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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO TERCEIRO
ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E
SETE DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental reuniram
se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de
Andrade Mello, os senhores vereadores: Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João
Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de
Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da
Silva Neto, Maria Delza Barros Monteiro e Victor Conde. Em seguida o senhor Presidente
convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino de Altamira. Em seguida solicitou ao
vereador Maia Júnior que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores.
Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a
ausência dos vereadores Raimundo Sousa Aguiar (doente), Aldo Boaventura (viajando/Castelo de
Sonhos) e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (viajando/Belém). Em seguida o senhor
Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião
Ordinária realizada nos dias cinco e seis de agosto do ano de dois mil e dezenove. Não havendo
manifestantes o senhor Presidente submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria,
abstendo se de votar os vereadores Maia Júnior, Victor Conde e Isaac Costa. Submeteu para
apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia
vinte de agosto do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes, submeteu a mesma
para votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao
senhor José Raimundo Portilho – Diretor de Qualificação Profissional e Empreendedorismo
da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Governo
Helder Barbalho, que após os cumprimentos disse: amanhã estamos realizando uma atividade
regional na região Xingu, que será realizada no Amazon Xingu Hotel. É o Projeto Pró-Catador
Ativação Pará. Esse projeto já teve algumas etapas e essa etapa o objetivo dela é a sensibilização
nos municípios dos gestores municipais, quanto a política nacional de resíduos sólidos em relação
ao segmento catadores de coleta seletiva. Esse projeto tem como objetivo organizar esse segmento
que é vulnerável que vemos questões desumanas nos lixões. O governo do estado já está atuando
o fornecimento de equipamentos individual. Estamos fazendo o assessoramento no sentido de
criarem a associações, cooperativas e transformar isso em um negócio. Então essa oficina vai fala,
debater como está a política nacional de resíduos sólidos. Agradeceu. Em seguida o senhor
Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos.
Fazendo uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: minha vinda
a tribuna é para falar um pouco das minhas visitas, tenho um quadro participativo onde o diálogo
é muito importante assim podendo continuar os trabalhos para desenvolvimento do nosso
município. Realizei várias visitas e uma delas foi no São Domingos, onde conversamos com a
população, onde relataram de como está a vida deles depois de receber suas ruas pavimentadas.
Tendo em vista que lá foram quinze vias pavimentadas. Dessas quinze vias que foram entregues
para a população onze foram pedidos do gabinete desse vereador. Também visitei o bairro Jardim
Oriente, próximo da lagoa e na rua do Lago também foi entregue para a população, e já é a terceira
rua entregue para a população. Também foi realizada uma reunião com a comissão que investiga
com relação aos loteamentos de nossa cidade, criamos um calendário de ações, onde vãos está
divulgando para os vereadores os dias de visitas, quais os bairros que estaremos visitando e quais
as situações dos mesmos para que possamos fazer os relatórios necessários e assim fazer as
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cobranças necessárias seja ela do Executivo Municipal ou seja do loteador para podermos dar uma
resposta para a população Altamirense que tanto tem padecido por conta dos loteamentos e
principalmente dos irregulares. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo
Rosas que após os cumprimentos disse: reportou se com relação ao tema de coleta de resíduos
sólidos, sabemos que isso é um problema extremante sério nos municípios do brasil. Mas sabemos
também que existem vários exemplos de associações de catadores de lixo, esperamos realmente
que este projeto seja implantado aqui na nossa cidade de Altamira. Nessa semana nos deparamos
com um vídeo de um cidadão no prédio do DETRAN de Altamira, onde ele mostra um guincho
papa - léguas com centenas de motos sendo levadas para Marabá, aonde eles e segundo nós
sabemos que na verdade uma empresa terceirizada vem recolher esses veículos aqui na cidade de
Altamira como também em outras cidades do Estado do Pará a VIP Leilão. Quando esses bens são
apreendidos eles ficam no pátio do Detran e esta empresa ela só vem recolher. Não entendo porque
essa empresa terceirizada ela não tenha um ambiente próprio para poder fazer o recolhimento
desses veículos. É muito claro que existe interesse econômico por trás dessa situação beneficiando
esses empresários. É triste vermos as pessoas perderem seus veículos por causa de multas.
Também reportou se com relação a dificuldade de fazer o RG (carteira de identidade). Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos disse: dizer
que nesse ano muitos trabalhos já foram desenvolvidos tanto na zona urbana quanto na zona rural.
