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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO
TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA
DEZ DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
Aos dez dias do mês de dezembro 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: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior,
Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura,
Francisco de Assis da Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento Irenilde Pereira Gomes,
João Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do
Carmo, Roni Emerson Heck e Victor de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos
a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Maia Júnior
que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal
declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Em seguida o senhor Presidente submeteu para
apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da reunião Ordinária realizada no dia três
de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para
votação, aprovada pela maioria, abstendo-se de votar o vereador Aldo Boaventura. Em seguida o
senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, a palavra aos Oradores Inscritos.
Fazendo uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: quero informar
da reunião que participei no DNIT, nestas duas semanas tivemos pelo menos doze vítimas fatais
na rodovia Transamazônica, dessas doze vítimas fatais e nove delas foram nos desvios. O último
infelizmente meu colega da faculdade Rian, filho do Presidente da Câmara Municipal de
Medicilândia. Um jovem de vinte e um anos que infelizmente faleceu vítima de acidente de carro.
Então rotineiramente sabemos desse tipo de fatalidade que acontecem na nossa rodovia
transamazônica. Também participei a convite das cooperativas de transportes da região,
COOTAIT, SINCOTRAN, no DNIT, para participar de uma reunião para saber em como estar a
situação do asfaltamento da transamazônica e principalmente desses desvios. Temos ainda
algumas cabeceiras de pontes que não foram feitas o aterramento correto e com isso vem ocorrendo
muitos acidentes. Então desta reunião saiu a seguinte pauta, estaremos reivindicando junto ao
CBM que é o Consórcio Belo Monte os municípios que fazem parte do entorno da hidrelétrica de
Belo Monte em nome do Presidente Berg, Prefeito de Porto de Moz estaremos encaminhando e
aos ministérios responsáveis para que consigamos fazer uma audiência pública em Altamira para
cobrar agilidade para esse asfaltamento. Tendo em vista recentemente há pouco mais de nove
meses atrás começou se o asfaltamento da BR 163 e o mesmo já estar praticamente encerrado.
Então foi com muita união da população e interesse por parte da população em cobrar essas
melhorias. Então vamos fazer o mesmo aqui, vamos unir forças para que os Prefeitos da região da
transamazônica e os vereadores de cada cidade, Deputados Federais, Estaduais e Senadores da
República para que consigamos dar uma resposta rápida, objetiva para essa situação. O que não
pode mais acontecer e ficarmos com trechos que não custa nem um milhão de reais, perto do
orçamento do DNIT um milhão de reais não é nada e para as pessoas ficarem morrendo messes
acidentes por conta desses trechos que não estão asfaltados. Peço o apoio dos nobres colegas para
que consigamos juntos desenvolver esse assunto e discutir para que em breve ainda este ano de
2020 conseguirmos resolver essa situação e que assim possamos dar uma resposta para nossa
população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os
cumprimentos disse: no último sábado uma comissão de vereadores visitaram o Santa Benedita e
o bairro Colinas, aonde tivemos conversando com os moradores, visitando obras inacabadas que
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atrapalhando o trânsito naqueles bairros. Aproveitamos nobres colegas para solicitar ao poder
público municipal que viabilize com a máxima urgência antes das chuvas porque a rua Odila de
Sousa está totalmente intrafegável. Também quero informar que estou elaborando um ofício com
relação a rotatória localizada na transamazônica que dar acesso ao anel viário, naquela rotatória
meia lua todos os dias tem acidentes graves. Através desse documento quero solicitar ao Diretor
do DEMUTRAN estudos para a devida situação para que seja minimizado os constantes acidentes.
Aqui fica meu apelo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo,
que após os cumprimentos disse: quero dizer também que fiz visita em dois bairros da nossa
cidade que estão esquecidos, primeiramente a visita foi realizada no Santa Benedita no bairro Nova
Altamira, aonde foi começada uma obra. Essa vereadora apresentou dezenove indicações para
dezenove ruas. Outro vereadores também fizeram várias solicitações para o Santa Benedita, aonde
foi iniciada a infraestrutura e foi interrompida. Também foi iniciado os trabalhos de drenagem e
também foi interrompida, onde a qual está correndo riscos de pessoas caírem nos buracos. Também
tem a questão da saúde que acumula água, tem a questão da dengue, enfim. Visitamos também a
Colina, na qual recebemos diariamente reclamações da Jovelina e de outras pessoas. Na qual a
Colina e o Santa Benedita também tem a situação da água. Tem também a situação da iluminação
pública, esse foi um dos problemas exposto no momento da reunião no Santa Benedita. Como
também eles solicitam na questão da segurança, na questão do ensino médio, que não compete ao
município e sim ao estado, foram fitas várias reclamações no Santa Benedita. Na Colina várias
reclamações principalmente na questão da água, a questão da infraestrutura também que realmente
a Colina já vem há muitos e muitos anos com essas solicitações e com esses problemas. Então
foram reivindicações daquela comunidade. Gostaria também de falar que participei da reunião do
Conselho Municipal de Saúde, onde foram retratados vários assuntos e no qual o Centro
Especializado em Reabilitação Visual, Auditiva e Motora ao lado do CAPS. Aonde o colega
Agnaldo já se manifestou se aqui nessa tribuna, onde ele fez uma visita e pode constatar que está
sem funcionamento. Na reunião do Conselho pude ter algumas informações sobre esse Centro. A
empresa Delta que estava fazendo essa obra, na qual o proprietário faleceu assim a obra parou
devido também algumas depressões do terreno que foi escolhido. Então houve um gasto de
recursos onde a obra foi licitada num valor um pouco menor do que a emenda, assim sendo o valor
de três mil e setecentos e cinquenta reais e a licitação foi três mil, e quatrocentos e trinta e nove
reais, o saldo fico de trezentos e dez mil reais. Sendo que essa obra devido ser do governo federal
ela tem que continuar se não todos os secretários e gestores eles vão ter penalidade sobre isso. O
que foi dito no Conselho pelo secretário que essa obra ela vai dar continuidade e assim esperamos
vai ter cronogramas para termino. Temos um Programa que é o SIMOB que lá diz que noventa
por cento da obra está concluída. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr.
Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: dizer que também estive no Santa Benedita
visitando a rua Odila de Souza, a convite de um morador o mesmo denunciando uma obra
inacabada uma ruía que não está permitindo a trafegabilidade, assim prejudicando os moradores e
num buraco que foi aberto no local tem uma placa sinalizando homens trabalhando. Sou autor de
um Projeto de Lei, a lei hoje ela obriga o Executivo a colocar uma placa indicativa em todas as
obras, inclusive nessas obras que estão paralisadas informando o porquê que ela foi paralisada.
