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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZ DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

     Aos dez dias do mês de setembro 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, Almiro 

Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, 

Irenilde Pereira Gomes, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e 

Victor Conde 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. Mandando justificar a ausência do vereador João Estevam da Silva Neto (zona 

rural/Itapuama). Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação da senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia três de setembro do ano de dois 

mil e dezenove.  Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada pela 

maioria, abstendo se de votar os vereadores João Roberto e Francisco Marcos.  Em seguida o 

senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: 

ontem participei de uma audiência pública realizada no Centro de Convenções, nessa audiência 

foi tratado com relação a questão da regularização fundiária, onde estavam várias autoridades 

presentes, representante do Governo Federal. Também esteve presente o Senador Zequinha 

Marinho. Também Secretários da ALEPA enfim, pessoas de toda região da Transamazônica que 

não mediram esforças para participar dessa audiência pública. Onde foram discutidas as mazelas 

de nossa cidade, assim como a questão do IBAMA, ICMBIO com relação a ação do exército que 

estavam queimando máquinas, tratores e caminhões em nossa região. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: como o vereador Almiro 

já falou participamos da audiência pública, onde tratava da regularização fundiária em nosso 

município. Muito interessante a quantidade de pessoas em cerca de três mil produtores rurais, 

madeireiros, garimpeiros estavam nessa audiência pública, onde conseguimos vereadora Irenilde 

ouvir relatos onde nossos colonos, nossos produtores estão sendo criminalizados. Falo isso porque 

onde já se viu isso, o produtor rural que lá na sua roça e derruba uma tarefa de madeira para fazer 

seu cultivo de mandioca para fazer sua farinha ele é tratado como criminoso da pior espécie, sua 

casa queimada da forma como ouvimos as denúncia feitas lá. O senhor Valdemar que chegou aqui 

no ano de mil novecentos e setenta e dois estava lá chorando porque nunca recebeu seu título 

definitivo. A Câmara de Altamira estava lá também participando onde o Dr. Loredan fez um 

discurso bem acalorado muito importante para a região. Tivermos representantes de Santarém e 

Itaituba pessoas que lutam assim como nós para termos dias melhores para nossa região. Tenho 

certeza que essa situação vai acabar depois dessa audiência pública. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: também participei 

dessa audiência pública que acabou de ser falada aqui, onde foi tratada sobre a regularização 

fundiária e é o que realmente esperamos para poder acabar com esses conflitos agrários em nossa 

cidade. Também torcemos para esse governo federal cumpra com a promessa de titularizar as 

seiscentas mil propriedades rurais. Não tenho dúvida que regularizando nenhum conflito 

acontecerá em nossa região. Também estive participando de uma audiência pública nos dias quatro 
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e cinco no Centro de Convenções e Eventos sobre a apresentação da minuta do edital que fala 

sobre contrato para concessão da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto 

da cidade de Altamira. Ouvimos a população se dignando com essa privatização do serviço público 

de extrema importância para cidade de Altamira.  Sabemos que no ano de dois mil e quinze foi 

aprovado uma lei por essa Câmara na legislatura anterior e foi sancionada uma lei que criou a 

COSALT a lei 3206, ou seja se brigou tanto para tirar esse serviço da COSANPA para 

municipalizar. Só que nessa lei de dois mil e quinze tem um parágrafo que diz o seguinte: fica o 

chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar o todo ou em parte contratos de permissão, 

concessão, parceria público privada para a operacionalização do sistema de abastecimento de água, 

esgoto sanitário de Altamira. U seja já em dois mil e quinze se entregava para o Prefeito de mão 

beijada a possibilidade do Prefeito fazer parceria público privado o que ele bem entendesse. 

Irenilde Gomes que após os cumprimentos disse: venho neste momento falar da inauguração da 

praça Glauco Meireles, realização de mais um trabalho de nosso Executivo, aqui está o coração de 

nossa cidade, porta e entrada do ponto turístico da nossa amada Altamira. Sem dúvida é mais ´um 

marco da gestão do nosso Prefeito Domingos Juvenil, sabemos que muitos não acreditam, mas o 

grande sonho de cidade modelo está chegando a cada dia. Também visitei a estrada que vai para o 

Massanore e o ramal São Francisco. Visitamos todo o município, sentimos a falta dos colegas 

vereadores nas inaugurações. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo 