No período de recesso realizei várias visitas em vários ramais Grota Seca, Itaboca, Cipó Ambé,
Serrinha e Princesa do Xingu, onde tive a oportunidade de ouvir as reivindicações dos moradores.
Também acompanhei O Executivo Municipal nas inaugurações, onde podemos ver a satisfação
dos moradores em ter as ruas da nossa cidade melhor as nossas indicações estão sendo atendidas.
Tenho a honra e a satisfação de convidar a oposição, sempre falo Visconde que a oposição precisa
ver de perto os trabalhos do Executivo, porque ele não atende somente a situação, ele atende
também a oposição, assim ele vai estar atendendo a comunidade. Agradeceu. Em seguida fez uso
da palavra a vereadora Delza Barros que após os cumprimentos disse: dizer que na manhã do
sábado passado tive o prazer de participar de uma ação do Projeto Arte de Viver Bem, onde foram
atendias as demandas de várias áreas como saúde, emissão de RG, estética, veterinária, bazar,
doações de cestas básicas, brindes e outros. Parabéns a Paola e Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que após os cumprimentos disse: dizer que
estive no Assurini visitando algumas obras realizadas. No Bom Sossego II até no Tuna está sendo
feita todas as vicinais. No travessão das Mangueiras tinha duas pontes que estavam caindo e as
mesma já foram feitas e as maquinas estão lá para recuperar todo o travessão. A ponte do Julião
que caiu também já foi feita. No travessão do Cajueiro as máquinas estão lá para recuperar o
mesmo. Também no Cajueiro foram feitas duas pontes de qualidade. No travessão do Espelho as
pontes já estão prontas e o travessão recuperado. A terraplenagem já passou da fazenda do Dr.
Alzito. A terraplenagem e encascalhamento de qualidade com trinta centímetro de grossura. O
Secretário de Obras Pedro Barbosa juntamente com o Garimpeiro estão sempre fazendo o
acompanhamento dos trabalhos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco
Marcos que após os cumprimentos disse: recebi um pedido dos moradores das ruas três e quatro
do bairro Liberdade os moradores estão pedindo pelo o amor de Deus. Inclusive tenho aqui um
requerimento de vossa excelência Assis Cunha que ainda estar em tempo de levar para o Executivo
atender a população do bairro Liberdade. Também quero falar ao companheiro João Estevam que
na sua fala vossa excelência diz que no Assurini está tudo muito lindo. Gostaria que vossa
excelência levasse o encaminhamento na semana passada falei a população dos Quatro Bocas estão
pedindo socorro para que o Pedro Barbosa mande aguar próximo da escola porque as crianças não
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estão aguentando. Também informo que através da SECON (Secretaria de Comunicação do
Estado) onde hoje foi recebido em nossa cidade engenheiros, arquitetos que estão em visitas ao
Hospital Regional da Transamazônica para ampliar o referido hospital, quero dizer na sua estrutura
física. Recebi uma notícia muito boa onde o governo do estado sinalizou que vai haver oncologia
e cardiologia, será muito importante. Faço referências hoje estávamos reunidos com o corpo da
SECON e engenheiros da SECOP e da SESPA onde estávamos trazendo essa informação acredito
que início do ano de dois mil e vinte o governador virá em Altamira para a pedra fundamental,
isso é uma conquista da população. Também se manifestou com relação a situação dos vigilantes
onde eles reivindicam seus direitos Agradeceu. Em seguida fez da palavra o vereador Assis Cunha
que após os cumprimentos disse: dizer nobre João estevam que no mês passado estive nas
localidades do Espelho, Itapuama, ramal das Baianas, no Jaraninha, enfim e realmente a situação
não estava boa dos moradores. Ao retornar dessa visita sentei com o Dr. Domingos Juvenil mostrei
para ele as fotos e vídeos da realidade daqueles moradores, e hoje graças a Deus estou ouvindo
vossa excelência dizer que os trabalhos já estão sendo executados isso é muito gratificante. Nobre
colega Marquinho, informo a vossa excelência que esse pedido das ruas três e quatro, Alameda
Parati, enfim outras também já foi autorizado os serviços necessários. Agradeceu. Em seguida fez
uso da palavra o vereador João Roberto que os cumprimentos disse: parabenizo o projeto
realizado pela Celpa onde foram trocadas cento e vinte geladeiras. Também parabenizo os
moradores do conjunto residencial Santa Benedita pela luta, garra e pelo o entendimento de
entender que essa Casa ela é uma legitima representante do povo que somos nós vereadores.
