância para nossa sociedade. Hoje se fala aqui em crise e em crise, mas
na semana passada foi demonstrado que no mês anterior que a arrecadação de todo este ano já
havia previsto pelo o próprio Prefeito já havia superado. Então, não se pode acreditar que esse
município esteja em crise, a crise que se dizem por aí é para justificar os cortes nos salários dos
temporários que a maioria deles ganham simplesmente um salário mínimo isto é revoltante. Nós
não temos dentro desse município nem uma política voltada realmente para o crescimento
econômico, nós estamos assistindo vereador Isaac os municípios vizinhos trabalhando a questão
de trazer indústrias, que o nosso município vizinho o Brasil Novo. O vereador Isaac Costa,
solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: excelentíssimo vereador
Agnaldo Rosas, observando como está o nosso País hoje, a arrecadação caiu em todos os
municípios do Estado devido essa crise que estamos passando e o repasse também caiu com
relação aos contratados que eu falo. Então veja bem vereador vossa excelência como advogado é
um cara entendedor da Lei, o Prefeito ele não pode gastar o que está previsto, porque ele pode
até ir para a cadeia vossa excelência sabe que existe um limite para gastar com o pessoal. Então
como o repasse caiu o valor e a folha de pagamento estava acima do valor que foi passado,
arrecado pelo o Governo Federal, ou ele demitia ou ele baixava os salários para não passar do
valor de improbidade administrativa, sendo conhecedor da Lei você sabe disso não venha
colocar areia na cabeça do povo aqui não. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Agnaldo
Rosas disse: obrigada pela sua parte, mas o que nós temos aqui no munícipio é excesso de cabos
eleitorais, não são funcionários públicos, vejam bem todos os funcionários são indicados a
maioria pelo os senhores da base, eu duvido se os senhores não tenham indicações nessa
administração nas Secretarias. Então vereador Isaac não me venha com essa conversa fiada de
me dizer que precisa ser reduzido agora e quando for perto das eleições, vocês estão inchando
todas essas Secretarias pagando salários aviltantes para seus cabos eleitorais. O que o Prefeito
tem que realizar vereador Isaac é o concurso público, o concurso público é uma obrigação para
essas funções que são permanentes, chega de tratar essas pessoas desta forma aviltante, chegando
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neste período de dezembro reduzindo os salários abaixo do salário mínimo. Se vossa excelência
que falar em Lei, observe que a Constituição não permite que ninguém ganhe menos de um
salário mínimo vereador Isaac. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo
Boaventura, que após os cumprimentos disse: hoje mais uma vez esse Parlamento ele acabou de
deixar, mas uma vez o Prefeito liberado a usar a verba desse município no que bem entender. Em
setembro do ano de dois mil e dezessete, o município atingiu a renda prevista para o ano inteiro,
a renda de outubro, novembro e dezembro está liberado ele fazer a farra que ele bem entender
com o recurso público, e continuar com o abandono da cidade como está hoje. E hoje quando nós
colocamos uma Emenda para reduzir à metade dessa farra foi negado, e foi aprovado um
Orçamento, mas uma vez à revelia como vem ao longo desses cinco anos. Cabe à base de
oposição, muito bem constituída neste Parlamento falar ao povo de Altamira que não nós não
aceitamos essa farra do dinheiro público, sendo administrado de uma forma corrupta, ilegal e
desumana abandonando nossos Altamirenses, aonde ficam ao relento da sorte e de tudo que
possa acontecer com eles. É por isso que essa oposição, ela vem sendo qualificada e debatida
para que possamos no futuro ter uma Altamira melhor votando sim numa Lei Orgânica, claro
que não foi uma Lei Orgânica ainda melhorou em algum ponto, mas precisa melhorar. Agora o
que cabe a esse Executivo fazer uma administração mas seria e tratar o cidadão Altamirense com
mas respeito, principalmente os funcionários contratados que fazem um excelente serviço e no
final do ano recebe um pé na bunda por esse excelente serviço. Vergonhosamente o que está
sendo feito neste Parlamento, dando uma carta em branco ao Executivo que não tem
compromisso com esse cidadão. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João
Roberto que após os cumprimentos disse: o que me trouxe nessa tribuna nesse momento é com
relação ao que o vereador Francisco Marcos falou que vai recorrer, vamos aproveitar o embalo
de recorre vamos sai daqui diretamente para o Ministério Público, vereadores Agnaldo e João
Estevam, porque eu não aguento mais ver o sofrimento daquele povo do Assurini por falta de
banheiro químico, saindo daqui vamos lá no Ministério Público, porque a empresa ela tem que
tomar uma atitude. Recentemente um amigo o França, comentou comigo que uma pessoa teve
que fazer suas necessidades por traz do carro dele dentro da balsa, isso é vergonhoso a
humanidade tem que ficar sofrendo por causa de uma empresa que está ganhando dinheiro e não
se preocupa de colocar um banheiro químico se quer isso é um absurdo. Eu gostaria que nós
saíssemos daqui vereadores Agnaldo e João Estevam e fossemos no Ministério Público. O
vereador Agnaldo Rosas solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse:
todos nós sabemos que aquela travessia é uma concessão do município de Altamira, eu acho que
haveria necessidade de irmos ao Ministério Público, bastava ir até a Prefeitura e pedir para
cancelar essa concessão, já que cabe a ela de cobrar e fiscalizar se tem banheiro químico ou não.