Tendo que informar o valor da obra, qual a empresa que estar executando se os recursos são
próprios ou se tem recursos de convênios, isso que é transparência. Eu não tenho uma indicação
desse governo com relação a essas obras, com relação ao valor delas, ninguém sabe quanto custa
a obra isso é falta de transparência. O senhor Eduardo Camilo representante da Norte Energia uma
certa vez ele esteve aqui nessa Casa de Leis dizendo que a Norte Energia estava cumprindo e que
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estava nas condicionantes asfaltar cento e dez quilômetros de ruas, algumas delas já tinham sido
asfaltadas, mas também não havia placas, assim fica essa discussão da população querendo saber
se aquela obra é da Prefeitura ou da Norte Energia. Porque a importância das placas? Se é da Norte
Energia que tenha uma placa informando porque são cento e dez quilômetros. Não sei porque razão
que eles saíram daqui chateados e teve um momento em que ele disse nós vamos provar aqui quem
é que coloca ovo nesta cidade. Ora o que ele quis dizer que a Prefeitura asfalta e vem uma
determinada pessoa e vem uma pessoa chocar para dizer que o filho é dele. Então vamos senhores
vereadores cobrar do senhor Prefeito para que ele comece a colocar placas indicando valores,
indicando se os recursos é conveniado ou não. E também informar porque que essas obras estão
paralisadas porque não justifica mais vereador João Estevam vir aqui e dizer que é questão das
chuvas porque ainda não começou a chover. Na semana passada perguntei a vossa excelência
porque que as obras estavam paralisadas no Assurini, vossa excelência disse que era por conta das
chuvas. Já anteciparam o calendário escolar e vossa excelência antecipou as chuvas que ainda não
chegaram. Então não justifica não colocar placa informando porque que aquela obra foi paralisada.
Dizer que vou votar contra o veto do Executivo no que desrespeito a Projeto de Lei dos vereadores
Francisco Marcos e do ex-vereador Almiro Gonçalves, que propuseram tratamento diferenciado
para as microempresas, empresas de pequeno porte nas licitações públicas e serviços no âmbito da
administração. Não tenho dúvida alguma que este projeto foi proposto objetivando fortalecimento
do comércio local e também visando criar empregos nessa cidade porque temos no brasil
indicativos do SEBRAE que diz que as empresas elas absorvem setenta por cento da mão-de-obra
no brasil. Também gostaríamos que os senhores vereadores votassem contra esse projeto porque
essa lei vem beneficiar a população de Altamira, os microempresários que são eles que mais criam
empregos nessa cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura,
que após os cumprimentos disse: vou usar esse momento senhor Presidente basicamente para falar
sobre os Projetos de Leis que o senhor Prefeito vetou Projetos de n.ºs 111, 107, 104 e 103/2019,
na mensagem recebida sobre os vetos o senhor Prefeito parte de sua mensagem diz que foi vetado
em respeito a coisa pública, diante do que está exposto na crise brasileira, na crise estadual e crise
municipal. Município de Altamira neste ano chegará arrecadar mais de trezentos e cinquenta
milhões de reais, está previsto no Orçamento para o ano de dois mil e dezenove duzentos e oitenta
milhões de reais. Se há respeito a coisa pública realmente há dificuldade financeira existe ela
deveria começar lá no gabinete do Prefeito ouçam bem o que eu vou falar para vocês no ano de
dois mil e dezoito nas Secretarias de Finanças, Planejamento, Administração e Gabinete do
Prefeito senhor Prefeito Presidente foram gastos mais de sessenta milhões de reais. Esses sessenta
milhões de reais ele chegou a superar trinta por cento da Receita do ano, ai faltou dinheiro para a
Saúde, para melhorar o salário dos servidores principalmente dos garis que recebem muito menos
do que deveriam receber por um trabalho exaustivo e que não são remunerados adequadamente,
ai vem o senhor Prefeito dizer que tem que respeitar a coisa pública, mas sabe porquê? Porque a
Câmara Municipal fez doze emendas ao Orçamento do Orçamento de dois mil e vinte, porque
também ele está previsto somente duzentos e oitenta milhões de reais, onde nós sabemos que vai
ser arrecadado mais de trezentos e cinquenta milhões de reais, visto o ano de dois mil e dezenove.
Porque no roda pé do Orçamento na mensagem o senhor Prefeito ele pede tudo aquilo que passa
dos duzentos e oitenta milhões de reais, que a Câmara Municipal de Altamira conceda cem por
cento de remanejamento. Então ele fica basicamente com setenta milhões de reais livre sem pedir
a essa Câmara de Vereadores a liberação e fica dizendo que a Câmara de Vereadores é contra o
povo de Altamira. Também senhores e senhoras nós fizemos uma Emenda solicitando ao
Executivo Municipal um melhor repasse para a Câmara Municipal de Altamira, escute bem o que
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vou dizer para vocês, aqui nesse momento tem muitos servidores públicos sejam contratados ou
efetivos, a nova Lei Orgânica do Município de Altamira lá no artigo 42- A ela diz o seguinte todos
os servidores públicos ao servir vinte e cinco anos de atividades no setor público municipal ele
tem direito a incorporação de uma sexta parte ao salário, digamos que o servidor tenha um salário
de um mil e oitocentos reais então tem o direito a mais trezentos reais. Essa Casa de Leis tem hoje
mais de trinta servidores públicos que ultrapassaram aos vinte e cinco anos de serviço. Já estão há
seis anos sem receber aumento e sem ter o direito da sexta parte, se isto está na Lei Orgânica é
para ser cumprido, o próprio Prefeito que muitas das vezes se fez presente aqui na sua
demonstração financeira dos quadrimestres dizendo ele que é legalista, por ser legalista tem que
cumprir a ordem mas ele também vetou e como também vetou o Projeto de Lei que está reduzindo
a taxa de iluminação pública, dizer a vocês que estão presentes a taxa de iluminação pública desse
município é a mais cara do país e a terceira mais cara do mundo nós só perdemos para RONCON
na China e Mônaco na França aonde mora os príncipes, então nesses dois lugares tem as taxas de
iluminação pública mais cara do mundo e Altamira está em terceiro lugar do mundo e em primeiro
lugar do brasil. Assim como outros Projetos de Leis que na outra parte da sessão vamos debater.
