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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020 REALIZADA NO DIA OITO DO MÊS 

DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.   

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de 

Andrade Mello, os senhores vereadores:  Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira, 

Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Francisco de Assis Cunha, Francisco 

Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Roberto Mendes, Maria Delza 

Barros Monteiro, Maria do Socorro e Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor Presidente 

convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado do Pará. Em seguida solicitou 

ao vereador Victor Conde que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores 

vereadores. Havendo número legal o senhor Presidente declarou aberta a Reunião em nome de 

Deus. Mandando justificar a ausência do vereador Roni Emerson Heck (viajando/castelo de 

Sonhos) Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos) e João Estevam da Silva Neto (doente). 

Em seguida submeteu a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e quatro do mês de maio 

do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, 

aprovada pela maioria, abstendo se de votar os vereadores Victor Conde e Isaac Costa. Em 

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

oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os 

cumprimentos disse:  senhor presidente dando continuidade a um assunto da última reunião, 

Água para Todos aonde no último expediente o vereador Raimundinho Aguiar ele disse que ele 

não havia sido convidado pelo o vereador Marquinho para estar lá no Michila, e que segundo ele 

as indicações partiu para que o poço fosse levado para aquela comunidade seria de sua autoria. 

Na verdade gostaria de dizer a todos que essas indicações quando elas vem aqui para as Sessões 

elas vem para serem deliberadas para serem discutidas e votadas por todos os vereadores, a partir 

que ela chega aqui para discussão ela deixa de ser do vereador não existe paternidade com 

relação a indicação, e acredito que o vereador João Roberto já retratou com relação a essa 

situação, então a partir do momento que aqui é votado e neste caso foi votado por unanimidade 

por todos os vereadores e a indicação é da Câmara e não e de vereador de ser do vereador A ou 

vereador B, ao final o  vereador Raimundinho Aguiar, disse que havia interesse políticos porque 

o vereador Marquinho tinha convidado alguns vereadores e a mim porque eu seria um pré-

candidato a Deputado Estadual do PSB naquele momento eu não era e gostaria de informar que 

ao vereador Raimundinho Aguiar e a todos que sou sim pré-candidato sim a Deputado Estadual 

pelo PSB. Agradeceu. em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que 

apósos cumprimentos disse: estive visitando três comunidades a zona rural junto com o vereador 

Marquinho, comunidade do Michila e Cipó Ambé e ramal da Floresta, aonde houve uma 

denúncia de contaminação no Cipó Ambé no Igarapé, onde a nascente o Igarapé Ambé, aonde 

alguns moradores já saíram daquela localidade devido o odor senhores vereadores que está 

causando através do lixão muito conhecido tem o nome bonito, mas o nome popular é esse. O 

lixão que está causando realmente aquele odor, a qual todos nós aqui acho que participamos das 

conversas bonitas da Norte Energia do que seria feito com aquelas pessoas que iriam trabalhar na 

questão de separar as pessoas do lixo, iriam gerar empregos e rendas, e hoje só estar gerando 

doenças para aquelas pessoas que ali estão nas proximidades e muitas pessoas já saíram porque 

realmente não aguentaram o odor que está causando o lixão para comunidade do Cipó Ambé. 

Também tivemos visitando o Projeto do Governo Federal com parceria com a Prefeitura 
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Municipal de Altamira Minha Casa Minha Vida, está totalmente abandonado só tem mato e 

quase as pessoas não conseguem adentrar e nós queríamos uma resposta da Prefeitura para saber 

o que realmente houve para aquelas casas estarei inacabadas e no mato, tem muitas famílias sem 

casa e precisando ocupar aquelas residências principalmente pessoas que fizeram cadastro e que 

são de vulnerabilidade social. Estamos passando por momentos mais difíceis mas ainda as ruas 

asfalta coloca bloquetes e a Nort5e Energia vem e fazem os buracos eu acho que todos os 

vereadores dessa Casa estão recebendo reclamações sobre essas empresas, os comerciantes 

Anchieta e Gersi na travessa Comandante Castilho me pergunta vereadora o que é que está 

acontecendo? É muita poeira, enfim, que a Norte Energia possa realmente resolver essa situação 

não só essa, mas como todas as mazelas que deixaram aqui no município de Altamira. Então 

realmente um dos grupos sociais que nós estamos preocupados sim, mas nós vereadores nós 

reivindicamos, mas quem tem o poder de fazer realmente é a NEZA a Norte Energia, através 

dessas empresas, o nosso papel aqui é cobrar e fiscalizar e é isso que fazemos diariamente. 

Estive também no bairro Santa Benedita bairro que eu visito quase que diariamente e a creche 

uma creche nova fizemos uma festa teve a Procissão no domingo tivemos lá e a reclamação das 

mãezinhas é que a creche do Santa Benedita continua fechada é uma creche nova e que estava 

aguardando a licitação das carteiras mas até hoje ao se tem uma resposta para aquela população. 

Também recebemos várias mensagens na questão da água no bairro Bela Vista a situação lá está 

caótica com relação a situação da água um bem tão precioso para a vida. Então esperamos que o 

governo Municipal que algumas situações aqui são da esfera Municipal e outras da esfera 

Federal que realmente possa resolver essas situações, estamos com certeza solicitando e dizer 

vereadora Irenilde que o Estado também tem suas falhas, eu vi a senhora cochichar com o 

vereador João Roberto, o Estado também tem suas falhas e eu não defendo nenhuma bandeira 

partidária eu defendo  povo, como nós já falamos tudo o que está acontecendo passando no 

Jornal Liberal as Escolas do Estado , o Hospital Regional precisando de equipamentos aqui eu 

defendo e digo não tenho amor partidário eu tenho amor pelas pessoas que me colocaram aqui na 

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

cumprimentos disse: primeiramente quero agradecer a Deus por, mas essa oportunidade de mais 

uma vez poder usar a tribuna para defender os interesses em favor da sociedade Altamirense e 

em favor dos interesses de nossa comunidade. Senhoras e senhores tenho a honra de informar 

que durante ao decorrer da semana estivemos visitando inúmeras comunidades tanto do campo 

como da zona urbana tivemos o prazer também de despachar com o Executivo Municipal na 

última quinta-feira e ser atendido com algumas reivindicações com alguns pleitos desse vereador 

aonde fomos informados que a escola do ramal Cipó Ambé já foi autorizado os serviços e na 

oportunidade tive na semana passada visitando aquela  comunidade, observamos que a escola 

estava precisando de uma reforma, então levamos e oficiamos além da indicação que apresentei 

nesta Casa já foi autorizado. Também a comunidade dos Traíras que até então estava 

intrafegável, e na última sexta-feira as máquinas começaram a fazer o trabalho de terraplenagem 

naquela comunidade, até quero convidar minha colega Irenilde Gomes para fazermos juntos uma 

visita naquela comunidade foi autorizado os serviços e de imediato foi começado os trabalhos 

esperamos que seja concluído o mais rápido possível. Também recebi uma visita dos moradores 

das proximidades do aeroporto do bairro Ibiza, pessoas que usa faze caminhadas aquele calçadão 

que vai até ao aeroporto as pessoas reclamam que o mato está se alastrando no calçadão, sentei 

com o Executivo Municipal, ele autorizou o Bira realizar os trabalhos e os mesmos já está em 

fase de conclusão para que as pessoas possam fazer suas caminhadas, e também para ser de bom 

grado a todos que chegam e saem de Altamira. Não poderia esquecer de agradecer a dona Nilda, 
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presidente da Associação dos Moradores do bairro Paixão de Cristo, que também estivemos 

conversando com relação a inúmeros problemas daquela comunidade, quero informar a dona 