Agradeceu. Dando continuidade o vereador João Roberto disse: correto mas cabe ao Ministério
Público, cabe a ele se o erro for da Prefeitura vai ser corrigido através do Ministério Público, se
for o erro da empresa ela vai ter que corrigir, porque nosso papel vereador vossa excelência é
advogado e sabe muito bem quais são os Poderes de cada um, são apenas nove vereadores que
vão ter que tomar frente e brigar não, temos que trabalhar em coletivo em prol de todos ninguém
pode ser prejudicado temos que ir atrás. Se ele tem a concessão é porque ele ganhou é fato, então
o que cabe a nós é irmos no Ministério Público e cobrar porque lá no Belo Monte o Ministério
Público foi lá e interviu e foi resolvido o problema de lá. Então cabe a nós fazermos o nosso
papel, mas cabe ao Ministério Pública atuar, chamar as partes e resolver da melhor forma em
benefício da população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes,
que após os cumprimentos disse: minha vinda a tribuna é para falar que votamos o Orçamento
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com responsabilidade porque como o Presidente falou nós temos que ter responsabilidade com
nossos atos também e o povo tem que saber por quem estão representados. Eu tenho o prazer de
participar dessa gestão por ver o trabalho, desenvolvimento que caminham juntos nessa cidade
através do Prefeito Domingos Juvenil. Agora se não comtemplou ainda todos os lugares vereador
Aldo é por que ainda pagamos por mazelas, temos heranças que até hoje não conseguimos
resolver. Hoje sou vereadora, mas não preciso do mandato de vereadora para apoiar o Prefeito
Domingos Juvenil e para apoiar também os colegas vereadores com suas indicações, eu apoio
sim eu tenho responsabilidade, tenho capacidade de assumir minhas responsabilidades. O
Prefeito Domingos Juvenil ele tem responsabilidade com o município ele tem respeito com o
município de Altamira e com a Prefeitura, ele assume suas responsabilidades, então por isso que
eu apoio ao Prefeito Domingos Juvenil, por ver a capacidade que ele tem porque nós estamos
num município, como todos aqui sabem que já houve cicatrizes agora que as dores estão sendo
amenizadas, mas já houve cicatrizes feias tanto na zona urbana quanto na zona rural, verdade
vereador João Estevam? Sabemos disso e agora que estamos concertando e ainda temos três anos
para trabalhar. O vereador Aldo Boaventura solicitou um aparte o qual foi concedido que após
os cumprimentos disse: ouvindo seu pronunciamento com muita clareza gostaria que a senhora
pudesse me responder à pergunta que fiz no primeiro expediente sobre a nossa visita de amanhã
e quinta-feira. Agradeceu. Dando continuidade à vereadora Irenilde Gomes disse: até agora
vereador se vossa excelência quiser visitar o travessão da seis, Princesa do Xingu e Brasil Novo,
o senhor pode ir eles estão fazendo as pontes lá o senhor fica à vontade. O vereador Aldo disse:
não, mas eu quero que a senhora venha junto porque a senhora me convidou na semana passada.
Dando continuidade à vereadora Irenilde, amanhã eu não posso ir porque eu tenho que ver minha
agenda, mas o senhor pode ficar à vontade a hora que queira. Vereador Aldo, mas a senhora vem
comigo para visitar a cidade? Vereadora Irenilde disse: amanhã entro em contato com o senhor e
aí vejo se posso ou não. Vereador Aldo estarei aguardando. Agradeceu. Dando continuidade à
vereadora Irenilde disse: o senhor pode ficar à vontade eles estão trabalhando no sentido
Altamira, Princesa do Xingu a Transamazônica, estão fazendo pontes todos os dias trabalhamos.
