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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIODO
LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZESSETE
DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessetes, à hora regimental,
reuniram se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador
Raimundo de Sousa Aguiar, os senhores vereadores: Isaac Costa da Silva, Francisco de Assis
Cunha, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, João Roberto Mendes, Maria
Delza Barros Monteiro e Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor Presidente convidou todos
a ficarem de pé para entoarem o Hino de Altamira. Em seguida solicitou ao vereador Isaac
Costa 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, Dr. Loredan de Andrade Mello (viajando/Belém), Victor Conde de
Oliveira (doente), Roni Emerson Heck (viajando/Castelo de Sonhos), Aldo Boaventura
(viajando/Castelo de Sonhos), Francisco Marcos Alves do Nascimento (viajando/Castelo de
Sonhos), Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (doente). Estando ausente o vereador Dr.
Agnaldo Rosas de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das
senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia três de
outubro do ano de dois mil e dezessete. Aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor
Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores.
Fazendo uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: senhor
Presidente minha vinda a tribuna é para relatar uma situação, e após encaminhar ofício para o
Demutran é um absurdo o que está acontecendo na Bom Jesus, lá existe um semáforo que
realmente tem um pouco de dificuldades para ser vistos e muitos não respeitam. Lá virou
uma roleta russa na Bom Jesus com a rua 06, passei por várias vezes por lá e observei o
absurdo que ali acontece. Peço apoio da imprensa, dessa Casa de Leis, para encaminharmos
ofício para o Demutran para que assim seja feito um trabalho educativo no local já que não
estão respeitando o semáforo. Então faço referência também onde tenho grande preocupação
que é com os postos de gasolina, os que ficam localizados nas esquinas ninguém respeita,
passam por dentro do posto como se lá tivesse um farol vermelho, assim passam por dentro
do posto como se não tivesse cometendo nem um erro, assim colocam em risco os próprios
funcionários do posto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha,
que após os cumprimentos disse: senhor Presidente minha vinda a tribuna nesse momento é
para informar a toda sociedade Altamirense, principalmente as pessoas que aqui estão, que
na última terça feira levando em consideração ao Círio não houve Sessão, e como não foi
possível me deslocar até a capital do Estado para participar daquela festa, fiquei na cidade e
aproveitei a oportunidade visitei inúmeras comunidades no campo e na cidade. Tivemos uma
reunião lá no Assurini na comunidade do Jardim do Eder na última sexta feira, em visita
rápida visitamos o Barro Duro, ramal Nova Olinda. Aproveito para agradecer o Rafael, dona
Dulce, também ao Paraná que ali reside e aos inúmeros moradores que estiveram presentes.
Também quero agradecer a Deus pela oportunidade aquele complexo do bairro da Liberdade,
Santa Ana, Airton Senna I, Airton Senna II e assim por diante aquela comunidade que atento
tempo estava abandonada foi dado início aos serviços de limpeza em geral vereadora
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Irenilde, enquanto não chega o asfalto, limpeza e empiçarramento. Tenho certeza senhores e
senhoras que está levando melhor qualidade de vida para aquela comunidade. Não podemos
esquecer também que com nossa solicitação o Executivo Municipal, foi realizado também os
serviços de terraplenagem no ramal das Chácaras, para quem não conhece fica por ter trás do
loteamento São Francisco ali tem inúmeras residências. Também foi iniciado na última
quarta-feira passada os trabalhos de terraplenagem no ramal das Lagoas. Não poderia
esquecer lá do ramal do Buriti no Assurini, estivemos com o senhor Bento, onde já solicitei
um trabalho de terraplanagem naquela comunidade. Então senhoras e senhores como bem
falou o nobre vereador João Roberto, fico muito feliz vereador Raimundinho Aguiar e
demais colegas vereadores com o comportamento que hoje a Câmara Municipal, senhores