Nilda e a todos aqui presente que o Executivo Municipal, autorizou os serviços de arruamento 

naquela comunidade, infelizmente no dia que começaram os trabalhos foram três dias de chuva 

seguidos e conseguindo que desse uma pausa. Nós sabemos dona Nilza a questão de 

abastecimento de água daquela comunidade e também sabemos que aquela comunidade tem 

muitas crianças e senhoras e por que não nós já adultos lá necessita de uma quadra de esporte, 

praça com área de lazer e academiar ao ar livre para as comunidades. Então já temos assim como 

alguns colegas aqui já temos algum pleito nesse aspecto, e não há coisa mais gratificante senhor 

presidente e senhores vereadores é quando a comunidade participa desse momento, esse 

momento de construção porque é daqui senhores que chega até a mão do Executivo Municipal, 

as solicitações, os pedidos e nada mais importante do que sabermos que nós temos um grande 

número de representantes de comunidades que sempre estão aqui e isso é muito importante. 

Quero agradecer dona Nilda e demais moradores desta comunidade, e dizer que estamos a inteira 

disposição para ouvi-los e buscar meios para solucionar os problemas. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: presidente 

Loredan para que fique registrado nas notas taquigráficas desta Casa, no último dia três (03) de 

maio foi depositado na conta da Prefeitura Municipal de Altamira, o valor de dois milhões 

seiscentos e quatro mil e vinte e quatro centavos , dos recursos hídricos de Belo Monte, ou seja 

os royalties, compensação financeira essa que ao longo dos tempos irá aumentar e isso vereador 

Isaac, nos permitir essa Casa as senhoras e senhores vereadores nós começarmos buscar aqui 

para que haja uma regulamentação desses recursos, regulamentação digo isso presidente porque 

precisamos destinar esses documentos para a Educação que é o alicerce de tudo, destinar cultura, 

para o esporte e lazer, para a agricultura, Saúde e não esses recursos ficar perambulando nos 

cofres da Prefeitura  ao bom prazer do Executivo para ele fazer o que bem entender. O que 

gostaríamos de senhoras e senhores vereadores é que seja regulamentado esses recursos hídricos 

que vem para o município de Altamira, que logo estará na faixa de cinco, seis milhões de reais, 

funcionando nas outras turbinas que estão prestes a estarem prontas. Presidente incorporo o 

discurso dos vereadores Agnaldo, Socorro e Assis, ao meu discurso com relação ao ramal do 

Cipó Ambé, porque estive lá no aterro sanitário com a vereadora Socorro, nós vimos aquele 

crime ambiental que estar lá jogando o chorume na nascente do Igarapé Ambé. Ouvi o discurso 

do vereador Agnaldo sobre a questão do Programa Água para Todos, já estar dizendo é para 

todos é para todos nós, vamos esquecer qual foi o vereador que fez a indicação, eu mesmo 

apresentei três (03) indicações e as mesmas é para o povo, e os senhores tem o papel 

fundamental porque os senhores aprovaram as indicações, então é da Casa é do povo. Presidente 

recebi uma comissão de moradores dos travessões da  sete (07) e da  cinco (05) vereador Maia 

Júnior, volta se a falar do transporte escolar a estrada líder do governo vereadora Irenilde, 

inclusive alguns dos moradores estão presentes e os mesmo estão aqui para fazer um apelo pra 

nós, e estou aqui solicitando ao Executivo ao Secretário São Pedro Barbosa, para ver se ele tem o 

sentimento público e venha solucionar o problema desse povo, lá tem uma Hilux que está 

transportando quinze (15) alunos servindo de transporte escolar segundo os moradores 

informaram, vereadora na semana passada os moradores que fizeram a denúncia disseram que o 

carro quebrou estava sem o cabo de embreagem e também sem partida e com isso os alunos 

estão comendo o pão que o diabo amassou na comunidade da sete (7 ) e da cinco (5) com a 

questão do transporte escolar, e tudo isso são crianças do Jardim I e Jardim II. Presidente nós 

temos o papel fundamental aqui e estou acabando de fazer meu discurso dizendo que a educação 
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ela é o alicerce de tudo são os filhos daquela comunidade que estão querendo estudar de terem o 

direito de uma educação plena cidadania. Também os moradores estão falando aqui que tem a 

Escola São Roque e a Escola Santa Cruz, a Escola Santa Cruz está fechada e para se deslocar 

para Escola são dezesseis (16) a dezessete (17) quilômetros de acesso. Então presidente Loredan 

esse discurso gostaria que vossa excelência desse uma atenção especial para que possamos 

chegar até ao Prefeito e dizer Prefeito mande esse São Pedro Barbosa, mande esse secretário se 

levantar e ir procurar fazer os serviços dessa comunidade. Outro sim, presidente, solicitei no 

início da minha fala que a presidente do bairro Paixão de Cristo a senhora Cileide Santos do 

Lago, ela está precisando fazendo um apelo pediu para entregar para todos os vereadores 

pedindo abastecimento de água porque lá no Paixão de Cristo tem uma caixa d’água maior do 

mundo e lá não tem água, terraplenagem e melhoramento das ruas porque as mesmas estão 

intrafegáveis, a construção de espaço para a Associação do bairro que lá não tem, uma quadra de 

esporte com academia ao ar livre, iluminação pública, dizem que os bandidos brincam de pira lá 

no Paixão de Cristo. E a segurança pública que esse danado desse Governador deixou todos nós 

lascados aqui no Estado do Pará, na região da Transamazônica e na Metrópole. Então esse 

discurso que acabei de fazer é fazendo um apelo para a comunidade. Vereadores Isaac, Victor, 

Raimundinho e Dr. Loredan que é da Mesa da Casa que dê uma atenção especial e que a Mesa 

faça um encaminhamento para que esses pleitos sejam atendidos. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: presidente acho 

importante a vinda dos moradores do Paixão de Cristo e assim como os demais bairros 

procurarem os vereadores somos quinze (15) até o presidente tem total liberdade de trabalhar as 

demandas independentemente de ter votado ou não, as vezes os moradores pensam não votei no 

fulano apoiamos o ciclano mas ele não está lá, todos nós temos a obrigação de atendê-los nós 

somos pagos para isso não estamos fazendo nem um favor nós temos a obrigação de atender as 

demandas e os anseios da população. Quero agradecer graças a Deus foi resolvido o problema do 

bairro da Colina, na Colina havia dias que estava ocorrendo alguns fatos com as crianças que iam 

ao Conjunto Alberto Soares estudar no ano passado tinha transporte mas não sei  qual o 

problema que esse ano não tem transporte escolar, algumas mãezinhas colocaram seus filhos 

para estudarem na escola do São Domingos na Escola Riza e algumas no Conjunto Alberto 