Boaventura que após os cumprimentos disse: também quero falar sobre essa possível privatização 

da água de Altamira, naquela linha que o nobre Agnaldo falou que depois de termos construído o 

patrimônio através do dinheiro público muitas das vezes e a Câmara de Vereadores em certo 

momento nos anos de dois mil e quatorze e dois mil e quinze ela se manifestou se, porque quando 

foi elaborado aquele projeto de saneamento básico em Altamira esqueceram de fazer as ligações 

intradomiciliares. Lembro muito bem que essa Casa, inclusive eu estava presente em Brasília 

questionando as ligações intradomiciliares, aonde depois fomos contemplados para que o cidadão 

tivesse essa ligação domiciliar sem pagar. Ao longo dessa história a Norte Energia construiu toda 

rede de distribuição de água e esgoto e agora então ela está ampliando a capitação e tratamento 

aonde ela vai levar aproximadamente quatrocentos mil litros de água por dia tratada. Sou contra 

desde o ano de dois mil e quinze, quando em outubro daquele ano que veio esse Projeto de Lei, 

que no artigo quarto ele dizia que ficava autorizado ao Poder Executivo fazer todo tipo de 

privatização e concessão que ele bem entendesse. Somos contra nesse país, estado e município 

privatizações em especial aonde fala sobre água, luz e petróleo, se é patrimônio público é 

patrimônio nosso. Privatizando a água em Altamira, eu temo que venha a ser igualmente foi a rede 

Celpa no estado do Pará, aonde nós não temos nem condições de usar nossos eletrodomésticos que 

temos por conta da fatura no final do mês extrapola o que ganhamos. Altamira já tem suas taxas 

acríssimas, igual da iluminação pública que é a terceira mas cara do mundo. E a taxa de água com 

certeza quando vai para a mão de uma empresa particular ela não visa o social ela visa somente o 

lucro. Nós temo em Altamira o Poder de tratar essa água no poder público. Foi criado essa 

COSALT nós queremos que continue na época que eu fui contra eu disse que não tinha 

competência mas quem sabe se daqui para frente ela tenha. Porque senhor Presidente a Norte 

Energia é uma empresa geradora de dinheiro para esse município através dos recursos hídricos que 

se chama de royalties que são milhões de reais por mês. Eu acredito que esse recurso seja suficiente 

que a água permaneça com a gestão pública. E que possa ofertar aos consumidores tarifa mais 

barata, mas social.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que 

após os cumprimentos disse:  estive na semana passada em Brasília buscando parcerias e emendas 

também porque o calendário de emendas encerra se no dia quinze de outubro. Assim alerto aos 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

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

Altamira – Pará 
 

3 

vereadores que tem seus deputados federais que vossas excelências façam apelos, pedidos aos 

referidos deputados para que eles ponham emenda para nosso município de Altamira seja lá qual 

for a área. Estive com o Senador Zequinha Marinho onde ele se comprometeu em colocar verbas 

no orçamento para as emendas, para ampliação do Hospital Regional. Falei com o Jader Barbalho, 

com o Deputado Federal José Priante e o Deputado Joaquim Passarinho que inclusive através das 

emendas dele já vai colocar cinco aparelhos de hemodiálise para o Hospital Regional, isso é uma 

conquista da população de Altamira, da Câmara Municipal de Altamira. Então faço esse alerta 

para que vossas excelências interceda junto aos parlamentares em Brasília para que possamos ter 

bons frutos no nosso município de Altamira. Participei também de uma palestra na praça do 

cloreto, onde o tema foi Suicídio não é a Solução. Parabenizo todas as pessoas que se envolveram 

nesse movimento. Ouvi os vereadores Aldo e Agnaldo se pronunciar a respeito dessa concessão 

do sistema de água e esgoto do município de Altamira. Eu implorei pedindo para essa Casa não 

votar naquela imundice que o Prefeito Juvenil mandou para essa Casa, porque eu sabia que a 

população de Altamira ia ser penalizada no futuro e está aí. Eu disse tem vereador que está votando 

e nem leu o projeto e está ai dando o direito ao Executivo sem passar por essa Casa e está ai ele 

fazendo o que ele quer. Então nobres vereadores essa é uma responsabilidade que não é somente 

nossa não é da população de Altamira também é de todos nós. Vamos conclamar novamente vamos 

convidar a sociedade civil organizada porque quem manda no município é o povo não é o Prefeito 

não e nem os vereadores. Somente eu e o vereador Aldo votamos contra na época do projeto de 

privatização dessa água. Votei contra porque entendi que ia prejudicar nosso munícipio. A Norte 

Energia fez o sistema de água e esgoto está gastando milhões naquele sistema de água para entregar 

para a Prefeitura para entregar para empresa privada para lascar com a população.  Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: foi 

falado da inauguração da praça Glauco Meireles, o senhor Glauco deixou sua história no aqui no 

município de Altamira. Mas eu gostaria mesmo era de ter inaugurado uma biblioteca pública 

naquele espaço devido ali ter sido a URE por muitos anos. Nós temos um Presidente da Câmara e 

o nome dele não está na placa, estive lá e verifiquei muito bonito realmente o espaço, mas as 

autoridades do município faltou o Dr. Loredan Mello que merece o respeito do Executivo 

