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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO QUARTO 

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

MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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, Francisco de Assis 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 Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino do Estado do Pará. 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 Aldo Boaventura 

(viajando/Castelo de Sonhos). Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das 

senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dezoito de 

fevereiro do ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. 

Aprovada com abstenção do vereador Roni Heck. Em seguida o senhor Presidente passou para 

o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: quero falar sobre o 

Conselho Tutelar, que bom que o Projeto de Lei está aqui hoje para ser votado. Fui informada 

pelas Conselheiras que no dia vinte e nove de fevereiro o salário já estava na conta o valor de mil 

seiscentos e oitenta e oito e setenta e cinco centavos, onde foi passado por essa Casa que todos os 

Conselheiros teriam que ter nível superior e nada mais justo que essa Casa hoje foi aprovado e que 

o Prefeito vai homologar para que possam ter um salário justo, o valor de três mil e seiscentos 

ainda é pouco porque vocês ficam de plantão ainda vinte e quatro horas. Também somos de acordo 

com relação as técnicas bucal, que em outro momento estaremos votando sobre as alterações do 

PCCR, sou servidora pública e jamais serei contra a classe. Dizer a cada um de vocês que visitei 

algumas comunidades como Princesa do Xingu, Monte Santo e Princesa do Xingu com a estrada 

do ramal da seis, onde tem a Lagoa Azul o Jabuti, em visita juntamente com o vereador Marquinho, 

a ex-Prefeita Odileida e mas alguns amigos, vimos que realmente a estrada encontra se com 

dificuldades, aonde os próprios moradores fizeram a estrada para que pudessem trafegar. A reunião 

com os moradores foi proveitosa, o que eles querem é escoar suas produções, então para isso 

precisa de estrada. Amanhã estarei indo para o Assurini para rever se realmente as pontes foram 

consertadas, onde todos pedem para que as máquinas retornem para que possam dar continuidade 

aos trabalhos. Dizer também que participei nessa Casa da prestação de contas juntamente com 

alguns vereadores. Dizer que pouquíssimas pessoas se fizeram presente, onde o prefeito não 

compareceu e sim somente a contadora, ela somente fala em números, precisaríamos ter os 

secretários presentes para que pudéssemos tirar dúvidas sobre a educação, saúde, sobre a 

infraestrutura da cidade, do esporte e lazer para sabermos o que está acontecendo na nossa cidade 

e também tirar nossas dúvidas onde o Executivo e nem os seus secretários não compareceram fica 

difícil debater somente números. Nos posicionamos para que se tenha realmente todos os 

Secretários e o Prefeito que é importante. O Fabiano da ALTAPREV esteve hoje nessa Casa dando 

satisfações que tem um ofício há meses de três vereadores dessa Casa que encaminharam para 

ALTAPREV solicitando informações. Segundo o Fabiano Dr. Loredan ele vai entregar amanhã 

aos demais vereadores que também solicitaram informações para ALTAPREV. Então é 
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vergonhoso e também muito desrespeito com essa Casa em relação ao Executivo que não manda 

representação para essa Casa, manda somente a contadora que em dez minutos encerrou a 

prestação de contas. Realmente vereadora Irenilde a contadora não sabe responde nada sobre obras, 

educação, saúde só sabe sobre orçamento. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que após os cumprimentos disse: senhores quero me adiantar com relação a discussão das 

matérias o que diz respeito a mudança de horário, sou contra porque trabalhamos Os três primeiros 

anos pela parte da manhã, no semestre do ano passado passou para a noite, eu não tenho 

conhecimento de quando esta Casa esteve tão cheia   quando era pela parte da manhã. Acredito 

que as pessoas elas querem nos acompanhar e elas estão vindo para nossas sessões e passando para 

aparte da manhã no meu entendimento é um grande retrocesso. Com relação a uma indicação de 

um vereador onde ele estar pedindo que seja regularizado o serviço de água na Agrovila Vale 

Piauiense dizer que vou votar favorável logico. Quero dizer também que no dia quatorze de janeiro 

deste ano fui na Prefeitura fiz um protocolo direcionado ao senhor Prefeito relatando que aquela 

agrovila estava sem água desde o dia primeiro de janeiro quando houve aquele apagão. Então hoje 

já está com quarenta e sete dias sem água. Quero reforçar senhor Presidente para que a Prefeitura 

mande consertar a bomba d’água da Agrovila Vale Piauiense. Gostaria de deixar bem claro aos 

senhores porque quase que todos os dias me perguntam sobre a taxa de lixo, dizer que a taxa de 

lixo foi criada no ano de dois mil e treze porque tem vereadores por ai, dizendo que votou contra 

a taxa do lixo e que não é verdade porque na verdade não votou contra porque em dois mil e treze 

ele era vereador e votou favorável a taxa de lixo sim, que está aqui dentro do Código Tributário 

do Município quem é de dois mil e treze. No artigo 264- está inscrito fica instituído a taxa de 

resíduo sólido domiciliares destinada a custear os serviços de coleta, fica instituída ou seja fica 

criada. Então senhores foi criada no ano de dois mil e treze, quem disser para os senhores que vou 

contra nessa legislatura está mentindo, porque não veio para cá para ser discutida a criação da taxa 

do lixo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os 

cumprimentos disse: gostaria de solicitar a nossa líder de governo desse parlamento que converse 

com o Secretário com o Executivo, temos no ramal da Lagoa na Serrinha até na porteira da Fazenda 

Ipê, naquele trecho não tem mais condições de trafegar em média de três a quatro quilômetros. 