Soares, então naquele trecho que vai para o Exército é muito isolado, local propicio para 

situações desagradáveis , algumas crianças passaram por situação difícil correndo de andarilhos 

dessas pessoas que ficam vagando nas ruas  correu atrás de algumas crianças , e com isso 

acarretou um dano psicológico muito grande para essas crianças, na semana passada fui acionado 

e automaticamente como já falei nessa Casa de Leis, ao público e a imprensa que não temos só a 

prerrogativa de apresentar indicações , nós temos o papel de irmos ao Executivo, termos contato 

pelo zap com o Secretário de Obras, enfim, e de imediatamente eu passei o clamor daquela 

comunidade, inclusive quero para parabenizar  a Rede Record, a Carla Maria fez uma matéria 

muito boa falou sobre esse assunto e graças a Deus na sexta-feira, foi retomado o transporte para 

aqueles alunos que moram no bairro da Colina e  Alberto Soares, então fico feliz porque não 

fizemos mais do que nossa obrigação nó fizemos o nosso dever de interceder os anseios da 

população. Então agradeço pela atenção que tive principalmente do Executivo que tem a atenção 

de mim responde e me atender, mas ele também não fez mais do que obrigação, porque só o 

Executivo tem o poder de executar mas agradeço pela atenção  eu particularmente não sei nem 

dizer qual o bairro que eu não ando e mais fácil saber qual o bairro que eu não ando vou pouco 

na zona rural, tem vereadores nesta Casa que eu admiro bastante que atende muito bem a zona 

rural. Não poderia deixar de falar dia vinte e um a noite  ne isso presidente que vai ter a 
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audiência, a Norte Energia vai estar aqui nessa Casa de Leis, infelizmente não vou poder está 

presente mas quero dizer para a população do Bela Vista, Mutirão, Paixão de Cristo, que falta 

água só existe uma luz é sair daqui com um acordo afirmado quando é que vai  iniciar o aumento 

da estação de tratamento a captação de água é insuficiente, esse projeto está bem claro falta água 

no Bela Vista, Paixão de Cristo na Colina, porque  não tem água tratada a subestação de 

tratamento de água é insuficiente desde muitos anos e isso, enquanto não dobrar a quantidade de 

água e captar o dobro não vai ter água, isso tem que ser focado nessa audiência presidente, não 

vou estar presente mas peço aos demais colegas que eles saiam daqui deixando a data certa de 

quando vai iniciar e quando vai ser resolvido esse problema. O rap da Colina por exemplo, vai 

atender lá do Paixão de Cristo, Jardim França, Mutirão, quando é que vai ter água suficiente para 

atender esses bairros, a quantidade que temos não é suficiente assim atendendo somente que 

mora na parte baixa e quem mora na parte alta fica sem. Também  aproveita para informar que 

em visita ao Janjão,  peço o apoio da imprensa para levar ao conhecimento de todos temos que 

procurar fortalecer a capacitação dos jovens dos dezessete (17) e de dezoito (18)  tem inúmeras 

vagas gratuita para capacitação de vários cursos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: senhoras e senhores 

vereadores quero falar para a amiga Silenilda que essa sua corrida, batalha essa deve ser a 

batalha de todos s vereadores para que nossos bairros recebam melhorias, porém estamos cientes 

que isso vai ocorrer até porque hoje será votado o Decreto do Executivo Municipal, onde está 

criando a Secretaria Municipal de Obras Urbana , então vai ser dívida uma vez que nosso 

município é imenso aí nós vamos ter a Secretaria de Obras rural e a Secretaria de Obras urbana, 

portanto tenho a certeza absoluta que com certeza hoje mesmo deverá sair o nome do Secretário 

de Obras urbana e que nosso município  já está preparando várias equipes e vai pegar pesado em 

todos os bairros da cidade, segundo eu vi o mapeamento feito pelo nosso Secretário de Obras. 

Também quero dizer que neste final de semana participamos do curso de garçom e garçonetes na 

Associação dos garçons, presidida pelo seu presidente Raimundo Sanches. Também estivemos 

na sexta-feira, na inauguração da rua dois (2) no bairro da Sudam II. Também quero parabenizar 

todas as mães no dia treze (13) de maio é comemorado o Dias das Mães, parabenizo todas as 

mães de Altamira.  Ao vereador Agnaldo Rosas, ao meu entendimento cada vereador que faz sua 

indicação ele é proponente a sua indicação se é uma indicação em conjunto onde todos assinam 

passa a ser uma indicação da Câmara Municipal. Acredito que tem mais ou menos uns noventa 

dias ou mas que o vereador se intitula a pré-candidato, inclusive nas redes sociais, e só hoje o 

nobre vereador assume a posição de pré-candidato, há mais de noventa dias que sabemos que o 

nobre é pré-candidato a Deputado Estadual, portanto é meu pensamento se o vereador faz uma 

indicação ele é proponente ele acompanha ele sabe quais são as necessidades do município da 

zona rural e da zona urbana e faz suas indicações, portanto eu entendo que é da Câmara quando é 

em conjunto assinado por todos os vereadores. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: presidente aqui da tribuna gostaria de 

fazer um pedido a vossa excelência para que possamos planeja na próxima Sessão, a presidente 

do bairro Paixão de Cristo, a mesma quer fazer uso da tribuna  pode ser no primeiro expediente 

na próxima Sessão para que ela possa fazer uso da palavra, lógico que todos nós vereadores 

conhecemos as dificuldades de todos os bairros de Altamira, mas é necessário também que uma 

pessoa mais próxima da comunidade possa ter um espaço para mostrar e divulgar todas as 

dificuldades que é o bairro Paixão de Cristo nessa caso vem passando. O vereador Francisco 

Marcos pediu apoio para nós membros da Mesa Diretora que nós pudéssemos encaminhar os 

pedidos relacionados ao Paixão de Cristo. Quero dizer a todos os moradores do bairro Paixão de 
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Cristo, que eu tenho um carinho muito grande pelo o Paixão de Cristo, trabalho naquele bairro 

desde o primeiro dia do meu mandato, e desde meu primeiro período eleitoral, então é um bairro 

que tenho carinho e criei grandes amizades naquele bairro e temos conseguido algumas vitorias, 

apesar das dificuldades que enfrentamos diariamente nós temos conseguido sim algumas vitorias 

naquele bairro, e ainda faltam muitas coisas para serem feitas tendo em vista a situação em que o 

bairro foi criado tanta batalha por parte dos moradores mas sabemos que não é fácil e juntos nós 

conseguiremos sim mudar a história daquele bairro. Tenho aqui em minhas mãos, somente desse 

ano para vocês terem ideia três indicações que foram voltadas para o bairro Paixão de Cristo, 

uma delas trata sobre a pavimentação asfáltica da rua um (1) três (3) e quatro (4), tem a principal 

que é a Dom Erwin, e tem outras três ou quatro ruas que é paralelas, inclusive uma delas está 

intrafegável devido às fortes chuvas e por não ter tido nem um tipo de melhorias naquela 

localidade. A outra indicação trata sobre serviço de iluminação pública na entrada do bairro na 

Dom Erwin e a Avenida Integração, a Avenida Integração foi inaugurada no ano retrasado e que 

trata da ligação entre o bairro Paixão de Cristo, Liberdade, Santa Ana, e Airton Senna, então 

pedimos iluminação pública, e já adianto a todos vocês que a entrada do bairro pela a Dom 

Erwin já estamos conseguindo através do nosso Prefeito Domingos Juvenil junto a DIP 

(Departamento de Iluminação Pública) a iluminação da entrada do bairro que vai ar uma 

tranquilidade maior para vocês  moradores  também para a comunidade que utiliza aquela via. 