Através dessa Casa de Leis fizemos um abaixo assinado dos moradores quatrocentas assinaturas
pleiteando drenagem e asfalto de todo o conjunto residencial, foi declaro pelo gabinete itinerante
que começaria os trabalhos de vinte e uma ruas com asfalto, drenagem e com toda estrutura do
bairro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gomes que após os
cumprimentos disse: dizer estive presente na inauguração da travessa do Lago. O Prefeito
Domingos Juvenil falou em público que iria atender as Emendas Impositivas do vereadores dessa
Casa de Leis. Também parabenizo a Paola pelo o belíssimo trabalho que ela vem realizando em
nosso município. Também parabenizo pela iniciativa do gabinete itinerante onde a população só
tem a ganhar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os
cumprimentos disse: como o vereador Agnaldo falou essa VIP Leilão é uma máfia que tem desde
o governo passado, essas blitz que nos deparamos com elas nas ruas é abusiva. Peço ao Governador
do Estado que acabe com essas blitz abusivas. Ano passado cansei de falar nessa tribuna nas redes
sociais que essa VIP Leilão teria que se acabar mas continua do mesmo jeito. Futuramente estarei
no gabinete do governador tenho audiência marcada para tratar assunto de interesse da população.
Também falou com relação a criação de uma escola de tempo integral. Agradeceu. Em seguida fez
uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: me coloco a disposição
do senhor José Raimundo amanhã participarei da palestra sobre a coleta seletiva, eu como arquiteto
sei da importância que tem a coleta seletiva, não só para o município e sim para a região, já temos
o aterro sanitário em nossa cidade são poucos aterros sanitários existentes no estado, então já é um
ganho ambiental muito grande. As políticas públicas tem que ser voltadas à Prefeitura através do
governo para mostrar a importância que tem a coleta seletiva para o meio ambiente. Sabemos que
essa ações depende muito do poder público. Também falou com relação à Celpa que desenvolve
um trabalho pequeno porque não tem apoio. Na semana passada visitei as dependências do Procon,
no ano de dois mil e dezessete o Procon deu início aos trabalhos e no ano de dois mil e dezoito
foram atendidas setecentas e noventa e cinco pessoas sendo noventa por cento dos casos
solucionados. Então hoje Altamira conta com um órgão de proteção ao consumidor. Agradeceu.
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Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia
Júnior que faça a leitura das matérias. Indicação 2714/2019, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a Celpa
para que a mesma realize vistoria no transformador da Travessa Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera.

Indicação n.º 2715/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, realizar
estudo com vistas transformar a EMEF José Edson Burlamaque de Miranda em uma Creche.
Indicação n.º 2711/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Urbana, realizar os serviços de saneamento básico, tais como: meio fio, linha e blokreteamento
e/ou asfaltamento nas Ruas São Paulo e São Gaspar, no bairro Ibiza. Indicação n.º 2712/2019, de
iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de
saneamento básico, tais como: meio fio, linha e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas São
Domingos, Bom Jesus e Concórdia, no bairro Nova Altamira (São Domingos). Indicação n.º
2713/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana,
realizar os serviços de saneamento básico, tais como: meio fio, linha e blokreteamento e/ou
asfaltamento nas Ruas Irmã Serafina e Cooperfron e, na Travessa Santa Terezinha, no bairro Bela
Vista. Indicação n.º 2697/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana, realizar o serviço de linha e blokreteamento e/ou asfaltamento na Rua Imape
e, na Travessa Luiza Ângela, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2698/2019, de
iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, perfurar um poço artesiano, como também, construir
uma Caixa d´água e a rede de abastecimento de água na comunidade Quatro Bocas, no Assurini.
Indicação n.º 2707/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, realizar estudos
com vistas a viabilidade técnica de abertura de uma rua paralela a Rua Ozório Freitas, fazendo a
ligação as antigas Ruas 01, 02 e 03, no Baixão do Tufi ou seja, fazendo a ligação entre os bairro
Brasília e Sudam I. Indicação n.º 2708/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere
ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Planejamento, realizar estudos com vistas a viabilidade técnica de abertura de uma via expressa
ligando o Conjunto Santa Benedita ao RUC Água Azul e/ou Residencial Viena. Indicação n.º
2709/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, colocar braço de
luz de iluminação pública nos postes da Rodovia Transamazônica até o bairro Buriti. Indicação
n.º 2693/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar curso de primeiros socorros
para os servidores que trabalham nas creches municipais. Indicação n.º 2694/2019, de iniciativa
da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através
da Secretaria Municipal de Saúde, contratar uma Fonoaudióloga para prestar seus serviços junto
as creches municipais. Indicação n.º 2695/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
construir um Posto de Saúde no loteamento São Francisco. Indicação n.º 2696/2019, de iniciativa
do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, construir um Abrigo para os mototaxistas que trabalham no
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ponto localizado na Avenida Abel Figueiredo, esquina com a Rua Acesso 05, no bairro Aparecida.