Também os senhores lembram que apresentei nessa Casa de Leis uma indicação solicitando a 

recuperação do ramal das Crentes no ramal da Lagoa no igarapé Tucuruí, aquele trecho tem uma 

ponte que não suportar mas a passagem de carros e até de motos. Então solicito a líder do governo 

que peça ao Secretário de infraestrutura que faça visitas nesses travessões para que os moradores 

possam ir e vir, porque com as chuvas os colonos que residem nesses travessões não terão 

condições de trafegar. Também peço que seja feito visitas nos bairros tem bairros que hoje os 

moradores não tem como sair de casa. Também realizei visitas na zona urbana como na zona rural. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os 

cumprimentos disse: Presidente Dr. Loredan hoje foi um dia espetacular para mim saúde boa, boas 

conversas, mas quando vim nesta Casa hoje pela manhã encontro a rede Celpa cortando a energia 

elétrica da Secretaria de Saúde do nosso município, ai eu disse eu sou igual massa de pão quanto 

mas bater mas eu vou crescer nessa cidade e está aí o vereador vem na tribuna dizer que eu votei 

na taxa de lixo, prestem bem atenção senhores e senhoras, no ano de dois mil e treze, nós votamos 

aqui o Código Tributário do Município de Altamira, que toda cidade tem que ter seu código e que 

aqui tínhamos que adequar nossa cidade a era de Belo Monte que assim estava a beneficiar nossa 

cidade. Foi instituído todas essas taxas, dentro do Código. Quem regulamenta e quem põe ela para 

funcionar são os vereadores dessa Casa, o Prefeito encaminha para cá, como encaminhou no ano 

de dois mil e dezessete essa bendita taxa de resíduo solido para lascar com o povo de Altamira. 
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Estar nas notas taquigráficas dessa Casa Dr. Loredan, mas agora como estão querendo colocar o 

povo contra minha pessoa dizendo que votei a favor da taxa de lixo, votei vereador vossa 

excelência que é vereador e que está com raiva de mim sabe porquê? Porque o seu irmão fez 

palhaçada com os areeiros querendo dar um de ditador no setor dos areeiros de Altamira, aquele 

povo não merece isso não, eu fiquei do lado do povo. Senhor Presidente quero dizer a vossa 

excelência no dia vinte e três do seis do ano de dois mil e dezenove, apresentei um projeto nesta 

Casa, está ali o Presidente dos taxistas o Zequinha, quando apresentei o projeto nesta Casa e no 

ato de cavaleiros chamei todos os vereadores e pedi o apoio a todos os vereadores com relação 

essa questão dos taxistas. Apresentei o projeto e ele está aqui foi para a Comissão de Justiça e 

Redação, onde foi dito que não podia apresentar esse projeto porque tinha que vir de ordem do 

Executivo e este vereador aqui pegou o projeto fiz a indicação, datada de vinte e quatro do três de 

dois mil e dezenove e todos os vereadores assinaram, foi encaminhado para esse bendito Prefeito 

de Altamira para ele encaminhar o projeto para beneficiar as classes trabalhadoras do município 

de Altamira. Hoje Dr. Loredan faz um ano que essa indicação foi enviada para a Prefeitura e ele 

sentou em cima com aquela bunda magra dele. Então faço um apelo Presidente e peço permissão 

para me ausentar tenho uma outra reunião, estou saindo não é com medo de represália de vereador 

não Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck, que após os cumprimentos 

disse: dizer que o vereador Marquinho esteve recentemente em Castelo de Sonhos e a população 

pedi para ele voltar lá, porque quanto mas conhece ele mas se afastam dele porque é um projeto 

sem projeto para Altamira. Então temos que ver nesse momento pessoas que vem para cá discursar 

discurso sem fundamento e não é isso que Altamira precisa, Altamira precisa de pessoas que 

tenham fundamento e que tenham conteúdos e não de pessoas que saem por ai dizendo que é isso 

e aquilo. Meus amigos em Castelo e em Altamira não é diferente nós vivemos um momento crítico, 

momento de inverno e com certeza nem todas as ruas e vicinais estão as mil maravilhas fazer 

política nesse momento nesses lugares é fácil agora quero ver o cara apresentar projeto ir lá dizer 

que vai fazer. Falar mal é fácil, agora apresentar projeto é difícil é mais difícil ainda é cumprir 

principalmente pessoas que não tem fundamento naquilo que fala. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: dizer como falou o 

vereador Roni Heck, como estamos no período chuvoso, aonde muitas das vezes é feito a estrada 

pela manhã e à tarde a chuva leva. A vereadora Socorro e o vereador Marquinho falaram da visita 

que fizeram no travessão da seis, temos uma parte do travessão da seis que já é do Brasil Novo e 

mesmo essa parte do Brasil Novo somos nós eu damos assistência nessa parte. Dizer que a fala do 

vereador Assis Cunha, informo que já estamos tomando providências. Dizer também que no ramal 

São Francisco já está sendo trabalhado, o ramal Novo Xingu também está sendo trabalhado com 

os trabalhos tentamos fazer o melhor para a população. Ontem fiz uma visita na ALTAPREV, 

aonde pude ver uma atenção muito grande aos servidores. Quero informar aos colegas que já foram 

feitas seis aposentadorias, inclusive vereador Roni Heck tem uma de Castelo de Sonhos. Já 

convidei todos vocês vamos visitar as Secretarias que estão de portas abertas para nos atender as 

atender todos os vereadores que estão buscando o melhor para suas comunidades. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros, que após os cumprimentos disse: quero 

informar que estive visitando a comunidade da Serrinha juntamente com o Presidente desta Casa, 

onde os moradores relataram as principais dificuldades apresentadas dia a dia. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: quero 

iniciar meu discurso dirigindo a palavra a vocês que estão presentes na nossa sessão hoje para 