|Então hoje é muito importante que vocês verifique realmente quem é que tem compromisso
realmente com esse município para o que fazer com os recursos públicos que são arrecadados
através de todos nós que seja investir de volta para cada um de nós através da cidade e não esses
abandonos que vimos apesar de ter muitos recursos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra
o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: ao ouvir nossos colegas
vereadores venho nesse momento para reafirmar o compromisso que os ilustres vereadores fizeram
com as comunidades Santa Benedita, Colina e Paixão de Cristo, inclusive a Presidente do Paixão
de Cristo encontra se presente e nada do que foi prometido nada foi cumprido ficou somente na
conversa, visitas e o que gostaríamos mesmo é que as coisas aconteçam. No Santa Bendita
vereadora Irenilde fizeram uma drenagem profunda e lá encontra se o buraco na rua e a população
fazendo apelo parta que o governo vá sanar a situação. Hoje fui na Receita Federal vi uma
movimentação na frente da Prefeitura onde a classe trabalhadora dos professores estavam pedindo
digo até se humilhando para o Prefeito pagar o décimo terceiro ainda esse ano dos servidores da
Prefeitura onde vi o Pasto Joel Mendes entrando e saindo da Prefeitura tentando dar uma resposta
positiva aos servidores da Prefeitura. Presidente eu já esperava por esses vetos do Executivo assim
prejudicando principalmente os micros e pequenos empresários da nossa cidade onde foi
apresentado que não gera nem um custo para a Prefeitura e o Prefeito simplesmente por sua
arrogância, prepotência e por não gostar do nosso povo de Altamira, ai ele simplesmente veta e
manda aqui para essa Casa para alguns colegas vereadores que tem o papel de se expor aqui para
votar dizendo sim e não a esse desmando que o Prefeito Juvenil faz para com o povo. Vereadora
Delza fico olhando para as pessoas que aqui encontram se e fico pensando alguns aqui estão por
livre e espontânea vontade e outros vem porque precisam do seu emprego na Prefeitura que aqui
estão a mando do senhor Prefeito, o que quero dizer que estamos aqui fazendo nosso papel de
oposição, mas uma oposição responsável, não queremos prejudicar nem um de vocês, não estamos
aqui de forma alguma tentando prejudicar nem um servidor do município, estamos sim Dr.
Loredan buscando os direitos de cada classe trabalhadora do município. Agradeceu. Em seguida
fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero neste
momento parabenizar essa Casa de Leis pela reformulação da Lei Orgânica por ter colocado a
questão da Emenda Impositiva, onde ontem estive visitando o bairro da Colina, a APATA vai estar
recebendo a segunda parcela para castrações de animais abandonados nas ruas. O que me traz mas
felicidade porque independente das indicações as vezes solicitamos um reparo, um tapa buraco
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uma coisa que é emergencial mas esse serviço se acaba, mas tem uma coisa que é muito importante
Presidente que são as leis ficam para a eternidade, por exemplo lei nº 3317/2019, que dispõe sobre
a profissão de Bombeiro Civil no Município de Altamira no Estado do Pará e dá outras
providências, foi sancionada essa lei é de autoria desse vereador com o apoio dos todos os pares.
Então existe quatro Projetos de Leis de minha autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra
o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: quero dizer para toda população que o
Prefeito não ia vetar nem um projeto contra a população se não tivesse dentro da Lei. Gostaria de
saber onde estavam os vereadores e Prefeitos na época das condicionantes? Agora ficamos aqui
debatendo sobre a tarifa de iluminação pública, onde no ano de dois mil e três o vereador Francisco
Marcos era vereador a favor da tarifa de iluminação pública. Temos hoje dezoito turbinas
funcionando na hidrelétrica Belo Monte, vocês sabem quanto é o lucro da Norte Energia numa
turbina em apenas vinte e quatro horas? Dar o valor de dois milhões de reais e quase quatro mil
reais apenas uma turbina. A Norte Energia leva de nós filhos de Altamira quase quinze bilhões de
reais por ano e tem alguns vereadores que vem aqui falar desses royalties que é uma fortuna que a
Norte Energia passa para a Prefeitura de Altamira, isso é uma imoralidade pelos impactos que
temos em nossa cidade, hoje nossa cidade era para ser a melhor cidade do brasil para se morar e
nós perdemos essa oportunidade. Então essa Emenda para aumentar o duodécimo de quase
novecentos mil reais para o ano que vem para a Câmara Municipal de Altamira dizendo que é para
aumentar o salário dos funcionários, o salário dos funcionários se aumentar não chega no valor de
vinte e cinco mil reais, isso está incluído o aumento de salário de todos os vereadores e ainda eles
tem a coragem de dizer que não tem aumento de salário para os vereadores no próximo ano, então
vai ser votado o duodécimo para quase novecentos mil reais, eu vereador Isaac não quero nem um
centavo desse aumento. O concurso público está batendo na porta de vocês a qualquer momento o
edital vai sair, ai esse projeto das pequenas empresas como é que nós vereadores vamos infligir a
Constituição Federal impedir que uma empresa que instalada em Vitória do Xingu em Brasil Novo
venha participar de um pregão, isso não existe, como é que vamos impedir as pessoas virem de
outro município fazer o concurso público de nossa cidade o concurso é um direito de todos e a
licitação de qualquer município do brasil que esteja em dias pode vir participar da licitação em
Altamira e não podemos impedir. Então esse projeto é para impedir que empresas de outro
município venha participar. Nem um vereador aqui é contra um microempreendedor que gera
emprego em nossa cidade muito pelo contrário. Como já disse temos um frigorifico fechado em
nossa cidade esse frigorifico abatia seis a sete anos atrás de quinhentas a seiscentas cabeça de gado
diariamente empregava mil pais de famílias, assim três mil empregos indiretamente era gerado
através desse frigorifico, circulava em Altamira de dois a três milhões de reais por dia através
daquele frigorifico. E ai meus amigos como é que um empresário vem investir em Altamira com
essa taxa de energia absurda que vai ser o dobro do salário dos funcionários. Temos que nos unir
e rasgar essa bandeira política e fechar essa obra pelo menos por dois dias para dar um prejuízo
para a Norte Energia para eles respeitar cada um de vocês porque não temos benefício nem um
dessa obra de Belo Monte. Ai vem com projeto com emenda inconstitucional para colocar a
população contra o Executivo. O vereador Aldo Boaventura vem falar de milhões de reais.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os
cumprimentos disse: nessa última sessão ordinária do segundo semestre agradeço todos os amigos
e vereadores que trabalharam incansavelmente apresentando requerimentos que com certeza iram
beneficiar nossa população altamirense tanto na zina rural como na zona urbana. Entraremos de
recesso mas não ficaremos parados pois os nossos munícipes sempre nos procuraram todos os dias.