Eu acho que é um pedido de todos os moradores do bairro Paixão de Cristo, que é conseguir 

levar o Projeto Chão Legal até ao bairro Paixão de Cristo, vocês merecem mais tranquilidade, ter 

a legalidade de seu imóvel e de seu terreno, e não tenho dúvidas que muito em breve vamos está 

conseguindo essa legalização e dando a tranquilidade necessária para todos vocês do bairro 

Paixão de Cristo. Sou incansável gosto do bairro Paixão de Cristo, sou recebido com amor e 

carinho todas as vezes que vou lá, e não tenham dúvidas que eu estarei sempre trabalhando por 

todos vocês do bairro Paixão de Cristo e assim como por toda nossa cidade de Altamira. 

Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou a condução dos trabalhos para o vice-

presidente para que também possa fazer uso da palavra, ao assumir facultou a palavra ao 

vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: quero dizer também alguns 

vereadores já falaram o vereador Victor, mas Paixão de Cristo é um bairro que está dentro do 

nosso planejamento de trabalho até porque na época que começou  bairro Paixão de Cristo o ex-

vereador Adriano Couto, este vereador Dr. Loredan, o Marcelo do PT que foi candidato a 

vereador nós conseguimos realizar um trabalho na abertura daquele bairro, e já fiz duas 

indicações do Projeto Chão Legal, para o Paixão de Cristo no ano de dois mil e quinze e ano de 

dois mil e dezesseis,  vimos diversos pedidos aqui de água, infraestrutura que a presidente do 

bairro nos solicita. Mas de qualquer forma quero dizer que assim como nós recebemos 

comunidade do Assurini, e hoje vai ser votada uma indicação com a assinatura de todos os 

vereadores, eu vou pedir ao Secretário da Casa o Manoel que ele produza uma indicação com 

todos esses pedidos que a Nilda trouxe lá do Paixão de Cristo, e inclua a questão do Chão Legal, 

e nós já vamos colocar para votar na próxima Sessão. Outro assunto que eu trago em pauta é o 

curso que está sendo realizado curso de capacitação do Tribunal de Contas do Município, lá no 

Centro de Eventos, eu julgo da maior importância porque? Aos servidores do município da 

Câmara e em geral, está sendo dado planejamento, curso de elabora convênio, curso de auditoria, 

enfim, uma capacitação em geral aos servidores, alguns de nossos servidores estão lá, e não só 

para a comunidade. Também tem um curso para Conselheiros de Educação Saúde, merenda 

escolar, que é de suma importância como os Conselheiros podem digamos assim fiscalizar os 

recursos que vem para a saúde, educação enfim, com isso a gente constrói uma democracia, um 
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controle social bem maior. Estive ontem na abertura juntamente com o Prefeito e o presidente 

dessa região aqui que é o Conselheiro Cesar Colares, e na oportunidade eu deixei bem claro que  

o fato de nós sermos considerados o Tribunal de Contas o gestor cem por cento transparente 

nada mais é nossa obrigação não é nem um tipo de prêmio  todo gestor tem que cumprir a lei de 

responsabilidade fiscal da transparência, do acesso a informação, portanto não é só chegar cem 

nos cem por cento e manter, e minha equipe está de parabéns que trabalha aqui na Casa, todos 

estão dedicados a ,manter no site da Câmara, nós temos totalmente as informações dessa Casa de 

Leis, com tudo que é gasto, tudo que entra de recurso com todos projetos dos vereadores, enfim, 

tem toda transparência naquele site, e como estamos cumprindo não só a lei de responsabilidade 

Fiscal, mas também os princípios da administração pública, a ilegalidade, impessoalidade, 

publicidade, eficiência e a moralidade, porque? Porque nós somos responsáveis pelos recursos 

públicos e a população paga os impostos, e a população quer a eficiência, o que que é a 

eficiência? É fazer o máximo possível com menos recursos, ter economicidade e é isso que 

agente busca na administração pública, e os vereadores também tal qual fiscalizam o Executivo 

para que também se faça essa economicidade. Peço que assim que encerrar a Sessão que 

possamos nos dirigir para o curso para continuar para continuar o eixo legislativo, a tarde o curso 

é voltado para processo legislativo, então para os assessores dos vereadores é de suma 

importância participar desse curso que se encerra na sexta-feira dia onze (11). Agradeceu. Em 

seguida o vice-presidente repassou a direção dos trabalhos ao senhor presidente. O vereador 

Francisco Marcos levantou QUESTÃO DE ORDEM: nesse encaminhamento que vossa 

excelência vai fazer para o Executivo sobre essa questão do bairro Paixão de Cristo, solicitar a 

legalização fundiária do bairro, eu acho que para colocar Chão Legal, é colocar a carroça na 

frente dos bois, então primeiro solicitar a legalização fundiária do bairro. Agradeceu. O vereador 

João Roberto, levantou QUESTÃO DE ORDEM: peço a vossa excelência que tire de pauta a 

indicação de nº 1402/2018, haja vista que o problema já foi resolvido e não precisa, mas a 

votação nesse sentido. Agradeceu. O vereador Victor Conde, levantou QUESTÃO 

DEORDEM: ontem foi comemorado Dia do Oftalmologista, fiz uma moção de aplausos a essa 

classe tão merecida, eu gostaria de pedir a vossa excelência para colocar em pauta, não 

conseguimos protocolar em tempo hábil para entrar na pauta, mas acho justo apresentar essa 

moção nessa Sessão tendo em vista a proximidade da data comemorada. Agradeceu. Em seguida 

o senhor presidente disse: o pedido do vereador Victor como se trata de moção, e não indicação, 

a Mesa Diretora acatou a solicitação a questão de indicações é que tem que ser agendada na 

Secretaria. Em seguida o senhor presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao 

vereador Victor Conde que fizesse a leitura das matérias:  SÓ LEITURA. Projeto de Lei n.º 

077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019.LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Projeto de Lei n.º 078/2018, 

do Executivo Municipal, que cria no município de Altamira, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEMINF e revoga dispositivos constantes na Lei n.º 3.177 

de 17 de abril de 2013, que dispõe sobre a reorganização da Estrutura Administrativa da 

Prefeitura de Altamira, composição de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas.  Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 078/2018, que 

cria no município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – 

SEMINF e revoga dispositivos constantes na Lei n.º 3.177 de 17 de abril de 2013, que dispõe 

sobre a reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura de Altamira, composição de 

Cargos Comissionados e Funções Gratificadas.  Parecer da Comissão de Viação e Transporte, 