Municipal. Nos dias quatro e cinco como já foi falado pelos os vereadores que me anteciparam 

onde não fomos convidados mas participei e sim vimos pelas redes sociais onde estava sendo 

discutida a questão do saneamento e da água, deu para perceber das autoridades que estavam 

discutido a questão do saneamento e da água onde vai ser entregue para uma empresa que vai ser 

privatizada. O que está acontecendo? Quanto já foi investido no saneamento não é justo o povo de 

Altamira pagar água, taxa de resíduo sólidos, quem não pagar vai ficar sem água, já estamos sem 

água em alguns bairros já há algum tempo tem essa problemática. Aquelas famílias que vivem 

somente do recurso do Card Único do Bolsa Família como vão pagar água? Fizemos rápido uma 

conta sobre a taxa que ainda vai vir para estar Casa para discutirmos. Por exemplo uma família 

com quatro pessoas vai pagar em média oitenta reais de água e sessenta reais de esgoto por mês 

totalizando cento e quarenta reais por mês, como que vai ficar essa situação? Como já foi falado a 

Norte Energia fez essas ligações Intradomiciliares foi um custo grande para esse trabalho para hoje 

a população de Altamira estar pagando as mazelas que nos foram deixadas pela construção da 

Usina de Belo Monte. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que 

após os cumprimentos disse: na quarta-feira, foi realizada visita em uma grande obra de muita 

importância para nosso município. Por motivo de força maior não pude está presente. Também a 

comitiva visitou o complexo penitenciário de Vitória do Xingu, onde a perspectiva de finalização 

estar prevista para dezembro deste ano. Em seguida também visitaram a COSALT para que 
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pudessem conhecer o novo sistema de tratamento de água. Segundo os dados de previsão terá 

redução de cerca de sessenta por cento dos custos de água. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: dizer que já participei pela 

segunda vez em defesa dos direitos da criança e adolescente da Décima Conferência Nacional, 

onde foi uma plenária muito bonita, crianças e adolescentes pleiteando seus direitos e políticas 

públicas. Foram cinco eixos muitos importantes eu participei do eixo que é a garantia dos direitos 

e políticas públicas integradas e de inclusão social, no qual representando a Câmara Municipal de 

Altamira. Dizer que na última Sessão apresentei uma indicação onde pleiteia formalidade que o 

município pode através das academias como por exemplo jiu-jítsu e caráter, onde no bairro São 

Domingos tem uma academia, no Bonanza tem outra e no bairro de Brasília tem jiu-jítsu, o 

quimono é caro. Então que a SEMIS possa fazer convênio com essas academias para que as 

crianças carentes possam participar. Também não poderia deixar de registra minha luta incansável 

estive o Deputado Ozório Juvenil, estivemos juntos na Casa Civil protocolando cópias das 

indicações, por exemplo indicação em conjunto com o vereador Victor Conde enfim, Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse:  falando 

da água aos vereadores que me antecederam da oposição onde já está dizendo opositores, onde 

eles tem seus direitos de falarem e eu tenho também o direito de defender. A concessão pública 

privada vai ser um leilão não somente para uma empresa são para várias empresas para administrar 

a situação da água no município e já está dizendo privatização pública privada a Norte Energia 

não vai fazer mais do que obrigação dela porque ela que vai passar o recurso durante uns vinte 

anos para manter essas empresas. Então quero fazer um desafio qual o cidadão que estar presente 

que paga um real de taxa de água em Altamira da água que chega em sua casa da COSALT? nem 

um cidadão paga. Imaginem a despesa da COSALT, vocês pensam que é mixaria? A empresa que 

ganha a licitação será cobrado durante dez a quinze anos, será uma taxa mínima para ir educando 

a população é assim que vai ser feito. Com relação a tarifa de energia altíssima que o vereador 

Aldo falou o que o município tem a ver com isso? Gostaria de saber onde que estavam as 

administrações passadas na época das condicionantes que ficaram todos calados? Alguns 

vereadores dessa Casa não souberam lutar pelo seu povo. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: quero me dirigir ao vereador 

Dr. Agnaldo que citou meu nome, assim como sou vereador vossa excelência é também tem seu 

direito constituído vossa excelência pode ir em qualquer órgão público será bem atendido porque 

né um direito seu porque a população deu os votos. Então faça valer os votos que vossa excelência 

recebeu vá nos órgãos públicos procurar seus direitos. Também sou a favor do concurso público. 

Também quero falar um pouco das visitas realizadas e na sexta feira tive a felicidade de participar 

da inauguração da Praça Glauco Meireles é uma indicação de minha autoria. Também participei 

da audiência pública onde foi discutido a regularização fundiária. Dizer também que mais um 

pedido sendo atendido pelo Poder Executivo parabenizo o Prefeito que nos dias onze e doze de 

setembro acontecerá um Comando Médico passando cinco quilômetros do Quatro Bocas. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os 

cumprimentos disse: quero informa que na noite de seis de setembro participei de mais uma 

inauguração da Praça Glauco Meireles com centenas de pessoas, mas uma obra da gestão 

municipal realizada com recursos próprios do município. Também na manhã do dia sete de 

setembro participei juntamente com as autoridades civis e militares do lindo desfile civil. Também 

informo que em Castelo de Sonhos aconteceu a quinta edição do festa do boi no rolete, na ocasião 

o Ministro e Secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura esteve presente. 