Isso significa aprovação do nosso trabalho. Quero conclamar o Legislativo para que lute sempre
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em todas as situações defendendo o povo o povo de nossa cidade. Este ano adotamos um perfil de
companheirismo caminhando juntos e valorizando todos. Podemos destacar a participação em
audiências públicas, visitas aos bairros de nossa cidade, visitas aos loteamentos, visitas nas zonas
rurais. Também participamos de inaugurações, fiscalização de obras, reuniões, eventos
promovidos pelas entidades governamentais e não governamentais, realizamos viagem aos
distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, Vila Canopus, as localidades de Maribel,
Resex, Rio Xingu, comunidade Baliza, Piranhanquara, Aldeia Koatinemo. Desejo que em dois mil
e vinte muitos projetos sejam realizados e que todos tenham um natal de paz, harmonia e
felicidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após
os cumprimentos disse: quero agradecer o convite dos colegas para conhecer aquela obra que estar
paralisada no Santa Benedita e também no Bairro da Colina, ambas estão precisando urgente que
a Prefeitura intervenha para resolver o problema. Bem como também agradecer e parabenizar toda
a equipe do Projeto Arte e Viver Bem que na última sexta-feira promoveu o baile de debutantes
para vinte e duas jovens carentes que foi muito bem organizado e centenas de voluntários desse
Projeto Arte de Viver Bem, estão todos de parabéns trabalharam gratuitamente e quem ganhou
com isso foi a essas jovens de diversos bairros do nosso município. Agradeço aos vereadores que
tiveram a oportunidade de se fazer presente. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o
senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que
fizesse a leitura das matérias. Veto Total do Executivo Municipal as Propostas de Emendas n.º 001
a 012/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima a Receita e fixa a despesa do município de
Altamira, para o exercício financeiro de 2020. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de
Lei n.º 104/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Francisco Marcos, que
regulamenta o Tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas - ME e empresas
de Pequeno Porte (EPP) nas licitações públicas de bens, obras e serviços, no âmbito da
Administração Pública Municipal, nos termos dos Artigos 42 a 49 do Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de
2006), e alterações trazidas pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014. Veto Total
do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 107/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo
Rosas, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade da relação dos médicos plantonistas nas
Unidades de Pronto Atendimento da Rede Pública do município de Altamira. Veto Total do
Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 111/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello,
que Institui no Município de Altamira - PA a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública –
CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição da República Federativa do Brasil. Indicação n.º
3110/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAT e
Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS, incluir no Calendário de Atividade Anual do
município, Festividade do Padroeiro São Sebastião, o passeio de Caiaque no Rio Xingu. Indicação n.º 3122/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, realizar estudos com vistas construir um prédio próprio para a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT. Indicação n.º 3123/2019, de
iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza e corte na grama do canteiro central
da Avenida Acesso Dois, no bairro Esplanada do Xingu. Indicação n.º 3124/2019, de iniciativa
do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Hélder Barbalho – Governador do Estado do Pará,
através da Secretaria competente, adquirir 02 (duas) viaturas para o 16º Batalhão da Polícia Militar,
para uso em Ronda Escolar. Indicação n.º 3107/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que
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sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria
competente, realizar estudo e posterior instalação de "bueiros inteligentes", nos locais onde
ocorrem ou possam ocorrer entupimento e alagamento nos dias de chuva, também para evitar que
o lixo chegue até a tubulação, pois esse sistema contém um filtro em forma de cesta de
supermercado para recolher o lixo acumulado nos locais feitos para permitir o escoamento de água.
Indicação n.º 3108/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço drenagem, linha
d’água, calçada e asfaltamento e/ou blokreteamento nas Ruas Bahia, Sossego e Nova Esperança,
no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 3109/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de
Iluminação Pública, realizar o serviço de troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, na
Avenida Castelo Branco, no bairro São Domingos. Indicação n.º 3113/2019, de iniciativa do
vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através
da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma na Parada de Ônibus localizada na Rua
Taperebás, no RUC Casa Nova. Indicação n.º 3114/2019, de iniciativa do vereador Francisco
Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar vistoria na rede de energia elétrica nas dependências da Quadra de Esporte da
Praça do Mirante, pois, as pessoas estão reclamando que estão recebendo choque ao encostar na
tela de proteção. Indicação n.º 3112/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao
senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço
drenagem, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e asfaltamento e/ou blokreteamento na
Avenida Belo Monte e na Rua “A”, no trecho próximo a EMEF Anísio Uchoa, no Bairro Brasília.
Indicação n.º 3115/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça com uma
Academia ao ar livre, no bairro Alberto Soares. Indicação n.º 3116/2019, de iniciativa do vereador
Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço drenagem, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e
asfaltamento e/ou blokreteamento na Avenida Castelo Branco, no bairro São Domingos. Indicação
n.º 3117/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao excelentíssimo senhor Paulo
Guedes – Ministro de Estado da Economia, que evidencie esforços no sentido de promover a
redução do Spread Bancário, da taxa de juros do cartão de crédito e do cheque especial, todas em
níveis elevados, o que dificulta o crédito e, por conseguinte, a reclamação mais consistente da
economia. Indicação n.º 3118/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao
excelentíssimo senhor Tarcísio Gomes de Freitas - Ministro de Estado de Infraestrutura, que a
semelhança do que fora feito na BR-163, mobilize esforços para recuperar a BR-230, rodovia
Transamazônica, no Estado do Pará, nos trechos entre os municípios de Tucuruí e Novo Progresso;
entre os distritos de Maracajá e o município de Pacajá; um pequeno trecho na chegada do
município de Brasil Novo e todo o trecho entre os municípios de Medicilândia e Rurópolis.
Indicação n.º 3119/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao excelentíssimo
senhor Tarcísio Gomes de Freitas - Ministro de Estado de Infraestrutura, que mobilize esforços
para duplicação da BR-230, rodovia Transamazônica, no Estado do Pará, no trecho do perímetro
urbano do município de Altamira, no Pará. Indicação n.º 3120/2019, de iniciativa do vereador João
Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de abertura da estrada do Travessão do Cabeludo, adjacente ao
Travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 3121/2019, de iniciativa do vereador João
Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
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competente, realizar o serviço de abertura da estrada do Travessão do Lindomar, até a beira do rio,
adjacente ao Travessão do Cajá I, no Assurini. Indicação em Conjunto n.º 3111/2019, de iniciativa
de todos os vereadores, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde, contratar um Agente de Saúde para prestar serviço na comunidade
São Benedito, localizada no Km. 86, Travessão do Espelho, no Assurini. Segue anexo, cópia do
Abaixo Assinado dos moradores. Moção n.º 160/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho
Aguiar, que sugere que seja consignada Moção de Aplauso e Agradecimento ao vereador Roni
Emerson Heck, pelos relevantes serviços prestados ao município de Altamira, no período em que
esteve na gestão da Secretaria Municipal de Educação. Moção n.º 161/2019, de iniciativa do
vereador Raimundinho Aguiar, que sugere que seja consignada Moção de Congratulação e
Agradecimento ao ilustríssimo senhor Dr. Diego Renato Barbosa da Silva - Procurador Geral do
Município, pelos relevantes serviços prestados ao município de Altamira. Moção n.º 162/2019, de
iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere que seja consignada Moção de Congratulação e
Agradecimento ao ilustríssimo senhor Dr. Rodrigo Rizzi - Secretário Municipal de Administração,
pelos relevantes serviços prestados ao município de Altamira. Moção n.º 163/2019, de iniciativa
do vereador João Estevam, que sugere que seja consignada Moção de Aplauso e Agradecimento a
ilustríssima senhora Ozenilde Venâncio Ferreira – Chefe de Equipe de Limpeza Pública, pelos
relevantes serviços prestados ao município de Altamira. AVULSOS: Requerimento em Conjunto
n.º 001/2019, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar, Roni Heck, Isaac Costa, Assis
Cunha, Agnaldo Rosas, João Estevam, Victor Conde e Delza Barros, que sugere a Mesa Diretora
Executiva da Câmara Municipal de Altamira, a abertura de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito com a finalidade de investigar o fato da empresa Norte Energia S/A, ter cadastrada 370
famílias no bairro Jardim Independente I, mas que a mesma se nega a reconhecer essas familiais
como atingidas pelo Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Ofício n.º
049/2019/BABPRE/PRES/INSS, encaminhado pela senhora Sidarta Costa de Azevedo Souza –
Chefe de Gabinete do Presidente do INSS. Ofício n.º 117557/2019/ASPAR/GAB/DG-DNITSEDE, encaminhado pela senhora Cleusa Yoshida, Chefe de Gabinete do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transporte. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE
EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Veto Total do Executivo Municipal
as Propostas de Emendas n.º 001 a 012/2019, ao Projeto de Lei N.º 103/2019, que estima a Receita
e fixa a despesa do município de Altamira, para o exercício financeiro de 2020. Veto Total do
Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 104/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro
Gonçalves e Francisco Marcos, que regulamenta o Tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas - ME e empresas de Pequeno Porte (EPP) nas licitações públicas de bens, obras e
serviços, no âmbito da Administração Pública Municipal, nos termos dos Artigos 42 a 49 do
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006), e alterações trazidas pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto
de 2014. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 107/2019, de iniciativa do
vereador Dr. Agnaldo Rosas, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade da relação dos
médicos plantonistas nas Unidades de Pronto Atendimento da Rede Pública do município de
Altamira. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 111/2019, de iniciativa do
vereador Dr. Loredan Mello, que Institui no Município de Altamira - PA a Contribuição para
Custeio da Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição da República
Federativa do Brasil. Indicação n.º 3110/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.