tentar o diálogo e a conversa para fazer com que os interesses das classes sejam atendidos. Da 

minha parte tenho total interesse em apoia-los, para que se faça uma lei justa e objetiva para dar 
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garantias a vocês que tanto luta para o desenvolvimento da nossa cidade. Contem com este 

vereador, assim como fizemos dentro da classe dos moto taxistas nós promulgamos uma lei para 

regulamentar o que é de interesse para melhor fazer o atendimento da classe dos moto taxistas, 

melhorar nosso município que assim seja consigamos estender também para os taxistas, que assim 

consigamos fazer uma lei objetiva e que consigamos dar dias melhores para todos vocês que estão 

ajudando a desenvolver nosso município. Estarei à disposição para apoia-los e vamos estudar o 

que há de melhor vamos pegar as leis em outros município para que possamos está igualando a lei 

municipal aqui em Altamira. Hoje pela manhã estive visitando a PARAPAZ com nossa querida 

amiga Maláque que a coordenadora daquele órgão, em conversa com a coordenadora que é 

incansável principalmente dentro do que é segurança pública e agora neste cargo ela tem feito um 

belo trabalho na frente do PARAPAZ e me passou o que está acontecendo dentro do órgão e 

também de como podemos ajudar para que o atendimento seja mais amplo. Ela disse que no mês 

de fevereiro foram atendidas aproximadamente cinquenta e oito atendimentos e agora o 

PARAPAZ ela conta também com pedagogos, professores de educação física para fazer um 

trabalho mas humanizado e que consiga dentro de várias áreas para conseguir fazer os 

atendimentos necessários dentro do PARAPAZ. Junto a essa visita também estivemos dentro 

daquela quadra esportiva que fica próxima a UPA fazendo uma visita e mostrando as dificuldades 

que aquela quadra enfrenta, aquela quadra precisa de uma reforma objetiva com iluminação e que 

a PARAPAZ assuma aquela quadra para que assim algumas atividades esportivas aconteça dentro 

daquela localidade. Agradeceu. Por questões de saúde da vereadora Delza Barros, o senhor 

Presidente passou a direção dos trabalhos ao vereador Raimundinho Aguiar, pois, o mesmo 

precisava se ausentar para prestar socorro médico da referida vereadora. Ao assumir a direção dos 

trabalho, o vereador Raimundinho Aguiar deu continuidade aos trabalhos, facultando a palavra ao 

vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: vereador Marquinho quero explicar 

como é que funciona faço parte sim da Comissão de Constituição e Justiça me Redação todos os 

projetos que vem para essa Casa, fico muito tranquilo quando dou um parecer contra não é por que 

tenho nada contra quando e apresentado um projeto, como por exemplo, o vereador Marquinho 

apresentou um projeto para as mulheres gravidas, ai ele postou nas redes sociais que sou contra, é 

um projeto maravilhoso mas não é de nossa hierarquia, mas não é nós vereadores que podemos 

fazer esse projeto, esse projeto tem que vir do Executivo, nós Legislativo somos poderes 

harmônico que defende a população, esse projeto é impopular. Quero dizer falar sobe os animais 

é saúde pública. Quero agradecer pela Emenda Impositiva pelo o valor de sessenta e oito mil reais 

que foi contemplado para a APATA, que foram duzentos e noventa e cinco animais castrados e 

esses animais que foram castrados, foram prioridades que estavam próximos as feiras, escolas, orla 

do cais, algumas ruas do centro da cidade nos bairros periféricos. APATA existe desde o ano de 

dois mil e quatorze. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após 

os cumprimentos disse: gostaria de salutar algumas situações que aqui foram mencionadas o 

senhor Presidente sabe muito bem da questão dos técnicos bucal, solicitamos ao Executivo que 

pagasse o salário dos técnicos bucal. Iremos votar a favor do aumento do salário dos Conselheiros 

que antes era de cargo de nível médio e agora passou para cargo superior como a vereadora Socorro 

falou ainda é pouco. Hoje estive visitando o Terminal Hidroviário de Altamira mas uma obra da 

Rodonave a concessão que faz a travessia do porto do Assurini, são cinco milhões investidos. 

Então algumas pessoas que não foram alocados que estão ali no porto a muitos anos. Então vou 

cobrar perante empresa para conseguir alocar as pessoas que ficaram de fora de empreendimento. 

Salutar e parabenizar a empresa em parte que contratou uma empresa de Altamira para fazer esse 

serviço que é IMPROTEC Engenharia em nome do engenheiro Jeferson. Gostaria também de falar 
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sobre o papel da comissão, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, no caso que eu sou 

Presidente o vereador Agnaldo Rosas também faz parte assim como o vereador João Roberto faz 

parte temos que saber salutar o que de Cesar.  Então não foi passado na comissão no ano de dois 

mil e dezesseis, porque não podemos legislar sobre questão tributária e sempre estamos a favor da 

população. O Victor apresentou um projeto dos moto taxistas e todos nós votamos a favor as 

mudanças que forem para beneficiar. Estou disposto no final da reunião se reunirmos. Podemos 

legislar em matérias não tributárias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac 

Costa, que após os cumprimentos disse: aproveitar a oportunidade que vocês estão falando em 

concurso público, dizer que há vinte e dois anos atrás eu votei a favor do concurso público, naquela 