Assim também como o Senador Zequinha Marinho, quatro Deputados Estaduais entre eles o 
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Deputado Ozório Juvenil, o Secretário de Educação Roni Heck e outras autoridades. A principal 

pauta foi em relação ao IBAMA. Também se reportou com relação a privatização da água no nosso 

município.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os 

cumprimentos disse: primeiramente falar da nossa visita como disse o vereador Raimundinho, 

estivemos no Centro de Recuperação a obra está em cerca de setenta e cinco por cento pronto. 

Fomos também a estação de tratamento de esgoto e a estação de tratamento de água, ambas as 

obras tanto de esgoto como a água são investimentos milionários no município. Poucos são os 

municípios que tem água e esgoto ou pelo menos vão ter porque que ainda falta principalmente 

para a água avançar bastante. Mas um projeto como este poucos municípios inclusive aqui no Pará 

Altamira é o primeiro município que tem. É como eu disse na entrevista, água e esgoto quando a 

população tem o serviço de qualidade, a saúde do município melhora muito e diminui as queixas 

na UPA e nos hospitais. Vão diminuir bastante de doenças de veiculação hídrica como por 

exemplo, diarreias, parasitose intestinais que tudo isso é acarreado pela água contaminada como 

hepatite A e assim por diante. Então o município que tem o sistema de saneamento eficiente a 

população adoece muito pouco. E cada investimento que for feito nessa área lá na frente a 

mortalidade diminui, a mortalidade infantil e é um dos índices de avaliação do desenvolvimento 

do município, então essa questão da água é uma questão seríssima. Estive participando da 

audiência pública que aqui foi debatido, mas acho que precisa ser debatido muito mais, 

exaustivamente até porque é um patrimônio do município. Entendo eu que concessão como disse 

o vereador Agnaldo Rosas é a mesma coisa que privatização, discordo nesse ponto concessão é a 

entrega daquele patrimônio para ser administrado por aquela empresa mas o patrimônio em si a 

estrutura física permanece para o município. Só que esse modelo de gestão privado ou pela 

Prefeitura é que precisamos discutir mais eu acho que essas audiência públicas são poucas 

precisamos avançar ainda mais nessa discussão minha opinião. Ontem participei da audiência 

pública a respeito da questão da regularização fundiária. Dizer o seguinte ontem vimos lá que os 

produtores rurais se manifestaram e eu nunca tinha visto uma reunião tão grande com tantos 

produtores. O vereador Raimundinho se manifestou aqui e eu também me manifestei ontem eu 

acho que a questão da regularização fundiária é o ponto crucial, porque se o colono não tiver o 

documento da terra ele não pode fazer o financiamento, ele não consegue fazer nem um projeto 

que possa desenvolver sua propriedade eu acho que o ponto que perpassa tudo isso. Esse pessoal 

do IBAMA eles estão amparado numa lei que existe um Decreto Lei e que infelizmente ele permite 

que quando aquele maquinário não tem condições de ser deslocado eles possam dar um fim, que 

é um erro porque tem muitas Prefeituras necessitando de um maquinário para trabalhar, algumas 

associações que poderia ser usado esse maquinário para servir. Mas somente para vocês terem 

ideia da seriedade da coisa aquele Coronel da Policia Militar que falou ontem que ele tinha ordem 

para não deixar acontecer mas aquilo ele acabou de ser exonerado estava lendo agora nas redes 

sociais, o Presidente Bolsonaro, exonerou ele para vocês verem a complexidade do que é isso, e 

que tem leis no nosso país que permitem isso e isso não se resolve da noite para o dia. Que o 

Congresso Nacional reveja essas leis, debater enfim, A Amazônia hoje está na moda, nós 

amazônicos que moramos aqui queremos crescer com desenvolvimento, queremos também 

oportunidades, emprego, prosperidade e isso é possível desde que o governo comece a fazer a parte 

dele não basta o INCRA dizer que vai dar título, já estou aqui há vinte e três anos e nunca vi isso 

acontecer aqui em Altamira, nunca vi o INCRA realmente vir legalizar, dar assistência para o 

colono do Assurini, lá do PDS Brasília em Castelo de Sonhos. Enfim são pessoas que vieram para 

cá com esse sonho de trabalhar e de se desenvolver, criar suas famílias como vimos lá em Castelo 

de Sonhos e em Cachoeira da Serra, mas as leis travam esse desenvolvimento. Ai vem os 
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interpretes da lei que pioram mais ainda com arrogância, com exagero, e ai a coisa toma uma 

proporção que infelizmente faz com que nós sejamos visto mais uma vez no Senado Federal como 