Indicações n.ºs 3122, 3123 e 3124/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs
3107, 3108 e 3109/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3113 e
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3114/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 3112, 3115 e 3116/2019,
de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3117, 3118 e 3119/2019, de iniciativa do
vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 3120 e 3121/2019, de iniciativa do vereador João Estevam.
Indicação em Conjunto n.º 3111/2019, de iniciativa de todos os vereadores. Moção n.º 160 e
161/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Moção n.º 162/2019, de iniciativa do
vereador Roni Heck. Moção n.º 163/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Fazendo uso
da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e
pediu apoio para aprovação de suas Indicações n.ºs 3112, 3115 e 3116/2019. 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 Indicações n.ºs 3113 e 3114/2019.
Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia
Júnior, que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente consultou
ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque a votação de
alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:
Indicação n.º 3110/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 3122,
3123 e 3124/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 3107, 3108 e 3109/2019,
de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3113 e 3114/2019, de iniciativa do vereador
Francisco Marcos. Indicações n.ºs 3112, 3115 e 3116/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Indicações n.ºs 3117, 3118 e 3119/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs
3120 e 3121/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação em conjunto n.º 3111/2019,
de iniciativa de todos os vereadores. Moção n.º 160 e 161/2019, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar. Moção n.º 162/2019, de iniciativa do vereador Roni Heck. Moção n.º
163/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Aprovadas a unanimidade. Em seguida
submeteu para VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA. Veto Total do Executivo
Municipal as Propostas de Emendas n.º 001 a 012/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima
a Receita e Fixa a Despesa do Município de Altamira, para o exercício financeiro de 2020.
Aprovado pela maioria, recebendo voto favorável dos vereadores: Raimundinho Aguiar,
Isaac Costa, Maia Júnior, João Roberto, Victor Conde, João Estevam, Roni Heck e Irenilde
Gomes e, voto contrário dos vereadores: Francisco Marcos, Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo
Rosas, Socorro do Carmo, Assis Cunha e Delza Barros. Veto Total do Executivo Municipal
ao Projeto de Lei n.º 104/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Francisco Marcos,
que regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas - me e empresas
de pequeno porte (EPP) nas licitações públicas de bens, obras e serviços, no âmbito da
administração pública municipal, nos termos dos artigos 42 a 49 do Estatuto Nacional da
microempresa e empresa de pequeno porte (Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de
2006), e alterações trazidas pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014. Aprovado
pela maioria, recebendo voto favorável dos vereadores: Raimundinho Aguiar, Isaac Costa,
Maia Júnior, João Roberto, Victor Conde, João Estevam, Roni Heck e Irenilde Gomes e,
voto contrário dos vereadores: Francisco Marcos, Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas,
Socorro do Carmo, Assis Cunha e Delza Barros. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto
de Lei nº 107/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da publicidade da relação dos médicos plantonistas na Unidades de Pronto
Atendimento da Rede Pública do Município de Altamira. Aprovado pela maioria, recebendo
voto favorável dos vereadores: Raimundinho Aguiar, Isaac Costa, Maia Júnior, João
Roberto, Victor Conde, João Estevam, Roni Heck e Irenilde Gomes e, voto contrário dos
vereadores: Francisco Marcos, Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas, Socorro do Carmo,
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Assis Cunha e Delza Barros. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 111/2019,
de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que Institui no Município de Altamira - PA a
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição
da República Federativa do Brasil. Aprovado pela maioria, recebendo voto favorável dos
vereadores: Raimundinho Aguiar, Isaac Costa, Maia Júnior, João Roberto, Victor Conde,
João Estevam, Roni Heck e Irenilde Gomes e, voto contrário dos vereadores: Francisco
Marcos, Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas, Socorro do Carmo, Assis Cunha e Delza
Barros. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos Oradores Inscritos.
Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: dizer
que é uma vergonha o que vimos hoje nessa Casa, onde a questão da iluminação pública para ser
reduzida a taxa para as pessoas de vulnerabilidade social do nosso município e o que vimos é a
base governista votando a favor do Prefeito dizendo amém. Então hoje é uma vergonha essa Casa
ter votado a favor dos vetos. Que bom que essa Casa hoje estar cheia assim sabemos quem é que
vocês colocaram aqui para representa-los nesta Casa. Precisamos sim estar todas as terças-feiras
fazendo nossos papel legislando, fiscalizando como nós fazemos e não a favor do Prefeito temos
sim que estar a favor do povo que nos colocou aqui. Então fica minha indignação aos meus colegas
vereadores que votaram a favor do veto do Prefeito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: como foi lido e falado pelo
vereador Aldo Boaventura o Prefeito vetou sobre a alegação de estar cumprindo a Constituição.