Indicação n.º 2716/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de
limpeza na Praça localizada no conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 2700/2019, de iniciativa da
vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através
da Secretaria competente, construir uma Praça, com uma Academia ao ar livre, no bairro Cidade
Nova. Indicação n.º 2701/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Escola e
uma Creche, no bairro Cidade Nova. Indicação n.º 2704/2019, de iniciativa do vereador Assis
Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, realize os serviços de
saneamento básico, tais como: galeria pluvial, rede linha d´água, meio fio, calçada, rampas de
acessibilidade e pavimentação asfáltica, realizar também o serviço de sinalização vertical e
horizontal, tais como: faixas continuas, seccionadas e pare, nas Ruas “A”, “B”, “C”, WE-14 e WE15, no bairro Liberdade. Indicação n.º 2705/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar o serviço de pavimentação asfáltica, com as demais infraestruturas, no ramal dos Crentes
– Serrinha. Indicação n.º 2706/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço
emergencial de recuperação da ponte no ramal dos Crentes – Serrinha. Indicação n.º 2717/2019,
de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do
Estado do Pará, buscar parcerias com a iniciativa privada, o Sistema “S”, o Governo Federal e
outros entes, no sentido de implementar um programa voltado a orientação profissional para o
primeiro emprego nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Indicação n.º 2718/2019, de
iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Josué Mendes – Departamento
Municipal de Iluminação Pública, para que defina a Rua Gurupá, no bairro Premem, em via de
mão única, de preferência sentido estádio “Bandeirão”. Regulamentar também, o horário de carga
e descarga. Indicação n.º 2719/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor
Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, realizar estudo com vistas implantar em
Altamira um Polo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Indicação n.º 2710/2019, de
iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, criar um Projeto de Educação Ambiental voltado aos alunos
das escola da rede municipal de ensino, incentivando a plantação de mudas de Ipês nos canteiros
nas Avenidas Irmã Clores Mendes, Tancredo Neves, João Rodrigues (Acesso 04) e rodovia
Ernesto Acioly. Indicação em Conjunto n.º 2699/2019, de iniciativa do vereadores Irenilde Gomes
e Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
Secretária competente, disponibilizar um Parque de Máquinas para a comunidade da Vila
Canopus. Indicação em Conjunto n.º 2702/2019, de iniciativa do vereadores Almiro Gonçalves e
João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretária
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de saneamento básico, tais
como: galeria pluvial, rede linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica, realizar
também o serviço de manutenção da rede de iluminação pública, troca de lâmpadas queimadas, na
Rua 08, próximo à avenida Irmã Clores, no bairro São Joaquim. Indicação em Conjunto n.º
2703/2019, de iniciativa do vereadores Almiro Gonçalves e Assis Cunha, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretária Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana, realizar os serviços de saneamento básico, tais como: galeria pluvial, rede
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linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica, realizar também o serviço de manutenção
da rede de iluminação pública, troca de lâmpadas queimadas, nas Ruas 21 de Abril, Altamira e 15
de Novembro, no bairro Santa Ana. Moção n.º 136/2019, de iniciativa do vereador João Roberto,
que sugere que seja consignada Moção de Congratulação e Aplausos aos Psicólogos pela passagem
do Dia do Psicólogo, comemorado nesta data, dia 27 de agosto. Moção n.º 137/2019, de iniciativa
do vereador Victor Conde, que sugere que seja consignada Moção de Apoio a Campanha Mundial
“Setembro Amarelo de Conscientização e Combate ao Suicídio”, que tem como marco o dia 10 de
setembro. AVULSOS: Ofício n.º 001/2019-PMA/SEPLAN-GAB, encaminhado pelo senhor
Rafael Moura Pereira – Secretário Municipal de Planejamento. Em seguida o senhor Presidente
passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:
Indicações n.ºs 2714 e 2715/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs
2711, 2712 e 2713/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2697 e 2698/2019,
de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2707, 2708 e 2709/2019, de iniciativa do
vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2693 e 2694/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros.