época vocês que são concursados quando votamos a favor do concurso uma multidão vieram para 

a Câmara, nós saímos as duas da manhã saímos daqui escoltados pela polícia, arrebentaram toda 

a Câmara, porque votamos para os pais de famílias terem seus empregos. Como eu votei agora 

também para que seja realizado o concurso público. Falar também d Resolução que estar 

circulando saindo no repórter setenta, onde vou conversar com o advogado do município, vou falar 

por mim que infelizmente temos que respeitar a Constituição que é um direito de todos o concurso 

público, eu não deixaria ninguém de fora entrar na cidade pra prestar o concurso público. Mas tem 

uma Resolução que saiu hoje que estar no Repórter Setenta do Liberal que aqueles que venham 

para cá de outro estado que não tenha filiação partidária em qualquer município no Pará não pode 

participar do concurso em qualquer município do estado do Pará e que também tem que ter sua 

habilitação (CNH). Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, 

que após os cumprimentos disse: quero informar que estive a convite da associação de areeiros 

participando de uma audiência na Norte Energia, vi a grande luta desses profissionais que tentam 

diariamente levar o pão de cada dia a seus familiares que agora estão há mais de duas semanas a 

liberação da área conhecida como Prainha e a Constituição Cooperativa. A Norte Energia pediu 

um prazo de uma a duas semanas para contratar a empresa consultora que vai construir a sede da 

associação e também a construção do porto e dar continuidade aos trabalhos. Sabemos que mais 

de quarenta e cinco famílias beneficiadas com a extração de areia. Parabenizo a Faculdade FAC 

pela formatura de trinta e dois alunos do curso de ciências contábeis e administração. Senhor 

Presidente peço a vossa excelência que solicite aos vereadores disciplina na hora das nossas 

sessões, tem vereadores que na hora que se manifesta levanta e vai para o outro lado da rua. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente passou para a OREDEM DO 

DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que faça a leitura das matérias. SÓ LEITURA. Projeto 

de Lei n.º 116/2020, de iniciativa das vereadoras Socorro do Carlo e Delza Barros, que modifica 

dispositivos da Lei Municipal n° 3.195/2014; que dispõe de instalação de Postos de Abastecimento 

de Combustíveis no Município de Altamira. URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Projeto de Lei n.º 

117/2020, do Executivo Municipal, que Altera, revoga e inclui dispositivos na Lei Municipal n.º 

1393/97, de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações 

da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do município de Altamira e na Lei n.º 

3.307/2019. Projeto de Lei n.º 118/2020, do Executivo Municipal, que Altera, revoga e inclui 

dispositivos na Lei n.º 3.203/2015, que dispõe sobre a remuneração, direitos, deveres e eleição dos 

Conselheiros Tutelares do município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Veto Parcial do Executivo Municipal 

ao Projeto de Lei n.º 101/2019, de iniciativa popular, que dispõe da Criação, Propriedade, Posse, 

Guarda, Castração, Microchipagem, uso e transporte de cães e gatos no município de Altamira. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 113/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que declara e reconhece como de utilidade pública para 
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o município de Altamira, a Liga Esportiva de Altamira – LEAL.  Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 114/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que declara e reconhece como de utilidade pública para o município de Altamira, a 

Cooperativa de Transporte Rodoviário de Passageiros - COOTAIT. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 115/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que institui no Município de Altamira, Estado do Pará, o Dia Municipal do 

Farmacêutico. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução 

n.º 028/2020, de iniciativa da Mesa Diretora, que altera Artigos e acrescenta Incisos ao Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Altamira. Indicação n.º 3178/2020, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que sugere ao senhor Renato Mengoni - Secretário Municipal de Saúde, no sentido 

de realizar Campanha de Cirurgias Eletivas no município de Altamira, para realizar procedimentos 

em Colecistectomia e Herniorrafia, em virtude da alta demanda existente na Central de Regulação. 

Indicação n.º 3150/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e Pesca - SEDAP, para que sejam construídas 30 (trinta) Tanques 

Escavados para o moradores do travessão do Espelho, no Assurini. Indicação n.º 3166/2020, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas construir uma Quadra Esportiva com 

cobertura na Creche Conhecer. Indicação n.º 3167/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, 

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

realizar estudos com vistas construir um Playground na Creche Conhecer.  Indicação n.º 

3168/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas construir um 

Playground na Creche São Sebastião. Indicação n.º 3175/2020, de iniciativa do vereador Isaac 

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

competente, realizar os serviços de linha d’água e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas 

Mário Silva, Nova Altamira e Aparecida, no bairro São Domingos. Indicação n.º 3176/2020, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar os serviços de linha d’água e blokreteamento e/ou 

asfaltamento na Rua São Francisco e nas Travessas Mineiros e Sete Amigos, no bairro São 

Domingos. Indicação n.º 3177/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de 

linha d’água e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas Quintino Bocaiuva, Boa Vitória e 

Jerusalém, no bairro São Domingos. Indicação n.º 3152/2020, de iniciativa do vereador João 

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

competente, realizar a continuação do serviço de iluminação pública na rodovia Transamazônica, 

no trecho do perímetro urbano até o bairro Buriti. Indicação n.º 3153/2020, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder 

junto ao Governo do Estado, para que em parceria, construam ou implantem uma Escola de Ensino 

Médio de Tempo Integral no município de Altamira.  Indicação n.º 3154/2020, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar os serviços de galeria pluvial, linha d’água e calçada, como 

também, o serviço de iluminação pública colocando braços e com suas respectivas lâmpadas, na 

Rua que faz a ligação entre o bairro Santa Ana e o bairro Paixão de Cristo. Requer também, que o 

ponte construída em madeiras seja substituída por uma em concreto armado. Indicação n.º 

3149/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 
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Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Unidade de Saúde Básica e 

uma Creche no bairro Buriti. Indicação n.º 3157/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que estabeleça um percentual de vagas 

nas empresas licitadas prestadoras de serviços para jovens aprendizes. Indicação n.º 3179/2020, 

de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça com uma academia ao ar livre, 

no bairro Buriti. Indicação n.º 3155/2020, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação 

Pública, realizar o serviço de troca de lâmpadas queimadas no Acesso Oito, no bairro Brasília. 