Desenvolvimento Urbano e Interior favorável ao Projeto de Lei n.º 078/2018, que cria no 
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município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEMINF 

e revoga dispositivos constantes na Lei n.º 3.177 de 17 de abril de 2013, que dispõe sobre a 

reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura de Altamira, composição de Cargos 

Comissionados e Funções Gratificadas.  Indicação n.º 1392/2018, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Obras, realizar os serviços de recuperação e asfaltamento das Ruas 03, 05 e 07, no bairro Parque 

Ipê.  Indicação n.º 1394/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, construir 

uma Rotatório ou instalar um Semáforo, com sinalização horizontal e vertical, no cruzamento da 

Avenida Tancredo Neves com a Rua Vereador Deodoro Evangelista (antiga Rua Adutora), no 

bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 1380/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 

realizar o serviço de recuperação do Travessão Dispensa I e Dispensa II, no Assurini.  Indicação 

n.º 1381/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, no próximo verão disponibilizar um 

Parque de Máquina, composto por 02 (duas) Caçambas, 01 (uma) Pá Carregadeira, 01 (uma) 

Patrol e 01 (um) Trator de Esteiras – D-41, para que procedam a recuperação de estradas e 

vicinais na Comunidade Vila Canopus. Indicação n.º 1383/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma 

Quadra de Voleibol na comunidade do Michila. Indicação n.º 1384/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, fazer estudos de viabilidade 

logística e econômica para construir um Centro de Diagnóstico exclusivo para atender crianças. 

Indicação n.º 1385/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de 

Educação, desenvolvam um programa municipal a ser implementado nas instituições de ensino 

públicas e privadas de Altamira, que trata sobre a conscientização do uso racional da água.  

Indicação n.º 1374/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços com rede de linha 

d´água, meio fio, pavimentação ou blokreteamento nas Ruas Pau Mário e Pôr do Sol, no bairro 

São Domingos. Indicação n.º 1375/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir um Posto de 

Saúde na comunidade do Michila. Indicação n.º 1376/2018, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 

realizar os serviços recapeamento ou tapa buraco na Rua WE 07 e nas Passagens 01 e 02, no 

bairro Colina.  Indicação n.º 1368/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere 

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

das Passagens 07, 08, 09 e 10, no bairro Jardim Ibiza. Indicação n.º 1369/2018, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, construir uma Ponte sobre o igarapé Água Fria, no Travessão da Nove. Indicação n.º 

1370/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da EMEF Rio Branco, no 

Travessão da Nove.  Indicação n.º 1371/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, construir uma Ponte no Ramal 

Grota Seca.  Indicação n.º 1372/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, realizar o serviço de recuperação 

do ramal dos Traíras. Indicação n.º 1373/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 
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ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços com galeria 

pluvial, rede de linha d´água, meio fio, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica 

nas Ruas Rio Branco, Olga Belo e Curitiba, no bairro Jardim Ibiza. Indicação n.º 1377/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, destacar uma Equipe para fazer atendimento da Campanha de 

Vacinação contra Gripe nos professores e servidores das escolas da Rede Municipal de Ensino. 

Indicação n.º 1378/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Simão 

Jatene – Governador do Estado do Pará, adquirir mais 02 (duas) viaturas e disponibilizar para o 

16º Batalhão Xingu, para uso da Ronda Escolar em Altamira. Indicação n.º 1379/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço recapeamento asfáltico da Rua Carlos Soares, no bairro 

Jardim Independente II.  Indicação n.º 1386/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, 

que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Subprefeitura do Distrito de Castelo de 

Sonhos, realizar o serviço de recuperação com máquina niveladora e encascalhamento da Vicinal 

Esperança Quatro, com extensão de aproximadamente 50 quilômetros. Indicação n.º 1387/2018, 

de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Subprefeitura do Distrito de Castelo de Sonhos, realizar o serviço de recuperação com máquina 

niveladora e encascalhamento da Vicinal da Castanheira. Indicação n.º 1388/2018, de iniciativa 

do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Subprefeitura 

do Distrito de Castelo de Sonhos, realizar o serviço de recuperação na rede de iluminação 

pública, como também substituir as lâmpadas queimadas na Rua Jamanxim. Indicação n.º 

1389/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, proibir o estacionamento de 

veículos na mão contrária, como também proibir caminhões e carretas descarregarem no horário 

comercial na Avenida João Coelho, no trecho entre as Ruas Isaac Barbosa e Joaquim Acácio. 

Indicação n.º 1390/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de 

recuperação na rede de iluminação pública, como também substituir as lâmpadas queimadas nas 

proximidades do Terminal Rodoviário de Altamira. Indicação n.º 1391/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Obras, realizar o serviço de reforma do Ginásio Nicias Ribeiro, no bairro Brasília. 

Indicação n.º 1395/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, contratar um médico 

Traumatologista para atender da UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Indicação n.º 

1396/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, construir um novo Cemitério no município de 

Altamira. Indicação n.º 1397/2018, 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 

1401/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, transformar o Semáforo da 

Avenida João Coelho com a Rua Joaquim Acácio e o Semáforo da Rua Coronel José Porfírio 

com a Travessa Pedro Gomes, em 03 tempos.  Indicação n.º 1403/2018, de iniciativa do vereador 

João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Cultura, criar um apoio cultural e auxilio para os artistas de nossa cidade que já tenham músicas 

gravadas, para gravarem vídeos clips nos pontos turísticos de nossa cidade. Indicação n.º 
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1404/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção no Travessão do Babaquara, 

no Assurini. Indicação n.º 1405/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção 

no Travessão Bom Jardim I, no Assurini. Indicação n.º 1406/2018, de iniciativa do vereador João 

Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de manutenção no Travessão Bom Jardim II, no Assurini. Indicação n.º 1398/2018, de 

iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, adquirir e instalar uma nova Bomba D`água para abastecimento de água 

na EMEF Sebastião Oliveira, no bairro Bela Vista. Indicação em Conjunto n.º 1393/2018, de 

iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, interceder junto a Presidente do HEMOPA, Dra. Ana Suely Saraiva, no sentido de 

acrescentar no Hospital Geral de Altamira, localizado no bairro Mutirão, uma AT-Agência 

Transfusional. Indicação em Conjunto n.º 1407/2018, de iniciativa de todos os vereadores, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretarias competentes, as seguintes 

providencias para a EMEF Novo Horizonte, localizada no Ramal da Tekas, no Assurini: 

Reforma e ampliação com mais salas, inclusive uma sala para o refeitório;  Construção do muro 

em toda área da escola; Colocar uma tampa na boca do poço; Contratação de um Porteiro e de 

uma Cuidadora, haja vista, na escola existir 03 (três) alunos Especiais; Disponibilizar novas 

certeiras escolares apropriadas para cada faixa etária de estudante; Disponibilizar um freezer para 

guardar a merenda escolar; Disponibilizar um Armário para guardar as documentações escolares; 

Disponibilizar um Bebedouro; Implantar um Parquinho Infantil e; Realizar o serviço de 

recuperação das estradas por onde passa o Transporte Escolar, que inclui os Travessões: Terra 