Indicações n.ºs 2695, 2696 e 2716/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações
n.ºs 2700 e 2701/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2704, 2705 e
2706/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2717, 2718 e 2719/2019, de
iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º 2710/2019, de iniciativa do vereador Almiro
Gonçalves. Indicação em Conjunto n.º 2699/2019, de iniciativa do vereadores Irenilde Gomes e
Raimundinho Aguiar. Indicação em Conjunto n.º 2702/2019, de iniciativa do vereadores Almiro
Gonçalves e João Roberto. Indicação em Conjunto n.º 2703/2019, de iniciativa do vereadores
Almiro Gonçalves e Assis Cunha. Moção n.º 136/2019, de iniciativa do vereador João Roberto.
Moção n.º 137/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Em seguida fez uso da palavra o
Assis Cunha que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para
aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2704, 2705 e 2706/2019, de iniciativa do vereador
Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os
cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.
Indicações n.ºs. 2693 e 2694/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos dirigiu se aos
demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2695, 2696 e
2697/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 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. Indicação nº 2707/2019, de iniciativa do vereador João Roberto.
Agradeceu. Não havendo mais manifestações o senhor Presidente solicitou o vereador Maia Júnior
para fazer 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 2714
e 2715/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2711, 2712 e
2713/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2697 e 2698/2019, de iniciativa
do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2707, 2708 e 2709/2019, de iniciativa do vereador João
Roberto. Indicações n.ºs 2693 e 2694/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações
n.ºs 2695, 2696 e 2716/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2700 e
2701/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2704, 2705 e 2706/2019,
de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2717, 2718 e 2719/2019, de iniciativa do
vereador Victor Conde. Indicação n.º 2710/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.
Indicação em conjunto n.º 2699/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho
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Aguiar. Indicação em conjunto n.º 2702/2019, de iniciativa do vereadores Almiro Gonçalves e
João Roberto. Indicação em conjunto n.º 2703/2019, de iniciativa do vereadores Almiro Gonçalves
e Assis Cunha. Moção n.º 136/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Moção n.º 137/2019,
de iniciativa do vereador Victor Conde. Aprovadas 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 Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: na semana passada também o
vereador Isaac me perguntou se eu sabia quanto que é a folha de pagamento dos funcionários
públicos, respondi a ele que não sabia até porque nesse governo se contrata bastante e se demiti
bastante e diminui o salário dos servidores porque todos eles são contratados de formas irregulares.
Por isso que estamos lutando para que esse concurso se realize para esse cabide de emprego que
serve de manobra. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após
os cumprimentos disse: dizer senhor Presidente que Lamento a situação de Altamira com relação
a água de nossa cidade. Sabemos que foi mal elaborado esse projeto por isso está essa lambança.
Mutirão, São Domingos alias todas as partes altas à população está sofrendo com falta de água.
Agradeço. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os
cumprimentos disse: o que me traz a tribuna é sobre a questão da já famosa Emenda Impositiva.
Vereadora Irenilde líder do governo já declarou no início desta Sessão que o senhor Prefeito vai
atender a questão das Emendas Impositivas. Nós criamos inserimos no ano de dois mil e dezessete,
na Lei Orgânica do Município a possibilidade do vereador que é o legitimo representante do povo
de participar da administração e digamos de obras, serviços ou de bens para a administração
pública, para que assim até mesmos os vereadores que são ditos assim da oposição eles possam
também participar demostrando que serão atendidos. É de praxe nas Prefeituras que vereadores de
oposição não terem seus requerimentos atendidos. De forma que os vereadores no ano de dois mil
e dezessete colocaram isso na Lei Orgânica. Já estamos chegando no final do ano de dois mil e
dezenove. Para se criar e realizar uma obra como por exemplo, nosso pedido foi um Posto de Saúde
para a comunidade dos Quatro Bocas. Para que isso possa acontecer todos sabemos que não se
constrói um posto da noite para o dia. Então quero fazer uma crítica construtiva e consciente contra
a Prefeitura com relação a questão dessas Emendas Impositivas. Não se faz dessa maneira, isso
não é um favor e sim uma obrigação da Prefeitura. Então estou deixando claro isso aqui na tribuna
porque não será admitido a partir do mês de setembro não se iniciar as obras e serviços o último
caminho à procurar será a justiça. Nós temos aqui o Decreto de Lei de nº 201 do ano de mil e
novecentos sessenta e sete, que fala de infração administrativo. Então isso não é brincadeira.
Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das
senhoras e dos senhores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião.
Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara
Municipal de Altamira, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.
Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente
Raimundo Sousa Aguiar
Vice-Presidente

Waldecir Aranha Maia Júnior
1º Secretário
João Roberto Mendes
3º Secretário
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2º Secretário