coisa ruim, como a cidade mais violenta, a cidade que mais se desmata.  Já está provado que nós 

temos condições de se desenvolver sem se deslocar mas nada do que já foi desmatado basta que 

possamos aproveitar o que temos de áreas e de ser legalizado tanto pelo o Governo do estado como 

pelo o Governo Federal. Continuaremos com a nossa missão de cobrar isso que é nosso papel do 

legislador e que fizemos isso ontem. Esperamos realmente que o Governo Federal faça essa 

diferença porque esse povo não pode padecer. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou 

para a OREDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que fizesse a leitura das matérias. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 2762/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, enviar para 

discussão e votação nesta Casa, projeto de lei criando o Museu Municipal de Altamira.  Indicação 

n.º 2763/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos em relação aos 

Pontos Turísticos em Altamira. Após isso, estabelecer convenio junto a PARATUR e ao Governo 

do Estado, no sentido de incluir o município de Altamira, no Calendário Estadual de Turismo, 

disponibilizando as rotas turísticas e divulgando as belezas naturais do Xingu e da 

Transamazônica. Indicação n.º 2769/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de linha d´água, meio fio, calçada e 

pavimentação asfáltica na Travessa Violetas, no bairro Jardim Primavera.  Indicação n.º 

2770/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir uma ponte sobre 

o Igarapé Ambé, no ramal Cipó Ambé.  Indicação n.º 2767/2019, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar estudo junto ao projeto do Porto da Balsa do Assurini, no sentido de implantar 

mais BOXs para acomodar os vendedores que comercializam seus produtos naquele porto. 

Indicação n.º 2768/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar 

o serviço de recuperação na rede de iluminação pública (troca de lâmpadas queimadas), na 

Avenida Dom Lorenzo, no bairro Dom Lorenzo.  Indicação n.º 2759/2019, 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 d`água e 

blokreteamento e/ou asfaltamento na Travessa São Raimundo e na Rua Novo Horizonte, no bairro 

Paixão de Cristo. Indicação n.º 2760/2019, 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 d´água e blokreteamento e/ou asfaltamento nas 

Ruas Manaus, Belém e Macapá, no bairro Cooperfron. Indicação n.º 2755/2019, 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 revitalização na rede de 

iluminação pública (troca de lâmpadas queimadas) nas ruas Oscar Niemayer e Presidente Médici, 

localizadas no bairro Coração de Mãe.  Indicação n.º 2756/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao Major Fábio Roberto Dias de Carvalho – Comandante do 16º Batalhão da 

Polícia Militar, no sentido de destacar viaturas diariamente, inclusive nos finais de semanas, para 

fazer rondas nos bairros Mexicano e Coração da Mãe. Indicação n.º 2757/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 
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Secretaria competente, realizar o serviço de troca do piso, como também, instalar grades de 

proteção nos acessos da Praça Pio XII, em frente ao Instituto Maria de Matias e Igreja Matriz. 

Indicação n.º 2764/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, no sentido da Empresa 

de Transporte Coletivo de Altamira passe a utilizar aplicativos de monitoramento nos veículos 

para melhorar o serviço em Altamira. Indicação n.º 2765/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de recuperação nas 02 (duas) pontes no ramal do Alagados. 

Indicação n.º 2771/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, realizar 

estudos com vistas transformar o prédio da EMEF Raimundo Alves da Costa em uma Creche, na 

comunidade Princesa do Xingu. Indicação n.º 2773/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

realizar o serviço de manutenção, como também, recuperação da ponte sobre o igarapé Lage, no 

Travessão da Nega da Peixaria, no Assurini. Indicação n.º 2774/2019, de iniciativa do vereador 

João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de abertura ligando o Travessão do Picadão ao Travessão do 

Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 2775/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

realizar o serviço de manutenção do Travessão do Cacique, no Assurini.  Indicação n.º 2776/2019, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de pintura da Faixa de Pedestres 

na Rua Primeiro de Janeiro, esquina com a Travessa Agrário Cavalcante. Indicação n.º 2777/2019, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de pintura da Faixa de Pedestres 

na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente ao prédio do Hospital Regional da 

Transamazônica. Indicação n.º 2778/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de recuperação asfáltica na Avenida Irmã Clores Mendes, ao lado do Centro de 

Convenções. Indicação n.º 2779/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a contratação 

de Agentes Comunitários de Saúde – ACSs para atender nas comunidades: Bom Sossego, 

Itapuama, Espelho, Baianas, Baianos, Firma, Jarana, Jaraninha, Picadinho, Picadão, Limão, 

Cajueiro, Lages e Ituna I, todos no Assurini. Indicação n.º 2780/2019, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, viabilizar a contratação de Agentes Comunitários de Saúde – ACSs para atender nas 

comunidades: Traíras, Monte Santo, Itaboca I e II, Gaviãozinho, Cipó Ambé e Floresta. Indicação 

n.º 2781/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação em 

blokretes da Rua 12, no bairro Mutirão. Indicação n.º 2782/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil, através da através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de revitalização e cobertura da Quadra de 