No caso um Projeto de Lei que foi de minha autoria foi aprovado por unanimidade pelos os
vereadores eu apenas estava requerendo que nos postos de saúde pública e nos hospitais houvesse
uma placa informando quais são os médicos plantonistas, ai ele veta dizendo que ele já adota essa
pratica de publicitar a relação dos profissionais nas Unidades de Saúde. Ora gostaria que pelo
menos tirasse um print e que nos mostrasse realmente quem é que estar de plantão hoje na UPA e
nos hospitais. Ele fala aqui de dar publicidade mas nós sabemos que nas obras públicas como já
falei agora a pouco ele mal informa numa placa lã dizendo que tem homens trabalhando mas em
nenhuma delas consta o valor da obra e de onde é que provem o dinheiro, as obras paralisam e não
nos informam porque foram paralisadas. Este Prefeito não gosta de dar publicidade a estas
situações para nos informar. Então senhores fica também meu repúdio por todos esses vetos
acompanhados pelo Prefeito. Com relação a questão da iluminação pública a lei federal no seu
artigo 149-A ela diz o seguinte: os municípios poderão instituir contribuição nas formas das
respectivas leis paras o custeio do serviço de iluminação pública. O parágrafo único diz é facultado
a cobrança das contribuição na fatura de consumo da energia elétrica. A senhora Denise Aguiar
do gabinete do Prefeito esteve aqui nesta Casa e quando questionaram a ela a questão da
iluminação pública ela disse que essa iluminação pública não é do município, veja bem o que ela
quis dizer é porque é cobrado no talão de energia é cobrado sim no talão de energia mas é repassado
para o município, a lei é municipal, a contribuição. No parágrafo único diz é facultada a cobrança
na fatura de consumo da energia. Vejam bem lá em cima como dito diz que é para os custeios dos
serviços. E como mostrei agora bem recente através do Nelson Pacifico demonstrando que cento
e vinte mil e novecentos e trinta reais estão sendo desviados da contribuição da iluminação pública
para dar publicidade ao suposto serviço que a Prefeitura estar fazendo na nossa cidade. Isso é
desvio de recurso público e desvio de finalidade. Esse Prefeito não respeita lei nenhuma a nossa
Lei Orgânica determina que os prédios públicos sejam pintados com a cor predominante do
município e ele pinta de vermelho. O vereador Roni Heck solicitou um a parte a qual foi concedida
após os cumprimentos disse: o senhor diz que o Prefeito não respeita as leis, tenho aqui em mãos
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que o senhor assinou duas petições de advocacia como vereador e o senhor não poderia assinar.
Assim o senhor respeita as leis? Dando continuidade o vereador Agnaldo Rosas disse: veja bem é
só uma questão vereador Roni, o Prefeito ele negou que um professor fosse fazer doutorado fora
do município de Altamira o vereador Roni perguntou vereador você quer justificar seu erro? Dando
continuidade o vereador Agnaldo disse sim eu quero informar ao senhor porque que eu assinei a
Prefeitura recorreu da decisão vereador e essa minha petição ela não foi anulada é tanto que o
professor concluiu o doutorado dele. Existem atos que eles são nulos e outros anulados. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse:
quero usar esse momento de respeito à todos os servidores públicos e parabenizar pela presença.
Dizer que é muito importante o respeito a empresa que a gente exerce nossa função. Assim também
é o respeito nas empresas no Sul do País aonde a gente acaba abraçando as empresa como se fosse
nossa para que possamos usufruir nosso salário, parabéns aos servidores presentes. Mas hoje
senhores da imprensa hoje foi dada mais uma carta branca ao Executivo Municipal para que o
recurso superior a trezentos milhões previstos para o próximo ano seja gasto da forma que o
Prefeito bem entender ao longo desses sete anos que estar se encerrando o senhor prefeito já
recebeu a equivalência superior de dois bilhões e trezentos milhões de reais de recurso para a
Prefeitura. E muitas das vezes nós vivenciamos pessoas igualmente o senhor Cicero que é de uma
cooperativa aonde faz o transporte escolar com pagamentos atrasados, pagamentos muitas das
vezes que deixa de fazer melhorias nos carros e transportar os alunos com segurança. Aonde falta
pagamentos nos órgãos públicos que são mais de cento e setenta órgãos públicos do município que
tem débitos como pagamentos de energia elétrica, inclusive a Secretaria de Educação e não foi por
causa de recurso. Para vocês entenderem melhor e sair daqui com pensamento crítico positivo sim
ou não dos vereadores hoje entra na Prefeitura de recurso superior a um milhão de reais por dia,
eu acredito que são aproximadamente cem mil notas de cem reais para se fazer um milhão por dia.
Então é uma crise de como se estuda para gastar esse dinheiro porque é muito dinheiro. Então hoje
infelizmente mas uma vez meu voto a favor do povo foi vencido, mas não foi vencido minha
esperança de mudar de construir uma política ética de construir uma Altamira melhor. E nem por
isso me desmotiva venho a mil quilômetros e venho de carro próprio mantendo minha despesa
com esse salário de seis mil e duzentos e três reais, porque é digno de respeito porque o povo de
Altamira merece o respeito deste vereador. Obrigado a todos vocês pela presença nesse Plenário.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os
cumprimentos disse: encerra se o período legislativo e fica minha indignação senhor Presidente,
eu imaginava nós saindo daqui hoje os colegas vereadores temos aqui seis vereadores e com vossa
excelência sete, muito embora vossa excelência não votou. O senhor Presidente solicitou um a
parte o qual foi concedido. Muito embora tenha ficado sentado subtende-se que eu sou contra o
veto eu votei. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Marquinho disse: meu caro vereador
Roni Heck deixa falar para vossa excelência com seu sorriso largo e com as risadas do vereador
Raimundinho que acho linda e na alegria do vereador João Roberto, quero dizer as vossas
excelências eu por nem um momento faltei com o respeito com sua esposa eu apenas disse que ela
é secretária de governo, dizer que sua esposa é secretária de governo isso é falta de respeito? O
vereador Agnaldo Rosas solicitou um a parte a qual foi concedida após os cumprimentos disse:
estive com o pessoal da lagoa aonde esteve presente um, advogado da Prefeitura, aonde ele afirmou
que a Prefeitura entrou com uma ação contra a Norte Energia na Justiça Federal e a Justiça Federal
se julgou incompetente devolveu o processo para a justiça comum. E o advogado concordou ele
disse que não iria recorrer, ou seja ele estava afirmando que ele entrou na justiça errada. Então
vereador existe alguns procedimentos que são errados e que eles não causam nulidade alguma e
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no meu caso o processo seguiu até ao final. A Prefeitura contestou então não houve prejuízos. É
somente para vossa excelência entender o advogado da prefeitura entrou na justiça errado e o juiz
mandou devolver para a justiça comum. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Francisco
Marcos disse: quero encerrar falando da indignação de não termos derrubado esses vetos do
Executivo. Microempreendedores, microempresários que ficaram na expectativa de que fosse
aprovado, assim como o projeto do vereador Agnaldo que solicitou que fosse informados quais os
médicos que estariam de plantão que também foi derrubado. Aos grupos folclóricos que pediram
para que fosse feitas as emendas para poderem ter os direitos deles garantidos nos grupos
folclóricos e foi derrubado também os direitos das emendas que foram apresentadas aqui nessa
Casa para que fossem contemplados os grupos folclóricos. Acredito acima de tudo em Deus e no
povo de Altamira, próximo ano nós acabaremos com essas desgraças no município de Altamira.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos
disse: acabamos de votar os vetos aqui discutidos e o primeiro deles trata se sobre a CIP
contribuição de iluminação pública, algum as pessoas me mandaram algumas mensagens hoje
questionando vereador qual será seu voto hoje e eu admito que cheguei aqui sem saber como
votaria nesse projeto. Então somente para deixar bem claro estou sempre atento as demandas e
encaminhamentos com relação a contribuição de iluminação pública , particularmente tenho
trabalhado nessa pauta durante todo meu mandato principalmente neste ano com as manifestações
por parte da população nós ainda fomos diversas vezes cobrados e o que pesou na balança para
que eu tomasse a decisão de manter o veto foi bem simples e objetiva este Projeto de Lei que trata
de iluminação pública, ele foi apresentado por um vereador mas ele foi elaborado pela Celpa.