Preta, Dispensa, Paratinzinho I, Nova Olinda e Tekas.  Moção n.º 059/2018, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere que seja consignada Mação de Reconhecimento e Aplausos 

pela passagem do Dia Nacional da Mulher, que foi celebrado no último dia 30 de abril. Moção 

n.º 060/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere que seja consignada Mação de 

Reconhecimento e Aplausos pela passagem do Dia da Empregada Doméstica, que foi celebrado 

no último dia 27 de abril. Moção n.º 061/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

sugere que seja consignada Mação de Reconhecimento e Aplausos pela passagem do Dia da 

Educação, que foi celebrado no último dia 28 de abril. Moção n.º 062/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos, que sugere que seja consignada Mação de Congratulação e Aplauso 

pela passagem do Dia do Trabalho, que foi celebrado no último dia 01 de maio. Moção n.º 

063/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere que seja consignada Mação de 

Congratulação e Aplauso pela passagem do Dia das Mães, que será celebrado no próximo 

domingo. Moção n.º 064/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere que seja 

consignada Mação de Congratulação e Aplauso aos Enfermeiros pela passagem do Dia do 

Enfermeiro, que será celebrado no próximo dia 12 de maio. AVULSOS:  Mensagens sem 

números do Executivo Municipal, encaminhado os Projetos de Leis n.ºs 077 e 078/2018. Ofício 

n.º 038/2018-GAB-PMA, do Executivo Municipal, encaminhado o Projeto de Lei n, º 077/2018. 

Ofício n.º 032/2018-GAB-PMA, do Executivo Municipal, encaminhado o Projeto de Lei n.º 

078/2018.ofício n.º 688 688/2018/GP-DGI, encaminhado pelo senhor Jader Luciano Santos 

Almeida – Diretor de Gestão Interna do Gabinete Pessoal do Presidente da República, referente a 

licitação da ponte sobre o rio Xingu, no Belo Monte.  Em seguida o senhor presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 078/2018, que cria 
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no município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  

SEMINF e revoga dispositivos constantes na Lei n.º 3.177 de 17 de abril de 2013, que dispõe 

sobre a reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura de Altamira, composição de 

Cargos Comissionados e Funções Gratificadas. Parecer da Comissão de Viação e Transporte, 

Desenvolvimento Urbano e Interior favorável ao Projeto de Lei n.º 078/2018, que cria no 

município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEMINF 

e revoga dispositivos constantes na Lei n.º 3.177 de 17 de abril de 2013, que dispõe sobre a 

reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura de Altamira, composição de Cargos 

Comissionados e Funções Gratificadas. Projeto de Lei n.º 078/2018, do Executivo Municipal, 

que cria no município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

– SEMINF e revoga dispositivos constantes na Lei n.º 3.177 de 17 de abril de 2013, que dispõe 

sobre a reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura de Altamira, composição de 

Cargos Comissionados e Funções Gratificadas. Indicações n.º 1392 e 1394/2018, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.º 1380 e 1381/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Indicações n.º 1383, 1384 e 1385/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 1374, 1375 e 1376/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

Indicações n.ºs 1368, 1369 e 1370/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações 

n.ºs 1371, 1372 e 1373/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.º 1377, 1378 e 

1379/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1386, 1387 e 1388/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 1389, 1390 e 1391/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1395, 1396 e 1397/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1401 e 1403/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 1404, 1405 e 1406/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 

1398/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Indicação em Conjunto n.º 1393/2018, 

de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto n.º 

1407/2018, de iniciativa de todos os vereadores.  Moções n.ºs 059, 060 e 061/2018, de iniciativa 

do vereador João Roberto. Moções n.ºs 062 e 063/2018, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. Moção n.º 064/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Moção nº 065/2018, 

de iniciativa do vereador Victor Conde. 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 1401 e 1403/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os 

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

Indicação nº. 1398/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 377, 1378 e 1379/2018, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Isaac Costa, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1374, 1375 e 1376/2018, de iniciativa do vereador 

Isaac Costa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os 

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

Indicações n.ºs. 1383, 1384 1385/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos dirigiu 

se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1380 e 

1381/208. Agradeceu. Não havendo mais manifestante o senhor presidente solicitou ao vereador 

Victor Conde para fazer a verificação de quórum. Havendo número legal, o senhor presidente 
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consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em 

alguma matéria. Não havendo manifestante o senhor presidente submeteu para VOTAÇÃO: 

Indicações n.º 1392 e 1394/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.º 

1380 e 1381/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.º 1383, 1384 e 

1385/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1374, 1375 e 1376/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1368, 1369 e 1370/2018, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1371, 1372 e 1373/2018, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Indicações n.º 1377, 1378 e 1379/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Indicações n.ºs 1386, 1387 e 1388/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações 

n.ºs 1389, 1390 e 1391/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1395, 1396 

e 1397/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1401 e 1403/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1404, 1405 e 1406/2018, de iniciativa do 

vereador João Estevam. Indicação n.º 1398/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas.  

Indicação em conjunto n.º 1393/2018, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Socorro 

do Carmo. Indicação em conjunto n.º 1407/2018, de iniciativa de todos os vereadores.  Moções 

n.ºs 059, 060 e 061/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Moções n.ºs 062 e 063/2018, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Moção n.º 064/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Moção nº 065/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Aprovadas a 

unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE: 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao projeto de lei n.º 078/2018, 

que cria no município de altamira, a secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

– SEMINF e Revoga Dispositivos Constantes na Lei n.º 3.177 de 17 de abril de 2013, que dispõe 

sobre a Reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura de Altamira, Composição de 

Cargos Comissionados e Funções Gratificadas. Aprovado pela maioria.  Recebendo voto 

contrário do vereador Francisco Marcos. Parecer da Comissão de Viação e Transporte, 

Desenvolvimento Urbano e Interior favorável ao Projeto de Lei n.º 078/2018, que Cria no 

Município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – 

SEMINF e Revoga Dispositivos Constantes na Lei n.º 3.177 de 17 de abril de 2013, que Dispõe 

Sobre a Reorganização da estrutura administrativa da prefeitura de altamira, composição de 

cargos comissionados e Funções Gratificadas. Aprovado pela maioria. Recebendo voto contrário 

do vereador Francisco Marcos.  Projeto de Lei n.º 078/2018, do Executivo Municipal, que Cria 

no Município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – 

SEMINF e Revoga Dispositivos Constantes na Lei n.º 3.177 de 17 de abril de 2013, que dispõe 

sobre a Reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura de Altamira, Composição de 

Cargos Comissionados e Funções Gratificadas. Aprovado pela maioria. Recebendo voto 

contrário do vereador Francisco Marcos. 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 João Roberto, que após os 

cumprimentos disse: quero disponibilizar todas minhas indicações a presidente do Paixão de 

Cristo para q1ue ela tenha ciência da preocupação deste vereador algumas coisas já atendidas e 

outras encaminhadas vou encaminhar para você para você ter noção do que já pedi para o bairro. 