Altamira recebe obras de qualidade realizadas com a contribuição dos próprios Altamirenses
através de seus impostos, isto é uma demonstração de seriedade e transparência no governo do
Dr. Domingos Juvenil, que tem responsabilidade e compromisso com o dinheiro público. Para
falar ao público basta palavras, para falar ao Coração basta obras. Parabenizo todos os colegas
pelo empenho em indicar melhorias para nossa cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: hoje o Orçamento foi
aprovado nesta Casa, mas como eu falei aqui aos ilustres vereadores que não houve maioria
absoluta aqui, o Orçamento teve apenas sete de votos dos vereadores. Quero parabenizar os
vereadores Delza, Socorro, Aldo, Agnaldo e eu, que nós não votamos para prejudicar o povo
vereador João Roberto, nós não votamos foi porque nós entramos com a Emenda, dando
cinquenta por cento de remanejamento ao Executivo e vossas excelência derrubaram a Emenda,
agora o Juvenil tem cem por cento para remanejar e fazer o que quiser com excedente, para
vocês terem uma ideia o excedente desse ano de dois mil e dezessete, vai chegar a setenta
milhões de reais, e o Juvenil vai fazer o que quiser, coloca o dinheiro aonde ele quiser, e nós aqui
senhor Presidente Dr. Loredan nós não temos como fiscalizador do povo como vossa excelência
disse vereadora, nós não podemos dizer Prefeito esse recurso eu acho que deve colocar na
Educação, esse o senhor tem que colocar para a agricultura, então, aqui ficou uma coisa fictícia.
Então foi isso nosso apelo, nós não estamos querendo prejudicar de forma alguma o município.
O que nós queríamos era que fosse aprovada a nossa Emenda que fizemos com muita
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responsabilidade, e que nós vimos tentando há cinco anos para ver se emplaca essa Emenda
dando cinquenta por cento de remanejamento ao Executivo. Agora com a ausência do Presidente
Dr. Loredan, quem assume é o vereador Victor Conde. Vereador quero dizer que ouvi a fala do
vereador João Roberto, que também já se ausentou ele disse que colocou trinta banheiros
públicos na orla do cais, o vereador João Roberto se pronunciou e está aí nas notas taquigráficas
da Casa, e ele vem aqui cobrar um banheiro público, dentro daquela balsa imunda que atravessa
o povo de Altamira. Então meu caro Presidente Victor, fico revoltado com isso meu caro
Agnaldo Rosas, porque isso aí é uma concessão pública, quem manda e desmanda nisso aí
chama se Domingos Juvenil Nunes de Sousa, não tem conversa fiada não tem esse papo de dizer
que fulano e beltrano, se o Juvenil quiser ele cansa essa concessão, até o, mas abestado de
Altamira que tiver por aí sabe disso, aí vem aqui o vereador João Roberto dizer que não que tem
que ir para o Ministério Público. O Ministério Público tem que olhar que olhar essa Orçamento,
o Ministério Público tem que olhar outras questões pertinentes do município, agora essas
questões de concessões públicas, quem demanda é o Prefeito. O vereador Agnaldo Rosas
solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: não somente isso, mas
também o valor das passagens que são decretadas pelo o Executivo. Então como o vereador João
Estevam falou que são caras as travessias os valores cobrados, mas é bom que se diga que é o
Executivo que determina esse valor também. Agradeceu. Dando continuidade o vereador
Francisco Marcos disse: então vejam bem. Agora Presidente cabe a nós fazermos um documento
assinarmos até ao Prefeito, e dizer senhor Prefeito canse a concessão desses canalhas que estão
enganando o povo de Altamira, enganando esses homens trabalhadores e dignos que são esse
povo do Assurini, aí fica com esse papo furado dizendo que é o Ministério Público. O Ministério
Público tem muito mais coisas sérias para resolver como a questão desse Orçamento, com a
questão desses vinte milhões de reais, que foi votado aqui nessa Casa, que eu quero ver até
agoira nesse mês de dezembro essa cidade cheia de lâmpadas aqui em Altamira, porque o
dinheiro já foi liberado agora o Prefeito vai somente assinar os papeis e pegar o dinheiro, e nós
estamos torcendo para a cidade de Altamira ficar igualmente o Gramado lá no Rio Grande do
Sul, cidade luz. Então Presidente, quero agradecer vossa excelência, e dizer que nós vamos
cobrar de vossa excelência para que possamos fazer um expediente um documento de imediato
ao Executivo para que venha resolver essa questão, da concessão pública com essa balsa do
Assurini. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os
cumprimentos disse: começo meu discurso parabenizando o vereador Roni Heck, pelo seu
trabalho lá em Castelo de Sonhos, sabemos que é um Distrito que tem muitas dificuldades e que
tem uma população trabalhadora e guerreira que sempre acompanho através das mídias sociais, o
tanto que eles ajudam a administração pública. Recentemente teve a inauguração do Natal
iluminado onde foi custeado pelos os empresários do Distrito, com a participação lógico da
Prefeitura. Quero parabenizar o nobre vereado pelo o empenho e dedicação. E que também
consiga desenvolver aquele Distrito, mesmo com toda distância, mas de mil quilômetros de
distância que eles consigam desenvolver aquela localidade, e muito em breve emancipar para
conseguir desenvolvimento daquela região. Fico atento aos discursos dos nobres colegas e
sempre tentando mapear e tentar explicar todas as situações que vimos passando nesta Câmara.