comportamento e comprometimento que está demonstrando ter com a comunidade onde se
via pessoas retrucando, discutindo, brigando e hoje nós vemos pessoas e vereadores
visitando comunidades ouvindo a população, e consequentemente isso traz grande resultado
para Altamira num todo. Tenho dito que observamos os avanços e que em apenas dez meses
nós observamos que inúmeras ruas já foram bloqueteada e asfaltadas, observamos inúmeros
travessões e vicinais também sendo executado o trabalho. Eu tenho dito que onde há o
dialogo há resultados. Eu me reporto a cada um que está presente nesta Casa de Leis, para
reforçar o pedido do vereador João Roberto, e dizer que até hoje com dois mandatos nessa
Casa de Leis o melhor Projeto que apresentei a melhor indicação que apresentei ela foi a
pedido de um morador da comunidade. Então nós não temos poder de executar, mas temos o
poder de apresentar nessa Casa de Leis são indicações e projetos e com certeza dará mais
visibilidade ao Executivo Municipal em tomar conhecimento de uma causa que muitas vezes
mesmo correndo o dia todo nós não temos condições de ver. Então vocês não imaginam
como é importante a participação do povo a participação de cada um dos senhores que estão
aqui hoje. Que bom seria se todo o bairro formasse Comissão e comparecesse a essa Casa de
Leis não para fazer baderna como já vimos aqui pessoas do PT que não adianta eu esconder
minha indignação, que ao invés de trazer pedidos ajudar vem para cá fazer baderna e criar
tumultuo, isso não dar resultados isso não dar obras e sim dar intrigas, e quando eu falo do
PT é porque são mesmo aliados doa a quem doer, eu defendo a moralidade, defendo a
simplicidade e defendo melhorias para Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra
o vereador João Estevam, que após os cumprimentos disse: Presidente aqui encontra se
várias pessoas lá do Assurini que vem atrás dos seus direitos que estradas e outros. Vou
começar pelo o Barro Duro já fiz indicações pedindo para que fosse feita toda manutenção,
mas todos sabem que estamos com dificuldades com maquinários, a crise do nosso País é
muito grande, mas fiz minha parte senhor Presidente. No travessão do km 06, até a beira do
Rio chegando no Bento, também fiz indicação, e estamos aguardando a execução dos
trabalhos. Estão presentes muitos moradores do travessão das Baianas, também fiz indicação,
até o momento não foi ainda executado os trabalhos naquela localidade, mas estamos
aguardando o momento para a execução dos trabalhos, sabemos que as dificuldades são
muitas com os maquinários, peço aos moradores que tenham um pouco mais de paciência
porque os trabalhos vão chegar até lá. Também quero dizer que no travessão do Cajueiro,
também fiz indicação, no km 80 até no km 85, antes da escola do Cajueiro, foi feito todo o
aterro. Nos travessões do Cajá I e II, já estão sendo concluídos os trabalhos, saindo de lá para
entra no Babaquara, para todos esses travessões já fiz indicações aguardando somente para
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serem todos executados. Sabemos que o nosso Prefeito está trabalhando muito sabemos das
dificuldades, mas com tudo isso o nosso Prefeito está fazendo. Agradeceu. Em seguida o
senhor Presidente passou a direção dos trabalhos para o vereador Isaac Costa, para que
também possa fazer uso da palavra ao assumir facultou a palavra ao vereador Raimundinho
Aguiar, que após os cumprimentos disse: nesta decima primeira Reunião Ordinária do
segundo Período Legislativo. Com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, saúdo todos os
Altamirenses que tiveram participando da grande festa paraense, que nossa Senhora abençoe
todos nós e nos der muita sabedoria para conduzir nossos trabalhos. Senhoras e senhores em
nome da professora Silvani da Silva Madureira quero agradecer o convite que recebi para
participar do evento da Universidade Norte do Paraná, onde foi realizada a entrega dos
jalecos aos acadêmicos do curso de enfermagem e nutrição, onde foi reunido
aproximadamente mil e duzentas pessoas no Centro de Convenções e Cursos na noite do dia
cinco de outubro. Parabenizo aos duzentos e dez alunos que receberam das mãos de seus
padrinhos e madrinhas, o compromisso de continuar seus estudos para que em futuro muito
próximo estejam ofertados seus serviços à população Altamirense e da população Paraense.