Também quero informar as pares que conversando com o ex-vereador Eládio, tenho boa noticia 

dia vinte e um (21) vai acontecer a reunião com a Norte Energia e no dia treze (13) de maio uma 

equipe da COSALT estará indo uma equipe para o Rio de Janeiro para participar de uma palestra 

sobre o sistema de abastecimento que tem no Rio de Janeiro, para que tenham mas conhecimento 

e assim poder avançar. Segundas informações e acreditamos que ainda esse ano seja implantado 
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uma nova estação de tratamento da captação de água, estava conversando com o ex-vereador 

ontem deu um pane e desde ontem que estar com problemas na captação de água em toda cidade, 

então é uma coisa muito séria a água é uma questão muito séria temos que resolver ainda esse 

ano ainda essa situação Peço ao presidente devido eu não está presente besta audiência pública 

para que ele cobra essa situação a água. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do 

Carmo, que após os cumprimentos disse: na semana passada eu e o presidente dessa Casa 

tivemos no momento importante para alguns jovens do nosso município e de outros municípios, 

e daqui de Altamira cinco (05) jovens ingressaram no curso de medicina, então isso é muito 

gratificante o nosso município está na segunda turma do curso de medicina, nós termos esse 

curso foi assim um grande ganho para Altamira e região. Agradeço o convite da professora 

Netinha, estivemos presentes e também foi feito referência ao Dr. Cláudio Silva, um médico que 

tem mais de cinquenta (50) anos de profissão é um profissional competente que até hoje atende 

tanto na rede privada quanto também no Hospital Municipal, onde se dedica, mas de doze (12) 

horas de sua vida a suas pacientes. Gostaria de dizer referente o Campos Universitário de 

Altamira, são tantos cursos que já vieram para Altamira, mas o mentor a pessoa o professor, no 

ano de mil novecentos e noventa (1990) quando ingressei na Universidade Federal do Pará, 

Reitor era o Nilson Pinto, ele era professor e hoje é Deputado Federal, que trouxe o Campus 

Universitário de Altamira. Então parabenizo que bons frutos e outras pessoas que tiverem na 

Coordenação do Campus da Universidade Federal do Pará, que trouxeram muitos cursos para 

nosso município, e também a sociedade civil, que mobiliza os vereadores para que realmente 

hoje possamos ter até o curso mais procurado pelos os jovens que é o curso de medicina. 

Parabéns a todas as pessoas que se empenharam para nós termos todos esses cursos em nosso 

município de Altamira. E dizer a todos vocês que e a todo o Brasil que estamos com a Campanha 

Nacional, vacinação a influenza contra a gripe, todas as Unidades do município de Altamira 

estão abertos para atender a população Quero parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde e a 

todos os servidores que estão embaídos na Campanha de Vacinação, teremos o Dia D, no sábado 

as Unidades estarão abertas para atender o máximo de pessoas dentro da faixa etária preconizada 

pelo o Ministério da Saúde. Então parabenizo porque deu certo as campanhas na zona rural e na 

zona urbana, principalmente a saúde pública ela deve trabalhar muito na prevenção. Fizemos ao 

longo do mês de março lilás, e continua na zona rural, onde tivemos, mas de seiscentas coletas 

de PCCU. Parabenizo a Kátia que está na Coordenação, e principalmente todos os servidores que 

se deslocam e que tem assim um trabalho de excelência, os técnicos de enfermagem, enfermeiros 

e os outros profissionais que acompanham todos esses trabalhos. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: eu tenho dito em todas as 

reuniões e em todas minhas falas que eu tentado manter sempre meus discursos manter pela 

emoção e não pela razão. Fico muito triste que ouço pessoas relatar a respeito da COSALT, 

dizem que vai ter um curso lá no quinto dos infernos para ensinar como lidar com água, eu estou 

revoltado sim, recebi um oficio do Coordenador da COSALT que dizia o seguinte: que não tem 

água suficiente para atender a comunidade, eu sentei com o Executivo Municipal na última 

quinta-feira, graças a Deus nós temos mantido um ótimo contato e discussão com relação alguns 

problemas de Altamira e muitos estão sendo resolvido. Mas o que está faltando é coragem você 

chega no Mutirão e ver correndo água nas ruas dia e noite, você chega no Santa Ana colegas 

vereadores escorre águia dia e noite naquelas ruas, vazamentos e mais vazamentos tem local que 

dar para andar de bote eu tenho vídeo, aí nessa semana no Santa Ana, Airton Senna I e Airton 

Senna II, os moradores já estão com sessenta (60) dias sem água, e aquele reservatório lá em 

cima próximo do Posto de Saúde está cheio até o talo derramando, foram lá com o cidadão que 
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toma conta ele disse que não tem autorização para abrir a água, eu tenho as pessoas que foram lá 

comigo, tenho depoimento de pessoas. Então o que está faltando é coragem é alguém meter a 

mão na massa Raimundinho e vereadores, porque se o coordenador evita até de nos receber para 

discutirmos os problemas que é do município e não é deles, nós vereadores é que estamos 

pegando porrada vinte e quatro (24) horas, nós pegamos porrada todos os dias e se não meter a 

mão na massa não vai ser resolvido senhores. Eu perguntei uma certa vez ao coordenador se 

tinha acabado a picareta, o enxadão e o enxadeco porque só cavam buracos vá para o quinto dos 

infernos rapaz tem tantas coisas a serem feitas com a mão, me perdoe presidente a emoção, me 

perdoe senhores que me ouve, vocês não tem noção de quanto eu tenho apanhado e eu vou com 

delicadeza e encaminhando ofícios. Eu acabei falando aqui que eu tenho despachado com o 

Executivo Municipal e isso eu falei para ele na última quinta-feira, é preciso que alguém 

principalmente nós presidente que nós sentem e tomem uma decisão e muita água tratada jogada 

nos esgotos, e eu não vejo ninguém da COSALT fazer alguma coisa, quanto ao Eládio Lampião 

não ela atende os carros pipas, ele tem me atendido lá no ramal das Lagoas, só que não dar conta 

são seis (06) carros pipas para atender toda Altamira. Enquanto a coordenação me perdoe por 

não estar presente. Nem sem gente é muito difícil eu estou de couro doido de levar porrada do 

povo, e aí quando chego em determinados bairros vejo água escorrendo a Deus dará, e porque 

que essa miséria não vai para as torneiras do povo? É porque falta administração. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: 

presidente ao ouvir o discurso do vereador Assis Cunha, chego fica indignado e ao mesmo tempo 

feliz por ouvir discursos forte e potente do vereador que ora saiu aqui da tribuna. Presidente é o 

bairro do Mutirão o pessoal da rua nove (09) e onze (11), Paixão de Cristo, Santa Ana, 