Esportes, localizada nas imediações da EMEF Saint Clair Passarinho, localizada na Avenida Jáder 

Barbalho. Indicação n.º 2783/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Hélder Barbalho – Governador do Estado do Pará, que através da Secretaria competente, adquirir 

e disponibilizar para o Hospital Regional Público da Transamazônica, os seguintes aparelhos: 01 
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(um) Mamógrafo, 02 (dois) Holters e 03 (três) MAPAs (Monitorização Ambulatorial de Pressão 

Arterial). Indicação n.º 2784/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a senhora 

Leila Carvalho Freire – Secretária de Estado de Educação e senhor Edilson de Almeida Maneschy 

– Secretário de Estado de Ciências e Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, para que 

em parceria, estruturem um projeto para as escolas públicas estaduais, no sentido que seja 

realizado, anualmente, no mês de junho, uma Feira de Ciências, Tecnológicas e Inovações, 

conforme o Calendário Oficial. Indicação n.º 2785/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma no prédio da Unidade de Saúde da Família 

Ilvanir Denardim. Indicação n.º 2786/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

construir um Canil Público em Altamira. Indicação n.º 2787/2019, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

criar a Feira Anual de História do Município, de modo especial com a participação de toda rede 

municipal. Indicação n.º 2766/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço 

de reforma e ampliação, como também, implantar um Parque Infantil na EMEI ABAPA, no bairro 

São Sebastião. Indicação n.º 2772/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, com base na Lei 

Federal n.º 13.825, que alterou e incluiu os §§ 1º e 2º ao artigo 6º da Lei Federal n.º 10.098/2000, 

que determina para que em grandes eventos organizados em espaços públicos ou privados, haja a 

instalação de banheiros químicos, os quais deverão contar com unidade acessíveis a pessoas com 

necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida.  Indicação n.º 2788/2019, de iniciativa do 

vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Obras/Coordenação de Agricultura, realizar o serviço de recuperação do 

Ramal do senhor Lourenço, adjacente ao Travessão Novo Xingu, aproximadamente quatro 

quilômetros de máquinas niveladoras. Indicação em Conjunto n.º 2754/2019, de iniciativa dos 

vereadores Almiro Gonçalves e Delza Barros, através da Secretaria competente, realizar o serviço 

de arborização, com a plantação de mudas de Ipê Amarelo na Praça do Conjunto Residencial Santa 

Benedita, no bairro Nova Altamira. Indicação em Conjunto n.º 2758/2019, de iniciativa dos 

vereadores João Roberto e Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretária Municipal de Planejamento, interceder junto ao Correios, para 

em parceria, implantem placas nominativas com seus respectivos CEP nas ruas e travessas do 

bairro Paixão de Cristo. Moção n.º 139/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

que seja consignada Moção de Aplausos pela passagem do Dia do Médico Veterinário, 

comemorado no último dia 09 de setembro. Moção n.º 140/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere que seja consignada Moção de Aplausos pela passagem do Dia do 

Administrador, comemorado no último dia 09 de setembro. Em seguida o senhor Presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 

2762 e 2763/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 2769 e 2770/2019, 

de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2767 e 2768/2019, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2759 e 2760/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

Indicações n.ºs 2755, 2756 e 2757/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 

2764, 2765 e 2771/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2773, 2774 e 

2775/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2776, 2777 e 2778/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2779, 2780 e 2781/2019, de iniciativa do 
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vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2782, 2783 e 2784/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 2785, 2786 e 2787/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicação n.º 2766/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 2772/2019, 

de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicação n.º 2788/2019, de iniciativa do vereador Aldo 

Boaventura. Indicação em Conjunto n.º 2754/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves 

e Delza Barros. Indicação em Conjunto n.º 2758/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto 

e Victor Conde. Moção n.º 139/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Moção n.º 140/2019, 

de iniciativa do vereador Victor Conde. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha 

que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas apoio para aprovação de suas matérias. 

Indicações n.ºs. 2779, 2780 e2781/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos dirigiu se 

aos demais colegas e pediu apoio para a provação de suas matérias. Indicações n.ºs 2785, 

2786e2787/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 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 matéria. Indicação nº 2777/2019, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após 

os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. 