Indicação n.º 3158/2020, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos 

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

o serviço de troca de lâmpadas na Avenida João Coelho, no perímetro entre as Ruas Joaquim 

Avelino e Monte Sião, no bairro Brasília. Indicação n.º 3158/2020, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria Municipal de Saúde, contratar um Enfermeiro para prestar serviço no Centro de Apoio 

e Diagnostico de Altamira. Indicação n.º 3159/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, 

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

Saúde, adquirir um Bebedouro para a Unidade de Saúde da comunidade Santa Luzia, no distrito 

de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 3160/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

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

serviço de manutenção da estrada e, também o encascalhamento das ladeiras no Travessão do 

Babaquara, no Assurini. Indicação n.º 3161/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

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

realizar o serviço de manutenção da estrada e, também o encascalhamento das ladeiras no 

Travessão do Barro Duro, no Assurini.  Indicação n.º 3162/2020, de iniciativa do vereador João 

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

competente, realizar o serviço de recuperação do Travessão do senhor Divino, no Assurini. 

Indicação n.º 3163/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, contratar um 

Técnico de Enfermagem para prestar serviço na Unidade de Saúde da comunidade Princesa do 

Xingu.  Indicação n.º 3164/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um abrigo 

(ponto de espera do carro de linha), na entrada no ramal São Francisco. Indicação n.º 3165/2020, 

de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, designar o nome da senhora Iracilda Fortunato 

Nunes, in-memoriam, na Praça da comunidade Princesa do Xingu. Indicação n.º 3169/2020, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma geral da Praça do Coreto em frente 

à Escola Polivalente de Altamira. Indicação n.º 3170/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

implantar o serviço de iluminação pública colocando braços e com suas respectivas lâmpadas, na 

Alameda Anísio Campos (25 pontos completos) e na Rua da Praça (13 pontos completos), no 

Loteamento Ayrton Senna I. Indicação n.º 3171/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

implantar o serviço de iluminação pública colocando braços e com suas respectivas lâmpadas, na 

Alameda Presidente Figueiredo (03 braços completos), Alameda Princesa Izabel (02 braços), 
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Alameda Princesa Uri (01 braço completo), Alameda Rosa Bucher (01 braço completo), Alameda 

Professor Ubirajara (01 braço completo), Alameda Francisco Nunes (02 braços completos), 

Alameda Francisco Barbosa (01 braço completo), Alameda Divina Leão (01 braço completo) e na 

Alameda Presidente Lula (01 braço completo), no Loteamento Ayrton Senna I. Indicação n.º 

3172/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar reparos na bomba d`água da 

comunidade Vila Piauiense. Indicação n.º 3173/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, 

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

realizar o serviço de limpeza na Rua 14, no bairro Jardim França. Indicação n.º 3174/2020, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reparo na rede de iluminação 

pública na Rua 14, no bairro Jardim França. Indicação em Conjunto n.º 3151/2020, de iniciativa 

dos vereadores Raimundinho Aguiar, Roni Heck e João Estevam, que sugere ao Deputado 

Estadual Eraldo Pimenta – MDB, através de Emenda Parlamentar, destinar recursos para perfurar 

um poço artesiano na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Pedido de Informação n.º 017/2020, 

de iniciativa do vereador Victor Conde, que requer que o excelentíssimo senhor Rogério Marinho 

– Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, encaminhe a esta Câmara Municipal, 

relatórios sobre as ações do Governo Federal concernentes a execução das obras do Programa 

Minha Casa, Minha Vida, em Altamira. Moção n.º 166/2020, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere que seja consignada Moção de Aplauso aos organizadores do movimento “Stay 

Alive”, pelo ato realizado no último dia 15 de fevereiro, com o intuito de conscientizar a população 

da necessidade de tratamento quanto a questão do suicídio.  Moção n.º 167/2020, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere que seja consignada Moção de Aplauso a Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais – APAE Altamira, pelo trabalho realizado em Altamira. AVULSOS: 

Mensagens do Executivo Municipal encaminhando os Projetos de Leis n.º 117 e 118/2020. 

Considerando a necessidade de aprovação em regime de urgência urgentíssima, haja vista, tratar-

se de matérias que: 01 - Projeto de Lei n.º 117/2020, que altera, revoga e inclui dispositivos na Lei 

Municipal n.º 1393/97, de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Remunerações da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de 

Altamira e na Lei n.º 3.307/2019. Que em razão de lapso de esquecimento na reformulação contida 

na Lei Municipal n.º 3.307/2019, que foi exaustivamente discutida e aprovada nesta Casa. 02 - 

Projeto de Lei n.º 118/2020, que altera, revoga e inclui dispositivos na lei n.º 3.203/2015, que 

dispõe sobre a remuneração, direitos, deveres e eleição dos Conselheiros Tutelares do Município 

de Altamira. Em razão de tratar-se do adequação da remuneração dos Conselheiros Tutelares, cujo 

valores já estão disponíveis na Lei Orçamentária para 2020. O senhor Presidente consultou ao 

Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava discutir e votar na reunião os Projetos de Leis 

n.ºs 117 e 118/2020. Aprovado a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Veto Parcial do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 

101/2019, que dispõe da Criação, Propriedade, Posse, Guarda, Castração, Microchipagem, uso e 

transporte de cães e gatos no município de Altamira. Veto Parcial do Executivo Municipal ao 