Ouvi o discurso do nobre vereador Francisco Marcos, e o mesmo salutar colocou uma Emenda
no nosso Orçamento, mas o que me causa uma discordância desse discurso é, mas relacionado
porque ele vem para a tribuna falar que ele queria a participação da Câmara Municipal, ele
queria o Legislativo, mas atuante, ele usa esse argumento para poder Emendar o Orçamento. Mas
vamos ver o seguinte só foi uma Emenda provocada pelo o então vereador porque que a
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oposição não se juntou e fez, mas Emendas? Relocando recursos de um lado para o outro como
fez o nosso Presidente. Então fica aqui minha dúvida se realmente o interesse do vereador
Francisco Marcos, é esse? Ele teve a oportunidade de relocar o recurso através de Emendas de
todas as formas possíveis, o único e exclusivo interesse do vereador foi a uma Emenda que
estipula cinquenta por cento da arrecadação para que o Prefeito administre no gabinete e o
restante que passe pela Câmara. Eu sinto que alguns vereadores desta Casa, tem a síndrome do
vereador Prefeito, o cara não ganhou a eleição para ser Prefeito, mas ele quer ter as atitudes e as
intenções de um Prefeito então que dispute as eleições, coloque seu nome à disposição, crie um
grupo político, ganhe a eleição e assim você conseguirá administra a cidade de Altamira ou de
qualquer outra cidade que você dispute a eleição. Agora o que não dará para acontecer é nós
ficar aqui tentando desenvolver o nosso município fazer com que as nossas ruas melhorem que
as escolas melhores, e aí fica alguns vereadores com o único interesse de atrapalhar, brigar de
fazer com que os trabalhos não andem, fazer com que as obras não aconteçam. Porque hoje eu
escutei que asfaltar travessões não é bom, então olhem bem o absurdo que chegamos. Então faço
esse discurso com maior tranquilidade e cautela, mas sempre pensando no desenvolvimento do
nosso município. Eu acho que nós devemos aqui pensar no desenvolvimento do nosso município,
e esquecer as bandeiras partidárias e fazer o que deve ser feito. O vereador Francisco Marcos
solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: vereador se asfalta
travessão quando os bairros da cidade estão totalmente pavimentados, aí vai lá e asfalta os
travessões, veja bem esta asfaltada as estradas da Princesa do Xingu, e aí você tem que saber
quem é que tem propriedade lá na Princesa do Xingu. O vereador Victor disse: vereadora e
Irenilde e muitos outros. Vereador Francisco Marcos, não é só a vereadora Irenilde não, a
vereadora Irenilde é uma batalhadora lá na Princesa do Xingu. Vereador Victor disse: o
Secretário de Obras também deve ter propriedades lá. Vereador Francisco Marcos disse: então
temos que ver quem é que está sendo beneficiado, porque lá é o seguinte vamos dizer que tenha
cem produtores rural naquela localidade. Eu quero saber vereador Victor do Paixão de Cristo,
Santa Ana, Colina, porque no começo da administração nos vemos chegar e até hoje não vimos
chegar a canto nenhum. Então vereador é isso que nós queremos. Vereador Victor disse: sim,
vereador, mas eu discordo de você dizer que uma obra não pode acontecer. Vereador Francisco
Marcos disse: eu não posso parabenizar o Prefeito por uma coisa que não existe, eu não posso
parabenizar. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Victor Conde disse: o que eu não acho
justo é a gente ficar com essa mesquinharia temos que dizer o seguinte vamos fazer asfaltamento
do Assurini, por exemplo, até as Quatro Bocas, que a população lá toda está pedindo essa obra,
vamos fazer, não vamos fazer porque tem uma rua do Ibiza que é um bairro que mora ricos que
vossa excelência mesmo falou classe média, alta e autoridades. Meus amigos isso não existe as
obras tem que ter planejamento necessário para caminhar. O que não pode acontecer é o que
acontecia antigamente. Antigamente acontecia quando do uma obra era iniciada passava se anos
para ser concluída e as vezes nem era concluída. Então faço esse discurso com a maior
tranquilidade e que realmente nós consigamos melhorar a malha viária do nosso município, não
somente da zona urbana, mas também da zona rural, porque tem pessoas que trabalham
diariamente para trazer sua produção para Altamira. Eu acho que nós estamos caminhando
mesmo com todas as dificuldades num caminho muito correto. E sem sombras de dúvidas em
breve estaremos colhendo bons frutos da nossa administração. 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. Mandando lavrar à presente Ata que após
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aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos cinco dias do mês
de dezembro do ano de dois mil e dezessete.
Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente
Victor Conde de Oliveira
1º Secretário

Isaac Costa da Silva
2º Secretário

17

Roni Emerson Heck
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