Quero dizer ao nobre vereador João do Fusca, que sabemos do seu empenho naquela região
do Assurini, sabemos do seu trabalho e dedicação, como sabemos também da administração
do amigo Garimpeiro, que não tem dia e nem hora para trabalhar que chova ou que faça sol
vocês estão empenhados em prol para resolver as problemáticas da população do Assurini.
Sabemos como vossa excelência falou que são mais de mil e quinhentos km de estrada para
ser beneficiada pedimos a nossa população que tenha paciência, sabemos da situação
econômica que o País atravessa e Altamira não é diferente. Sabemos que temos crescimento
nossa cidade não para porque temos um Prefeito competente que sabe direcionar os recursos,
sabe economizar para que as obras continuem, mas sabemos que as dificuldades são grandes.
Portanto pedimos a população do Assurini quanto da zona urbana e da zona rural no total que
tenha, mas um pouco de paciência que a cada dia o progresso chega. Nós vereadores não
esquecemos da população tudo na hora certa vai chegar porque sabemos da dimensão do
nosso município, que é o segundo maior município do mundo. Agradeceu. Em seguida o
vereador Isaac Costa repassou a direção dos trabalhos ao senhor Presidente em exercício
Raimundinho Aguiar. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA,
solicitando ao vereador Isaac Costa que fizesse a leitura das matérias que constava de: SÓ
LEITURA. Projeto de Lei n. º 030/2017, do Executivo Municipal, que estima a Receita e
fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2018. Projeto de Resolução n.º
013/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que altera os Artigos 74 e 78 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto
de Lei n.º 032/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Autonomia Administrativa
e Financeira das Secretarias Municipais. Indicação n.º 808/2017, de iniciativa do vereador
Dr. Loredan Mello, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras, Viação e Infraestrutura, a realizar serviço de Construção de um Posto de Saúde, no
Bairro Vista Alegre. Indicação n.º 809/2017, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello,
que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Infraestrutura, a realizar serviços de Implantação de uma Creche, no Bairro Vista Alegre.
Indicação n.º 797/2017, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao

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: 68.371-020
Altamira – Pará

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, para
realizar serviços de Construção de um Posto de Saúde, no Travessão da 7 (sete) sentido
Altamira Brasil Novo. Indicação n.º 811/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que
se oficie o Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Wesley
Storch que desenvolva tecnologia de software móvel para promover a educação ambiental
dos moradores de Altamira; e a partir do mesmo, apresentar soluções à problemática
relacionada a resíduos urbanos deste Município. Indicação n.º 792/2017, de iniciativa do
vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Viação e Obras, realizar o serviço de linha d`água e pavimentação asfáltica ou
blokreteamento nas Ruas Manaus, Belém e Macapá, no bairro Cooperfron. Indicação n.º
815/2017, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Viação e Obras, realizar o serviço de recuperação da
pavimentação asfáltica na Rua Isaac Barbosa, no Conjunto Ivalândia, no bairro Brasília.
Indicação n.º 816/2017, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras, realizar o serviço de linha
d`água e pavimentação asfáltica ou blokreteamento nas Ruas 03 e 04, no Conjunto Ivalândia,
no bairro Brasília. Indicação n.º 789/2017, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, contratar uma
Fonoaudióloga e uma Psicóloga para atender na comunidade escola de Princesa do Xingu.
Indicação n.º 790/2017, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Quadra Poliesportiva na
Agrovila Vale Piauiense. Indicação n.º 791/2017, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes,
que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, construir uma
Quadra Poliesportiva na Agrovila Princesa do Xingu. Indicação n.º 794/2017, de iniciativa
do vereador Assis Cunha, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal
de Obras, realizar os serviços de galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de
acessibilidade pavimentação asfáltica ou bloqueteamento na Rua Umbelino de Oliveira e na
Travessa Ramiro de Oliveira e na Travessa dos Vencedores, no bairro Dom Lorenzo/Ibiza.