Projeto de Lei n.º 101/2019, que dispõe da Criação, Propriedade, Posse, Guarda, Castração, 

Microchipagem, uso e transporte de cães e gatos no município de Altamira. Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 113/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que declara e reconhece como de utilidade pública para o município de Altamira, 

a Liga Esportiva de Altamira – LEAL. Projeto de Lei n.º 113/2019, de iniciativa do vereador Dr. 
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Loredan Mello, que declara e reconhece como de utilidade pública para o município de Altamira, 

a Liga Esportiva de Altamira – LEAL.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

ao Projeto de Lei n.º 114/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que declara e reconhece 

como de utilidade pública para o município de Altamira, a Cooperativa de Transporte Rodoviário 

de Passageiros - COOTAIT.  Projeto de Lei n.º 114/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

que declara e reconhece como de utilidade pública para o município de Altamira, a Cooperativa 

de Transporte Rodoviário de Passageiros - COOTAIT.  Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 115/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, 

que institui no Município de Altamira, Estado do Pará, o Dia Municipal do Farmacêutico.  Projeto 

de Lei n.º 115/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que institui no Município de 

Altamira, Estado do Pará, o Dia Municipal do Farmacêutico. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Resolução n.º 028/2020, de iniciativa da Mesa Diretora, que altera 

Artigos e acrescenta Incisos ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Altamira. Projeto de 

Resolução n.º 028/2020, de iniciativa da Mesa Diretora, que altera Artigos e acrescenta Incisos ao 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Altamira.  Indicação n.º 3178/2020, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 3150/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar. Indicações n.ºs 3166, 3167 e 3168/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações 

n.ºs 3175, 3176 e 3177/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 3152, 3153 e 

3154/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3149, 3157 e 3179/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 3155 e 3158/2020, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros. Indicações n.ºs 3158 e 3159/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicações n.ºs 3160, 3161 e 3162/2020, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 

3163, 3164 e 3165/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 3169, 3170 e 

3171/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3172, 3173 e 3174/2020, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação em Conjunto n.º 3151/2020, de iniciativa dos 

vereadores Raimundinho Aguiar, Roni Heck e João Estevam. Pedido de Informação n.º 017/2020, 

de iniciativa do vereador Victor Conde, que requer que o excelentíssimo senhor Rogério Marinho 

– Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, encaminhe a esta Câmara Municipal, 

relatórios sobre as ações do Governo Federal concernentes a execução das obras do Programa 

Minha Casa, Minha Vida, em Altamira. Moções n.ºs 166 e 167/2020, de iniciativa do vereador 

Victor Conde. Projeto de Lei n.º 117/2020, do Executivo Municipal, que Altera, revoga e inclui 

dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/97, de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 

município de Altamira e na Lei n.º 3.307/2019. Projeto de Lei n.º 118/2020, do Executivo 

Municipal, que Altera, revoga e inclui dispositivos na Lei n.º 3.203/2015, que dispõe sobre a 

remuneração, direitos, deveres e eleição dos Conselheiros Tutelares do município de Altamira. 

Fazendo uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação das Indicações nº 3149, 3157 e 3179/2020, de sua iniciativa. 

Solicitou também que o Projeto de Lei n.º 114/2019, de sua iniciativa, que declara e reconhece 

como de utilidade pública para o município de Altamira, a Cooperativa de Transporte Rodoviário 

de Passageiros – COOTAIT, fosse retirado de pauta, para que o mesmo retornasse somente na 

próxima reunião. 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 aprovação das Indicações 

n.ºs 3158 e 3159/2020, de sua iniciativa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha, que após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação das Indicações n.ºs 3169, 3170 e 3171/2020, de sua iniciativa. Agradeceu. Em seguida 
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o vereador Raimundinho Aguiar devolveu a direção dos trabalhos ao vereador Dr. Loredan 

Mello, que ao reassumir, facultou a palavra ao vereador João Roberto, que após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação das Indicações n.ºs 3152, 3153 e 

3154/2020, de sua iniciativa. Agradeceu. O vereador Raimundinho Aguiar solicitou que o 

Projeto de Lei n.º 115/2019, de sua iniciativa, que institui no Município de Altamira, Estado do 

Pará, o Dia Municipal do Farmacêutico, fosse retirado de pauta, para que o mesmo retornasse 

somente na próxima reunião. Não havendo mais manifestante, o senhor Presidente pediu apoio 

para aprovação da Indicação nº 3178/2020, de sua iniciativa. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente consultou aos demais membros da Mesa Diretora em relação a Questão de Ordem 

solicitada pelos vereadores Victor Conde e Raimundinho Aguiar com relação aos Projeto de Lei 

114/2019 e Projeto de Lei nº 115/2019, para que fossem retirados de pauta. Sendo acatada a 

Questão de Ordem. Em seguida o senhor Presidente informou que havia retirando da pauta de 

votação do Projetos de Leis n.ºs 114 e 115/2019. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao 

vereador Maia Júnior, que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, consultou ao 

Soberano Plenário para saber algum vereador queria colocar em destaque a votação de alguma 

matéria.  Não havendo manifestantes, o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  Indicação 

n.º 3178/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicação n.º 3150/2020, de iniciativa 

do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 3166, 3167 e 3168/2020, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 3175, 3176 e 3177/2020, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa. Indicações n.ºs 3152, 3153 e 3154/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações 

n.ºs 3149, 3157 e 3179/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 3155 e 

3158/2020, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 3158 e 3159/2020, de 

iniciativa da vereadora socorro do Carmo. Indicações n.ºs 3160, 3161 e 3162/2020, de iniciativa 

do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 3163, 3164 e 3165/2020, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 3169, 3170 e 3171/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 3172, 3173 e 3174/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicação 

em conjunto n.º 3151/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar, Roni Heck e João 