Indicações n.ºs 2764, 2765 e 2771/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos dirigiu 

se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matéria. Indicação nº 2766/2019, de 

iniciativa Almiro Gonçalves. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto 

que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas 

matérias. Indicações n.ºs 2755, 2756 e 2757/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao 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 2762 

e 2763/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 2769 e 2770/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2767 e 2768/2019, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2759 e 2760/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

Indicações n.ºs 2755, 2756 e 2757/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 

2764, 2765 e 2771/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2773, 2774 e 

2775/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2776, 2777 e 2778/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2779, 2780 e 2781/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2782, 2783 e 2784/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 2785, 2786 e 2787/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  

Indicação n.º 2766/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicação n.º 2772/2019, 

de iniciativa da vereadora Delza Barros.   Indicação n.º 2788/2019, de iniciativa do vereador Aldo 

Boaventura.  Indicação em conjunto n.º 2754/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves 

e Delza Barros. Indicação em conjunto n.º 2758/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto 

e Victor Conde.  Moção n.º 139/2019, de iniciativa do vereador João Roberto.  Moção n.º 

140/2019, 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 Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: durante a semana estive fazendo 

visitas em nosso município. A convite do Charles estive visitando o RUC Laranjeira onde na 
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oportunidade foi falado sobre a iluminação pública. Eu falei que iria tomar providências junto com 

o departamento responsável. Também foi questionado em relação a água para que o caminhão pipa 

faça o abastecimento de água nas residências. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: caro vereador Almiro tomei conhecimento 

que o Prefeito vai colocar placa inaugural no Posto de Saúde dos Quatro Bocas, vereadora Irenilde 

líder do governo nossa luta é para que aquele povo de fato sejam atendidos. Foi frisado aqui que 

vai acontecer um comando médico no Novo Ituna. Peço a líder do governo vamos sentar com o 

Prefeito para darmos a devida assistência aos moradores que clamam para que tenham pelo menos 

um técnico de enfermagem atuando na área de acordo com o número de habitantes para que seja 

minimizado o sofrimento.   Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas que após os cumprimentos disse: aqui foi falado sobre a questão da privatização da água, 

onde o Dr. Loredan discorda que não concessão e sim privatização e de fato existe sim diferença, 

diferenciação jurídica nesses dois os termos, mas na prática o resultado é o mesmo.  É entregar 

para uma empresa privada e uma empresa privada visa lucros. Garanto aos senhores que se for 

fazer essa concessão há dez anos atrás ninguém queria, querem hoje porque foram gastos milhões 

de reais para sanear somente parte do que foi prometido. Como disse o vereador Aldo deveria ser 

subsidiado a custo zero. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura 

que após os cumprimentos disse: quero falar sobre a audiência pública que foi realizada ontem no 

Centro de Convenções, que no primeiro momento parecia mais um palanque político, mas que 

todos falaram da dor do cidadão, é necessário que todo cidadão que trabalha na roça seja ele 

pequeno agricultor ou grande tenham acesso aos seus documentos que assim faremos aquilo que 

tanto desejamos que é produzir e preservar. O Estado do Pará ele depende trinta e três por cento 

da sua área territorial. Esse negócio de privatização olha o que ele leva vou começar pela energia 

elétrica nossas tarifas são muito caras as taxas de consumo. O Governo do Estado ele cobra vinte 

e cinco por cento de ICMS sobre o consumo. A Prefeitura cobra cinco por cento de ISS sobre o 

consumo. A iluminação pública a Prefeitura Municipal entre as tarifas mais baixas e as mais altas 

a média é vinte e cinco por cento. A COFINS que é o Imposto Federal e três por cento que é um 

acumulado de cinquenta e oito por cento de tudo que pagamos da energia elétrica é imposto sem 

contar ainda com aquelas leituras mal feitas, muitas das vezes até fraudulentas que nos persegue.  

A taxa da água não foi cobrada ainda porque nós aqui nesse Plenário nós perdemos uma votação. 

Mas recorremos a justiça a bancada chamada de oposição, juntos aos movimentos sociais e 

ganhamos sabe porque ganhamos?  Porque queriam cobrara a taxa da água aonde não chegavam 

e que ainda hoje não chega, eles queriam cobrar sem que essa água fosse registrada através dos 

hidrômetros, ora queremos pagar, mas queremos pagar pelo o que consumimos, a tarifa das pessoas 

carentes era mais alta das pessoas ricas não podemos aceitar isso. Quero registra uma reclamação 

que recebi via watts zap dos servidores de Castelo de Sonhos, onde segundo eles dizem que ainda 

não receberam o salário do mês de agosto e que isso vem se reiterando todos os meses. Se essa 

informação é verídica ou não mas eles me repassaram no meu zap e no do vereador Agnaldo 

dizendo que até então até o presente momento a Prefeitura não honrou com esse compromisso. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os 

cumprimentos disse: dizer a todos vocês que o FPM do mês de agosto a Prefeitura recebeu quinze 

milhões cento e oitenta e oito mil reais. Sobre os recurso hídricos do mês de agosto quatro milhões 

duzentos e cinco mil reais, um bom recurso para investir no município de Altamira. Fiz um ofício 

solicitando a presença do Secretário de Assuntos Penitenciário do Estado do Pará Jarbas 

Vasconcelos do Carmo, porque solicitei? Devido estarem denegrindo a imagem do Secretário 

Estadual nas redes sociais. Então solicitei ao Secretário Jarbas Vasconcelos que tem um curriculum 
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bem amplo é advogado formado pela UFPA, especialista em direitos do trabalho pela UNAMA. 