Indicação n.º 795/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir uma Unidade de Saúde, no
bairro Dom Lorenzo/Ibiza. Indicação n.º 796/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha,
que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir uma
Creche Municipal no bairro Dom Lorenzo/Ibiza. Indicação n.º 798/2017, de iniciativa do
vereador João Roberto, que solicita ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Saúde, realizar uma Campanha incentivando os homens a fazerem a cirurgia de
Vasectomia e uso do DIU para as mulheres. Indicação n.º 799/2017, de iniciativa do
vereador João Roberto, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
implantar uma Academia ao ar livre, próximo ao campo de futebol, na comunidade do Ramal
Cipó Ambé. Indicação n.º 800/2017, de iniciativa do vereador João Roberto, que solicita ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS,
adquirir um ônibus para apoio fúnebre, transportando as famílias e amigos do falecido até o
cemitério. Indicação n.º 801/2017, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, instalar um Conselho Tutelar no distrito de Castelo de Sonhos.
Indicação n.º 804/2017, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao Prefeito
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Municipal, através da Secretaria competente, a realização da construção de um novo
Cemitério Municipal em Altamira. Indicação n.º 802/2017, de iniciativa do vereador Maia
Júnior, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir
uma Praça, ao lado da Unidade de Saúde, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 803/2017, de
iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras, realizar os serviços de paisagismo na rodovia Ernesto Acioly, no
perímetro entre o Mercado do Peixe e o Parque de Exposições. Indicação n.º 805/2017, de
iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Agricultura, a recuperação emergencial da ponte localizada à proximidade do
curral do Dr. Alzito Vargens, na Gleba Assurini. Indicação n.º 806/2017, de iniciativa do
vereador João Estevam, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Agricultura, a manutenção do Travessão onde reside o Senhor Neto, com acesso localizado
próximo à propriedade que pertencia ao Senhor Miltinho, na Gleba Assurini. Indicação n.º
807/2017, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao Prefeito Municipal, através
da Secretaria Municipal de Agricultura, a manutenção emergencial da estrada, como também
das pontes do Travessão do Transunião, no KM 65 da Gleba Assurini. Indicação n.º
812/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao Prefeito Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras, para proceder que seja feito nos rotatórios monumentos
históricos. Indicação n.º 813/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, para proceder com a limpeza
da área que fica em volta da quadra de esporte entre as Ruas Curitiba e Uberlândia no Bairro
Uirapuru. Indicação n.º 814/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, para proceder com a
pavimentação asfáltica, linha d’água e calçamento na Rua Santa Luzia, no Bairro Jardim do
Sol. Indicação em Conjunto n.º 810/2017, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e
Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de viação e Obras, realizar o serviço de revitalização da Praça da Cultura com
instalação de uma academia ao ar livre, quadra poliesportiva e quadra de areia. Requerimento
nº 001/2017, de iniciativa do Vereador Victor Conde, que sugere que seja criada uma
COMISSÃO PROVISÓRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, conforme prevê o regimento
desta Casa em seu artigo 29, para acompanhar, investigar, aferir e produzir relatório sobre
assuntos pertinentes à Segurança Pública em Altamira, com o intuito de que o mesmo seja
envido às autoridades competentes e embase quaisquer outras medidas legais que possam vir
a ser tomadas por esta Casa. Moção em Conjunto n.º 040/2017, de iniciativa dos vereadores
Victor Conde, Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar e Isaac Costa, que vem por meio
deste dispositivo legal e regimental, REPUDIAR o descaso com que a SEGURANÇA
PÚBLICA de Altamira vem sendo tratada pelo atual Governador do Estado do Pará, senhor
Simão Robson de Oliveira Jatene, e seu subordinado direto, senhor Jeanot Jansen da Silva
Filho, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Moção n.º 041/2017, de
iniciativa do vereador João Roberto, que solicita que seja consignada MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÂO ao Rotary Club Internacional, através do Rotary Club de Altamira,
pela passagem do Dia de Combate à Poliomielite, que é celebrado anualmente no dia 24 de outubro.