Estevam. Moções n.ºs 166 e 167/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Aprovadas a 

unanimidade.  VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 113/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que declara e reconhece como de utilidade pública para o Município de Altamira, 

a Liga Esportiva de Altamira – Leal. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei n.º 113/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que declara e reconhece como de Utilidade Pública para 

o município de Altamira, a Liga Esportiva de Altamira – Leal. Aprovado a unanimidade. Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução n.º 028/2020, de 

iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João 

Roberto, João Estevam, Irenilde Gomes, Delza Barros e Victor Conde, que altera artigos e 

acrescenta incisos ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Altamira. Aprovado pela 

maioria, recebendo votos favoráveis do vereadores: Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac 

Costa, João Roberto, Assis Cunha, Irenilde Gomes, João Estevam, Roni Heck e Victor Conde 

e votos contrários dos vereadores: Socorro do Carmo, Dr. Agnaldo Rosas e Francisco Marcos.  

Projeto de Resolução n.º 028/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho 

Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto, João Estevam, Irenilde Gomes, Delza Barros e 

Victor Conde, que altera artigos e acrescenta incisos ao Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Altamira e dá outras providências. A Mesa Diretora Executiva da Câmara Municipal de 

Altamira, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que o 
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Plenário aprovou e a Mesa Diretora Executiva, promulga o seguinte: RESOLUÇÃO N.º 028/2020. 

CRIA-SE AO ARTIGO 58, O INCISO VI. COM A SEGUINTE REDAÇÃO: Art. 58 - ........... VI 

- Sessões Especiais de categorias e/ou entidades, as mesmas serão realizadas as quartas-feiras, com 

duração de duas horas, iniciando-se as 9h., e obrigatoriamente deverão ser solicitadas via ofício 

do vereador requisitante, o qual deverá participar de tal audiência. O ARTIGO 59.  PASSA A TER 

A SEGUINTE REDAÇÃO: Artigo 59 - As sessões ordinárias serão às terças-feiras e terão duração 

de duas horas e vinte minutos, iniciando-se às nove horas, e constarão de: CRIA-SE AO ARTIGO 

59, O § 4º. COM A SEGUINTE REDAÇÃO: Artigo 59 - ........ § 4º - Nas reuniões ordinárias não 

serão permitidas participação especial de qualquer entidade ou cidadão, exceto autoridades 

constituídas. CRIA-SE AO ARTIGO 145, O § 3º. COM A SEGUINTE REDAÇÃO: Art. 145 - 

........ § 3º - A inscrição da fala dos vereadores serão revezadas nas três fases das sessões 

ordinárias. CRIA-SE AO ARTIGO 201 O INCISO VI. COM A SEGUINTE REDAÇÃO: Art. 201 

- ........... VI – O horário de funcionamento da Câmara Municipal de Altamira será de segunda a 

sexta feira, das 7 às 13h. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Câmara Municipal de Altamira, aos cinco dias do mês de fevereiro do 

ano de dois mil e vinte. Aprovado pela maioria, recebendo votos favoráveis dos vereadores: 

Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto, Assis Cunha, Irenilde 

Gomes, João Estevam, Roni Heck e Victor Conde e voto contrários dos vereadores:  Socorro 

do Carmo, Dr. Agnaldo Rosas e Francisco Marcos. Pedido de Informação nº 017/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que requer que o excelentíssimo senhor Rogério Marinho – 

Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, encaminhe a esta Câmara Municipal, relatórios 

sobre as ações do Governo Federal concernentes a execução das obras do Programa Minha Casa, 

Minha Vida, em Altamira. Aprovado a unanimidade. Veto Parcial do Executivo Municipal ao 

Projeto de Lei n.º 101/2019, que dispõe da criação, propriedade, posse, guarda, castração, 

Microchipagem, uso e transporte de cães e gatos no município de Altamira. Aprovado recebendo 

votos favoráveis dos vereadores: Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João 

Roberto, Irenilde Gomes, João Estevam, Roni Heck e Victor Conde. Recebendo votos 

contrários dos vereadores: Dr. Loredan Mello, Dr. Agnaldo Rosas, Socorro do Carmo, Assis 

Cunha e Francisco Marcos. Projeto de Lei n.º 117/2020, do Executivo Municipal, que altera, 

revoga e inclui dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/97, de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre 

o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do Município de Altamira e na Lei n.º 3.307/2019. Aprovado a unanimidade. Projeto 

de Lei n.º 118/2020, do Executivo Municipal, que altera, revoga e inclui dispositivos na Lei n.º 

3.203/2015, que dispõe sobre a remuneração, direitos, deveres e eleição dos Conselheiros 

Tutelares do Município de Altamira. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para 

votação, o senhor Presidente usando da prerrogativa contida no Regimento Interno, declarou seu 

voto contrário ao Veto Parcial do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 101/2019, que dispõe 

da criação, propriedade, posse, guarda, castração, Microchipagem, uso e transporte de cães e gatos 

no município de Altamira. Observação: Não sendo computado o voto da vereadora Delza Barros 

em razão da mesma ter sido internada no Hospital Regional de Altamira para melhor avaliação 

médica. 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 Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: faço apelo 

excelentíssimo Presidente aos nobres colegas vereadores para que possamos resolver a situação 

dos moto taxis e dos taxistas do município de Altamira. Temos que sair daqui hoje com uma 

solução, porque Dr. Loredan eu acredito em vossa excelência no seu espirito público e na sua boa 
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vontade de resolvermos a situação desse pessoal. Não é admissível Presidente Dr. Loredan que os 

nossos moto taxistas e taxistas que estão aqui em Altamira há anos e anos, vem uns caras de 

Santarém, Macapá se estabelecer aqui e que avançam tem que avançar mas com o povo daqui. 