Tivemos aqui nesta Casa audiência pública e uma reunião com Superintendente da Celpa e o
mesmo falou sobre a Celpa, então automaticamente já tenho informação a Celpa não tem interesse
nem um de baixar a tarifa do nosso município e nem do estado ela não tem interesse nem, um de
baixar o valor da iluminação pública porque consequentemente vai baixar a arrecadação e ela não
vai receber o mesmo valor. Com relação as micro pequenas empresas eu sou uma pessoa que
entendo que as micro e pequenas empresas geram empregos, geram rendas a graças a eles que
conseguimos desenvolver nossa região, principalmente nossa Altamira. Vou ler para vocês o que
diz o enredo do veto. Veto do Executivo dos vereadores Almiro Gonçalves e Francisco Marcos
que visa ao tratamento diferenciado simplificado as micros e pequenas empresas que de acordo
com a Lei Complementar nº 123 de quatorze de do ano de dois mil e seis e alteração trazida por
outra Lei Complementar de nº 147 de sete de agosto do ano de dois mil e quatorze. Então nós já
estamos criando uma lei que já existe é aplicada pelo município. Eu quero aqui deixar bem claro
que algumas empresas que não foi tratada de forma diferenciada por parte de qualquer setor da
Prefeitura e principalmente da licitação que é do que se trata que ela nunca foi tratada de forma
diferenciada. Inclusive eu como membro da Comissão de Educação fui um dos que participei de
uma licitação do é o que se trata que ela nunca foi tratada de forma diferenciada. Inclusive eu
como membro da Comissão de Educação fui um dos que participei de uma licitação dentro do
espaço onde é o Arimateia que é o responsável a pequena empresa foi tratada de forma
diferenciada. Então meus amigos temos que tomar muito cuidado porque nós estamos no final do
ano e ano que vem é eleitoral. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde
Gomes que após os cumprimentos disse: parabenizo todos os vereadores que trabalham em prol
da população. Desejo um feliz natal a todos a toda população que recebe nosso trabalho. Aos
servidores dessa Casa que desses gabinetes saem bons frutos. A todos os secretários que estão de
portas abertas para todos os vereadores que lá foram, buscar soluções para suas comunidades.
Dizer que também ouvi aqui alguns vereadores falar que estão indignados conosco, mas somos
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nós da base que estamos todas as sextas-feiras inaugurando ruas, somos nós da base que já
inauguramos quilômetros e quilômetros de asfalto de feito pelo o Prefeito Domingos Juvenil.
Somos nós da base que estamos fiscalizando e aprovando bons projetos para a população
Altamirenses e para todas as comunidades rurais, onde que já se viu um Prefeito fazer asfalto na
zona rural? E onde já se viu um Prefeito ser contra um projeto bom para a população? Somente
mesmo na cidade de Altamira porque armaram um palanque político dentro da Câmara Municipal
onde deveriam respeitar deixem para fazer política na hora certa aqui nessa Casa é para se ter
respeito é para respeitar a população, palanque político tem sua hora Porque toda essa indignação
conosco? Somos todos maiores de idade aqui não ficamos dando benção para ninguém não,
votamos aqui nessa Casa o que é certo o que é bom para a população. Todas as reuniões eu convido
todos vocês para participarem de inaugurações de ruas, vamos visitar as secretarias ouvi os
secretários para sabermos o que eles tem de trabalho para a população. Vamos visitar o
DEMUTRAN. Todas as secretarias trabalham porque seguem o exemplo do Prefeito Domingos
Juvenil, mostram pagamentos atrasados temos que louvar a Deus pelo Prefeito Domingos Juvenil
pelo moral e dignidade que tem para administrar a cidade de Altamira, não é qualquer pessoa que
tem capacidade de administrar esse município, já choramos lagrimas de sangue nesse município
eu moro há dezessete quilômetros e vocês sabem quantas horas eu gastava para chegar aqui na
cidade e não conseguia chegar? E hoje tem asfalto na zona rural. Abram a boca e digam que os
vereadores da base vivem em inaugurações, inaugurando estradas, ruas na zona urbana todas as
sextas-feiras. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos
disse: dizer o que as pessoas fazem para poder ter o poder ficaram inimigo na época para conseguir
a Presidência desta Casa e agora vem aqui fazer palanque político e esquecendo o passado deles
na questão política. O vereador Francisco Marcos era líder do Prefeito no mandato passado. Ele
chegou um dia no gabinete do Prefeito e tinha que votar para Presidente da Câmara, os demais
vereadores estavam reunidos no gabinete do Prefeito e o Francisco Marcos querendo ser candidato
para a Presidência da Câmara porque ele era o líder do Prefeito, o Prefeito disse o nosso candidato
vamos fazer aqui uma votação e o nome é o Dr. Loredan o Marquinho invocado saiu do gabinete
e ainda levou com ele outro vereador. Ele se alinhou para o outro lado o Dr. Loredan perdeu ai
veio a eleição eu ganhei para vereador e o Prefeito me pediu e a respeito ao Prefeito votei no Dr.
Loredan a pedido do Prefeito, e o Marquinho que não votava no Dr. Loredan e o outro vereador
se juntaram. Eu obedeci o Prefeito e votei no Dr. Loredan a pedido do Prefeito. O vereador Roni
Heck solicitou um a parte o qual foi concedida, após os cumprimentos disse: o governo não é
somente o Prefeito Domingos Juvenil ele é feito de secretários, coordenadores, garis, professores,
quando o vereador Marquinho disse anho que vem essas desgraças vão sair, vamos ter que dar
uma moção de repúdio para ele porque ele não diz para o Prefeito ele diz para nós. Dando
continuidade o vereador Isaac disse: então o que quero dizer a vocês que a política de repente ela
muda de lugar a política é uma nuvem hoje ela estar escura e amanhã ela pode estar clara.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os
cumprimentos disse: convido o vereador Roni Emerson Heck ele que foi subsecretário nos distritos
de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra nos anos de dois mil e treze a dois mil e dezesseis,
eleito no ano de dois mil e dezesseis ao cargo de vereador, assumindo no ano de dois mil e dezoito
a Secretaria de Educação de Altamira e prestou relevantes serviços na educação de Altamira.