AVULSOS: Resolução n.º 012/2017, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Altamira,
que prorrogando por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a Comissão Revisora concluir da
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revisão da Lei Orgânica de Altamira. Ofício n.º 107/2017/GAB/ATM, do Executivo
Municipal encaminhando o Projeto de Lei n.º 030/2017. Mensagem sem número do
Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n.º 030/2017. Ofício sem número
encaminhando pelo Padre Vandeir Lima Alves. Em seguida o senhor Presidente passou para
o GRANDE EXPEDIENTE, Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
favorável ao Projeto de Lei n.º 032/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
Autonomia Administrativa e Financeira das Secretarias Municipais. Projeto de Lei n.º
032/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Autonomia Administrativa e
Financeira das Secretarias Municipais. Indicações n.ºs 808 e 809/2017, de iniciativa do
vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 797/2017, de iniciativa do vereador Raimundinho
Aguiar. Indicação n.º 811/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 792,
815 e 816/2017, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 789, 790 e 791/2017,
de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 794, 795 e 796/2017, de iniciativa
do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 798, 799 e 800/2017, de iniciativa do vereador
João Roberto. Indicações n.ºs 801 e 804/2017, de iniciativa da vereadora Socorro Carmo.
Indicações n.ºs 802 e 803/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 805,
806 e 807/2017, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 812, 813 e
814/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação em Conjunto n.º 810/2017, de
iniciativa dos vereadores Victor Conde e Raimundinho Aguiar. Requerimento nº 001/2017,
de iniciativa do Vereador Victor Conde. Moção em Conjunto n.º 040/2017, de iniciativa dos
vereadores Victor Conde, Loredan Mello, Raimundinho Aguiar e Isaac Costa. Moção n.º
041/2017, de iniciativa do vereador João Roberto. 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 794,795 e 796/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 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 de suas matérias. Indicações n.ºs 798, 799 e 800/2017, de iniciativa do
vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que
após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.
Indicação nº 810/2017, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Não
havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Isaac Costa, que fizesse a verificação
de quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum
vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente
submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 808 e 809/2017, de iniciativa do vereador Dr.
Loredan Mello. Indicação n.º 797/2017, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.
Indicação n.º 811/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 792, 815 e
816/2017, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 789, 790 e 791/2017, de
iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 794, 795 e 796/2017, de iniciativa do
vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 798, 799 e 800/2017, de iniciativa do vereador João
Roberto. Indicações n.ºs 801 e 804/2017, de iniciativa da vereadora Socorro Carmo.
Indicações n.ºs 802 e 803/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 805,
806 e 807/2017, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 812, 813 e
814/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação em conjunto n.º 810/2017, de
iniciativa dos vereadores Victor Conde e Raimundinho Aguiar. Requerimento nº 001/2017,
de iniciativa do vereador Victor Conde. Moção em conjunto n.º 040/2017, de iniciativa dos
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vereadores Victor Conde, Loredan Mello, Raimundinho Aguiar e Isaac Costa. Moção n.º
041/2017, de iniciativa do vereadorJoão Roberto. Aprovadas a unanimidade. Em seguida o
senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO COM DESTAQUE: Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 032/2017, do Executivo
Municipal, que dispõe sobre a Autonomia Administrativa e Financeira das Secretarias
Municipais. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei n.º 032/2017, do Executivo
Municipal, que dispõe sobre a Autonomia Administrativa e Financeira das Secretarias
Municipais. 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 o vereador Assis Cunha, que após o
cumprimento disse: gostaria de agradecer aos colegas vereadores que de certa forma nos
deram apoio nessas indicações. E dizer aos colegas vereadores que o município de Altamira
é um município realmente muito grande e se nós observarmos nessa Casa de Leis faltam dois
vereadores de acordo com o número de habitantes que temos, porque com o número de
habitante já suportaria dezessete vereadores. Sempre nas reuniões que eu faço em qualquer
lugar seja na zona rural, nos bairros e na zona urbana eu digo aos moradores que se eu chegar
em qualquer reunião e se tiver quatorze vereadores tenho certeza que vou ser o decimo
quinto, porque também me sinto na obrigação de ajuda-los a carregar esse fardo que muitas
vezes não é compreendido por inúmeros moradores, porque muitos acham que temos o poder
de chegar e contratar empresas e de executar obras, e na verdade nós temos que fazer
indicações. Eu tenho consciência que unidos iremos com certeza obter maiores resultados.