Senhor Presidente tenho certeza que vossa excelência não vão furtar de fazer uma reunião 

produtiva e que avance para podermos sair daqui com uma solução, porque quem manda nesse 

município primeiramente é o povo, temos o Executivo e o Poder Legislativo. O vereador Maia 

Júnior solicitou um aparte a qual foi concedida: após os cumprimentos disse: sou de acordo que 

seja regulamentado, mas como vossa excelência não estava aqui antes, o Procurador está presente 

e pode afirmar que essa lei só pode vir do Executivo não podemos legislar em questão tributária. 

Então se for pela legalidade sou a favor. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Francisco 

Marcos disse: o ilustre Procurador está presente, o Presidente da Casa também, os vereadores que 

aprovam as leis também, o povo as classes trabalhadoras estão persentes então vamos resolver essa 

situação hoje. Agradeceu. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: Eu tenho uma sugestão, 

segunda-feira dia nove as nove horas da manhã, podemos marcar uma audiência pública, onde 

podemos convidar a Prefeitura através da Procuradoria, o DEMUTRAN e vamos discutir a 

legalidade de se fazer a lei por aqui. Então fica combinado segunda-feira, dia nove horas, 

realizarmos uma audiência pública. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: os senhores sabem que nunca tive problema 

algum em elogiar quem merece, inclusive o meu opositor, várias vezes tenho elogiado vossa 

excelência de como tem conduzido esta Casa merecedor pela segunda recondução. Neste momento 

gostaria também de parabenizar o vereador Raimundinho Aguiar, que disse que esteve com os 

areeiros para tentar resolver a questão da paralização é assim que se faz vereador quando se quer 

ajudar. Eu fui advogado da associação por um determinado período até o momento em que me 

tornei vereador hoje não sou porque a lei não me permite advogar contra órgãos públicos. Mas 

deixei um acordo que está prestes a ser realizado pela Norte Energia que vossa excelência deve ter 

conhecimento que é construir um porto, eles liberaram duas áreas para haver extração de areia e 

fiz isso como advogado, hoje não sou mas advogado se hoje tem algum problema com um parente 

meu tem que ser resolvido entre eles, vereador não deve chegar lá e tocar fogo numa associação a 

flor da pele. Então vereador Raimundinho Aguiar, parabéns pela sua atuação. Agradeceu. Em 

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

gostaria de agradecer aos pares que votaram nas minhas indicações, que estamos passando por 

momentos muito difícil em várias áreas da administração pública. Dizer a saúde do ser humano é 

essencial que na próxima reunião o Presidente e qualquer outro vereador possa reta informando 

para vocês o início das cirurgias eletivas. Que possamos também como foi falado na reunião 

passada sobre a questão da dengue no nosso município de Altamira, precisamos de mais 

campanhas informativa, sabemos que a dengue não é responsabilidade somente do município e 

sim de cada um de nós, que possamos ter essa conscientização para que nós tenhamos caso de 

dengue no nosso município, pois a nossa UPA está lotada o tempo todo e a maioria das pessoas lá 

encontram se com dengue. Dizer aos presentes como já foi falado pelo Presidente, somos 

trabalhadores e houve uma diminuição nos salários dos colegas da Saúde, SEOVI e de outros 

órgãos também. Estive na UPA me disseram que vai ser diminuído ainda mais. Então peço que na 

próxima reunião seja confirmado se isso é verdade ou não, para que possamos está acalmando 

essas pessoas que estão com dificuldades. Dizer que os funcionários da Saúde ainda não receberam 

e tem um prazo para fazer as inscrições do concurso público e que já está se encerrando e até hoje 

ainda não tinham recebido seus salários.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: quero informar aos moto taxistas, taxistas os 
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representantes dos UBER que estão presentes. Então vejam bem se não tivermos competência de 

resolvermos pequeno conflito fica difícil. O Presidente já afirmou que na segunda-feira, as nove 

horas teremos audiência pública. Neste momento parabenizo o Presidente desta Casa pela sua 

indicação de nº 3178, com relação as cirurgias eletivas. Quero contribuir informando as vossas 

excelências que no meu primeiro mandato quando assumir tínhamos uma demanda muito grande 

de cirurgias eletivas. Então foi montado um mutirão de cirurgias e no período de três a quatro 

meses zerou a demanda. Então espero estar contribuindo com sua indicação, solicitar aos líderes 

do governo o mutirão de cirurgias que o número hoje é muito grande. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: neste momento 

quero lamentar com profunda tristeza pelo falecimento de pessoas queridas. Na área militar 

perdemos o Sargento Moreira que honrou a farda do 16º Batalhão Militar de Altamira, amigo, 

companheiro realizamos juntos visitas, reuniões e sempre muito prestativo. Acompanhou nosso 

Bispo Dom Erwin, prestando seus serviços como segurança particular, deixo meus sinceros 

sentimentos aos familiares desse ilustre cidadão. Na área da Educação perdemos nossa amiga e 

professora Celeste, que lutou há mais de dois anos contra um câncer   que sempre manteve no rosto 

alegria e a esperança. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: 

distribui um abaixo-assinado do pessoal da Colina alegando que a Escola Francisco Carneiro que 

precisa ter um transporte escolar da Colina para lá, em virtude do perigo de acidente e que também 

já houve caso de tentativa de assédio e assim por diante. Então peço ao vereador Roni der uma 

tenção juntamente com a esposa Secretaria de Educação. 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 à 

presente Ata que após aprovada será assinada, Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, 

aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.  
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