Destacando se em sua atuação em visitar todas as escolas do nosso município, conhecendo a
realidade da comunidade escolar. Concedo a Moção de Aplausos em agradecimentos, acredito que
vossa excelência esteja preparado para continuar trabalhando em prol do nosso município. Em
seguida o vereador Roni Heck fez seus agradecimento. Em seguida o vereador Raimundinho
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Aguiar convidou Dr. Diego Renato Barbosa da Silva – Procurador Geral do Município de
Altamira, tenho a de conceder Moção de Aplausos de Agradecimentos por todos os relevante
serviços prestados em prol da comunidade Altamirense. Em seguida o Dr. Diego Renato fez seus
agradecimentos. O senhor Presidente passou na condução dos trabalhos ao Vice-Presidente
Raimundinho Aguiar, para que também possa fazer uso da palavra, ao assumir facultou a palavra
o vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: esta é a última sessão ordinária
desse ano de dois mil e dezenove. Então quero fazer rapidamente um balanço dos nossos trabalhos
para que os senhores e senhoras tenham conhecimento o papel do vereador é um papel de fiscalizar
de propor e legislar, tenho certeza que nós cumprimos a risca esse poder que a população nos deu
enquanto parlamentar. Fizemos várias audiências públicas nessa Casa como por exemplo na saúde,
no esporte da Norte Energia das Condicionantes do PCCR que foi debatido durante nove meses e
hoje o concurso público é possível devido aprovação desse plano de cargos e salários. As
audiências em Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, Vila Quatro Bocas, enfim em todas elas os
movimentos sociais tiveram voz, tiveram uso da tribuna para poder criticar, cobrar como é o caso
do pessoal da lagoa que aqui estão e hoje foi lido a abertura de uma CPI para investigar a não
locação das famílias em torno da lagoa. Bem como também quero discordar do vereador Victor a
respeito dos projetos onde ele julga eleitoreiro, eu quero discordar que quando ele propôs aqui o
projeto dos moto táxis que o Prefeito vetou e deixou passar os quinze dias uteis eu promulguei o
projeto para favorecer a categoria dos moto taxistas e em nem um momento eu usei isso como
proveito político aqui nessa Casa de Leis. Então vereador Victor quero discordar de vossa
excelência, esses projetos não são eleitoreiros e quem vão perder com isso são quase doze mil
famílias carentes que não vão ter uma redução na sua conta de energia elétrica. Então o que
acontece isso é uma democracia vocês mantiveram o veto do Prefeito e tem que enfrentar isso com
a população. Eu nem ia tocar nesse assunto mas vossa excelência ter vindo na tribuna falar eu
aceito a derrota sem problema nem um isso é uma democracia cada um vota com sua convicção
agora dizer que é um projeto eleitoreiro com a eleição estando a mais de um ano distante pelo o
amor de Deus. Aqui todos tentam representar a população de acordo com suas convicções. Eu fiz
esse projeto o Prefeito vetou tudo bem mas eu também sancionei projetos de placas e obras do
vereador Agnaldo Rosas que dar mais transparência para que as pessoas fiscalizem por exemplo
uma obra lá de Castelo de Sonhos de uma quadra que vimos quando fomos até lá, onde as pessoas
falaram que ela foi construída menor do que do projeto que foi no papel e além da dimensão o
cimento que foi feito na quadra já estar saindo sendo que foi inaugurada há pouco meses atrás.
Então as minhas manifestações aqui na tribuna todas foram no sentido de fortalecer esse Poder
hoje o vereador que estar na oposição amanhã poderá estar na base e vice-versa e uma Câmara
forte e unida é bom para vocês que são eleitores e cidadãos, porque é a Câmara que fiscaliza a
Prefeitura que fiscaliza o Governo do Estado através de suas secretarias, por exemplo o Hospital
Regional Público da Transamazônica no início do ano fez uma paralização e aqui a Prefeitura
queria cortar os serviços do hospital acredito que todos lembram disso. Fizemos uma audiência
nessa Casa da Saúde onde o Silvano Presidente do Conselho teve voz a Gracinda e nós impedimos
o corte desse serviço e voltamos os serviços para o Regional graças à atuação desses vereadores
que foi uma decisão sabia, fomos para o Conselho de Saúde. Então eu como parlamentar e médico,
Presidente desta Casa jamais vou me furtar a lutar pela saúde e deixar que se corte serviço de saúde
aqui no município disso vocês podem ter certeza, as pessoas perguntam porque que acontecem
certas coisas. Então vá atrás dos compromissos que não foram cumpridos desde o ano de dois mil
e dezesseis foi prometido e não foi construída uma Câmara nova, hoje tem vereador que divide
gabinete. Também não se consegue estacionar aqui na frente sendo que vimos recursos investidos
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em obras que tem muito menos viabilidade e muito menos necessidade, inclusive o PDRSX
inaugurou um monte de obras e a Câmara ficou de fora. Então tive a paciência de ouvir a todos e
assim estou colocando minha manifestação. Também me manifestei sobre a concessão do serviço
de saneamento que não é justo a Norte Energia que ainda não terminou de fazer o Independente I,
o esgoto está voltando para as casas e como é que nós vamos permitir que crie uma concessão de
serviço de saneamento? Também quando cortaram a energia da Central de Regulação e ai não vou
me manifestar eu sou médico, Presidente da Câmara pelo amor de Deus. As pessoas ficam olhando
pensando que não temos a liberdade de opinar de se manifestar, tempo atrás falei com o vereador
João Roberto quando o Presidente da República veio inaugurar Belo Monte eu estava explicando
para ele certas situações que eu como parlamentar não posso me furtar ficar calado e ficar ouvindo
as pessoas falarem e virem aqui. Essa Casa depois que começamos a frequentar os bairros ela virou
um murro de lamentações essa é a verdade. Hoje mesmo nos chamaram para irmos no bairro
Paixão de Cristo, também no bairro Liberdade que tem várias ruas com situações críticas e o
inverno está chegando. Eu não faço oposição, não faço ataque barato sem apontar nomes. Quando
venho aqui na tribuna aponto nome do cidadão para provar o que estou falando. Lamento também
ouvi o vereador João Roberto falar das Emendas Impositivas, são impositivas criadas por essa
Câmara para que os vereadores principalmente de oposição eles pudessem ter voz, que eles
pudessem ter obras aprovadas no município. O vereador João Roberto elogiou a quadra que estar
sendo feita no bairro Colina e também a questão da APATA. Mas as nossas Emendas Impositivas
até hoje nem um foram atendidas, isso daria crime de responsabilidade mas temos paciência e
tolerância e sabemos que planejamento ele é difícil. Então os vereadores que estão aqui nem um
deles teve suas Emendas Impositivas atendidas. Quem perde com isso não é o vereador Loredan,
vereador Marquinho e o vereador Aldo, nós propusemos um posto de saúde nos Quatro Bocas e
não foi construído e já estamos no mês de dezembro. Então o que quero dizer é que a gestão ela
pode ter um atendimento para a base e não precisando passar o rolo na oposição. Agradeceu.
Assumindo 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 Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será
assinada. Salão Plenário da Camará Municipal de Altamira, aos dez dias do mês de dezembro do
ano de dois mil e dezenove.
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