Enfim. Hoje é Secretário de Assuntos Penitenciário do Estado do Pará. Solicitei através de oficio, 

devido tudo que li nas redes sociais para que ele viesse para dar esclarecimento.  Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: Espero que 

cada um de vocês que estão em casa me ouvindo que não possa passar nem um segundo na sua 

vida o que eu passei na minha vida há vinte anos atrás naquela época eu era vereador de Altamira, 

eu sempre procurei ser um bom filho aonde abraçava meus pais todos os dias. Também respeitava 

meus amigos, ajudando as pessoas ia na igreja com frequência assim eu achava que eu era um cara 

muito bom vereadora Irenilde e de repente a derrota e o fracasso aconteceu na minha vida. Ai 

comecei a perceber quando estava no fundo do poço, que eu não era um bom filho, não era um 

bom amigo, eu não tinha Deus na minha vida só porque ia na igreja. E Deus me deu um presente 

que valeu o dobro que foi a derrota na minha vida não preciso falar o que foi porque todo mundo 

sabe. Mas eu não quero que ninguém que está aqui que seus filhos que estejam longe de vocês 

passe o que eu passei para aprender a ser gente porque só eu sei o sofrimento que minha família 

passou e as pessoas que choraram por mim. Quando não gostamos de alguém temos que respeitar, 

eu nunca vim nessa tribuna xingar meus colegas vereadores e em qualquer lugar que eu vá nessa 

cidade quando criticam meus colegas eu mudo de assunto, se eu não puder defender eu fico calado.  

E nos lugares que eu ando quando falam da minha pessoa o vereador fulano de tal falou mal de 

você eu mudo até de assunto não faço nem um tipo de comentário porque foi assim que eu fui 

educado pelo o senhor Afonso que Deus o tenha e dona Rosa, como já disse se você não gosta de 

uma pessoa você tem que no mínimo respeitar. Falei há pouco que o vereador Marquinho votou 

na tarifa da taxa de resíduo sólido, votou na tarifa de energia elétrica e lá na galeria um rapaz falou 

para o Marquinho vereador se defenda e ele falou eu não vou me defender dessa porcaria dessa 

imundice, vocês sabem o que é porcaria imundice? É uma coisa que não serve para nada. Eu tenho 

um áudio do vereador Marquinho onde ele postou nos grupos dizendo que eu sou um ladrão, que 

eu sou um assaltante de banco que eu devia está preso, isso meus amigos é falta de decoro.  Eu 

quero dizer a essa Casa de Leis que estou entrando nesse momento com uma representação, eu 

vereador Isaac Costa em ordem de quebra do Regimento Interno pelo o vereador Marquinho, como 

disse o vereador Aldo Boaventura, onde ele só veio aqui nessa Casa assinar a frequência e foi 

embora. Estou entrando com uma representação amanhã cedo eu venho para assinar como quebra 

de decoro por ele ter me desrespeitado me chamando de porcaria de imundice que eu ouvi e 

também tenho testemunha para arrolar no processo. Também pelo o áudio onde ele me chama de 

assaltante de ladrão de banco e que eu deveria estar preso. Vou anexar na representação contra ele 

que essa Casa que a sua Comissão de Ética apure essa situação. E leve para frente para que outros 

colegas não sejam desrespeitado nessa Casa, porque a Lei é para ser cumprida. Se eu fosse um 

assaltante eu estaria preso e não estaria aqui no meio de vocês e nem tão pouco seria vereador 

dessa Casa, eu fui eleito sem ter um real no bolso, ganhei a eleição pelos favores que sempre fiz e 

continuo fazendo até hoje. É assim que sou como cidadão, nasci para fazer o bem e para respeitar 

as pessoas. Então Presidente estarei entrando com a representação contra o vereador Marquinho, 

para que a Comissão apure os fatos por ele ter me chamado de porcaria e porcaria é algo que não 

serve para nada. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que 

após os cumprimentos disse: dizer que para corroborar com meu discurso e dos demais na questão 

da regularização fundiária, nós vamos fazer um expediente para o INCRA, peço para os vereadores 

subscrever como principal ponto que além de todas as reivindicações para colocarmos o pedido 

para uma superintendência aqui em Altamira. Porque tendo uma superintendência em Altamira é 

mais fácil de cobrarmos e além de desburocratizar a própria economia do município vai melhorar. 
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Vai ser mais advogado sendo contratado, os hotéis vão funcionar mais, o comércio. Ai os 

produtores em vez de irem para Santarém vão vir para Altamira. Então peço o apoio de todos você. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das 

senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral, e em nome de Deus, encerrou 

a Reunião. Mandando lavrar a presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da 

Câmara Municipal de Altamira, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.  
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