Então por isso que eu sempre elogio esse Poder neste mandato pela união, que com certeza
tem trazido e vai trazer nesses próximos três anos que se aproximam inúmeros resultados
positivo para nossa região tanto no campo como em nossa cidade. Agradeceu. Em seguida
fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: em outras
Sessões passadas falei para que nós pudéssemos ir na SEMAT para termos informações
sobre a ETI com relação aquele problema que esta sério, todos falam por uma língua só, que
não pode ficar dessa forma. Eu tive o prazer de estar com o Secretário de Meio Ambiente,
acredito que a imprensa foi até lá e pego o relatório, porque tem relatório, já foram lá,
fizeram o papel deles, e nó vereadores temos que fazer nossa parte temos que cobrar verificar
se realmente está sendo feito algo em prol do coletivo. Então quero parabenizar o Secretário
por ter nos recebido e ter nos mostrado o relatório, nos disse que está atento, inclusive ele
pontuou uma situação senhor Presidente que pode ter acontecido eles vão fiscalizar e estão
atentos com relação a isso, não sei se mensal ou quinzenal existi uma limpeza no local onde
eles limpão tudo, então eles estão vendo se esses dejetos foram jogados ou porque teriam que
ser tudo tratado novamente, então pode ter acontecido isso mas ele não tem certeza, ele está
fazendo levantamento e acompanhando de perto exigindo relatório que a empresa se coloque
a disposição da imprensa, e eu espero que a imprensa também possa mostrar porque a
sociedade toda está comentando essa situação e realmente é muito sério, o saneamento é
vida. Então nós precisamos que realmente isso aconteça. Então se a empresa realmente fizer
de acordo com a lei do jeito que tem que ser feito, e dizer que estamos atentos. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse:
venho aqui parabenizar o Executivo por esse Projeto de Lei, Raimundinho Aguiar, que dá
Autonomia aos seus Secretários para que sejam mais ágeis e administrar melhor as suas
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Secretarias, para ter suas independências e administrar seus recursos que ali são alocadas.
Esse projeto vem facilitar muito porque o Prefeito não precisa assinar em relação, porque o
Secretário tem que saber administrar o recurso destinado à sua Secretária, é igualmente você
administrar sua casa suas finanças, onde você tem que ser responsável por aquilo ali. Então
se o Secretário errar ele vai errar sozinho não vai levar o Executivo junto, assim o cara vai ter
mais responsabilidade para administrar o dinheiro público. Então eu acho que o
excelentíssimo Prefeito está de parabéns. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou
a direção dos trabalhos ao vereador Isaac Costa, para que possa também fazer uso da palavra
ao assumir facultou a palavra ao vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos
disse: aproveitando para falar do Projeto de Lei nº 032/2017, que dispõe sobre os
Secretariados quero dizer que com muita competência que o vereador Isaac Costa, colocou
esse assunto, e dizer que é uma forma de descentralizar a administração pública, porque cada
Secretario vai ter sua cota de recurso para administrar da melhor forma possível com isso
desafoga o Executivo, porque diariamente os Secretários estão lá, pedindo uma coisa é outra,
assim cada um terá sua verba e fará o melhor possível sua administração. Isso não quer dizer
que o Executivo não esteja vigilante com o Secretário, de uma vez que ele ver que o
secretário não está indo no caminho certo o Executivo vai chamar e dizer olha o caminho não
é esse. A partir daí a responsabilidade com o dinheiro público é do Secretário. Quero
registrar meu pesar pelo falecimento da vozinha do nobre vereador Maia Júnior, dona
Lindoca Aranha Maia, onde viveu até aos seus oitenta e sete anos, falecendo no último dia
quatorze de outubro. Agradeceu. Em seguida o vereador Isaac Costa, repassou a direção dos
trabalhos ao senhor Presidente, reassumindo a direção dos trabalhos. Não havendo mais
manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores
vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Sessão.
Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara
Municipal de Altamira, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.
Raimundo de Sousa Aguiar
Presidente em Exercício
Isaac da Costa Silva
2º-Secretário
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