Liberdade, Alto da Brasília a Colina, e aí e como diz o colega Assis. Nós vamos recorrer a 

quem? Vamos na coordenadoria da COSALT o cara não recebe nem os vereadores imagina a 

população tão sofrida dessa cidade que tanto implora a muito tempo por água, essa canseira que 

todos nós vereadores temos, nós temo apanhado muito nas ruas, inclusive eu quando chego nos 

bairros eles dizem vereador no alto da Brasília não tem água, e vimos lá a caixa d’água 

derramando dia e noite. Então vereador parabéns pelo seu discurso e por aí que as coisas vão 

funcionar. Meu caro presidente votei contra o Projeto de Lei de nº 078/2018, por entender 

presidente primeiro a missão do Secretário de Viação e Obras, contribuir no desenvolvimento do 

município proporcionando a toda população, infraestrutura básica de qualidade e melhorando a 

logística funcional utilizando a Integração entre o Governo e as comunidades, esse é o grande 

papel do Secretário de Viação e Obras do município de Altamira. Mas hoje aqui vossas 

excelências criaram a SEMIF, Secretaria essa que eu chamo atenção dos nobres pares e da 

população de Altamira, eu gostaria que vossas excelências se atentassem só para um ponto aqui, 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o que é que é? Departamento 

Municipal de Trânsito Demutran, arrecada prestem bem atenção, arrecada as multas na cidade 

Departamento de Transporte Público, os ônibus que andam na cidade arrecada Departamento de 

Limpeza Pública, está aí os resíduos sólidos nas costas do povo e arrecada Departamento de 

Iluminação Pública que é o maior assalto público da história do mundo aqui em Altamira, que é 

cobrada uma taxa exorbitante da população, arrecada. Então presidente essa Secretaria vai ser 

mais um órgão arrecadador para o município foi criada e desmembrada e deixaram lá no colo do 

Pedro Barbosa, a Secretaria de Agricultura, essa danada da COSALT deixaram a Secretaria de 

Viação e Obras, agora eu quero ver qual é a desculpa que dizer não foram feitos os serviços 

porque a Secretaria desmembrou do Pedro Barbosa, agora eu quero ver eu vou acompanhar e ver 

com esses olhos que a terra há de comer que tantas obras virão com essa Secretaria que vossas 
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excelências. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após 

os cumprimentos disse: presidente na minha fala anterior onde discutimos as matérias, eu vejo 

aqui infelizmente parece me que somente meu tempo é curto porque comentei algumas 

indicações e de repente meu tempo acabou, eu vejo outros colegas virem aqui e falam de tudo 

menos das indicações e das matérias, eu lamento profundamente que isso continue a ocorrer 

nessa Casa. O presidente Dr. Loredan solicitou um a parte o qual foi concedido, após os 

cumprimentos disse: vossa excelência tem razão com essa cobrança o serviço de discussão de 

matérias o momento é para discutir as matérias, então, peço aos colegas que cumpram o 

Regimento, durante a discussão das matérias que seja tratado das discussões das matérias.  

Quando quiserem falar de outros assuntos tem o pequeno expediente e tem as comunicações 

parlamentares, e sobre a questão de cumprir prazo não falta minha solicitação para que seja 

cumprido o tempo regimental, até porque os outros colegas têm que falar. Agradeceu. Dando 

continuidade o vereador Agnaldo Rosas disse: obrigada vossa excelência eu gostaria aqui 

imensamente de agradecer e parabenizar a senhora Silenilda Santos do Lago, presidente do 

bairro Paixão de Cristo, por ter vindo aqui e ter nos trazido essas informações sobre o bairro. 

Esta carta de solicitação de alguns benefícios para aquele bairro. Também parabenizar nosso 

presidente Dr. Loredan, por ter se manifestado por uma indicação em conjunto reivindicando do 

Executivo Municipal o que nos foi trazido aqui nesse momento. Porque que isso é importante? 

Porque vimos em outras cidades as associações funcionando os Conselhos funcionando isso 

prova que a sociedade está cobrando seus direitos e também está fiscalizando. É muito comum as 

pessoas dizerem por aí que a função do vereador é fiscalizar e de fato é mas também é da 

população, e a população tem sim este dever e o que mais a gente assisti ultimamente apesar de 

todos os pesares, apesar de todas as informações negativas contra os políticos agente ver a 

população se mobilizando se manifestando e cobrando. Então gostaria imensamente de agradecer 

a sua presença a senhora Silenilda e na próxima semana nós vamos está votando aqui em 

conjunto todas essas reinvindicações, assim como hoje nós votamos e foi aprovado a indicação 

de nº 1407/2018, da comunidade do Assurini, a mesma reivindica melhorias da escola de lá, e a 

justificativa é justificamos nossa solicitação, em razão das péssimas condições que se encontra as 

dependências da referida escola, e como também com o estado lastimável da entrada por onde o 

carro do transporte escolar passa para levar os alunos. Lembramos também que se faz necessária 

a construção com urgência de um muro em toda área da escola para que possa oferecer maior 

segurança aos alunos, pois a escola está localizada próximo a um pasto de animais. Então são 

essas reivindicações que nos chegaram. Isso aqui é apenas para mostrar o quanto é importante a 

população vir aqui. Mas uma vez agradecer imensamente ao Dr. Loredan pela sua atitude em 

fazer essas indicações em conjunto com todos nós vereadores.  Agradeceu. Em seguida o senhor 

presidente disse: eu que agradeço colega e parabenizo sua atitude juntamente com a vereadora 

Socorro, mesmo na oposição votar a favor de um projeto importante que nós esperamos que 

resolva s situações do município. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, 

que após os cumprimentos disse: senhores e senhoras quero dizer que estamos nos sentido 

aliviado digamos assim com a votação do projeto, porque todos vocês sabem tem o 

conhecimento da dificuldade, do aperreio que o Secretário Pedro Barbosa passava não que ele 

não tenha competência porque ele tem, ele passava apertado naquela Secretaria com tantas 

demandas. É como se aqui só tivesse um vereador nós somo quinze (15) e ainda não 

conseguimos resolver os problemas, imagina o Secretário Pedro Barbosa, e é como dizem a 

história não são só os inimigos e adversários que levam problemas não, nós situação, nós amigos 

também levamos problemas, e problemas seja lá de que lado venha é sempre um problema e ele 
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se vira para resolver. Então quero parabenizar a todos que votaram no projeto, e o vereador 

Marquinho que tanto reclama do Pedro Barbosa e não votou no projeto para ajudar, é difícil a 

situação, ninguém muitas das vezes sabe o que é que o vereador quer. Quero dizer dos trabalhos 

que estão acontecendo, falar dos trabalhos da zona rural, nessa semana está acontecendo a 

recuperação do tapa buraco do asfalto indo para a Princesa do Xingu, da ponte do Igarapé 

Panelas e do Igarapé Altamira. Também se iniciando uma praça na Princesa do Xingu, as 

máquinas foram hoje para o travessão Novo Xingu, e de lá irá para os travessões da cinco (5) e 

da sete (7), travessão do Tatajuba, Cama de Vara e assim segue em frente naquela região, e 

continuaremos com os trabalhos na zoina rural e também da zona urbana, senhoras e senhores 

vocês virão que  a partir de hoje vai  melhorar porque todos os dias se tira pessoas da lama e da 

poeira, não adianta dizer que não porque tem trabalho tem inaugurações de ruas, e na zona rural 

também não e diferente, agora as demandas eram muito grande e a Secretaria sentia se sobre 

carregada mas agora tudo vai melhorar. Quero desejar um feliz Dia das Mães em nome das 

vereadoras Delza e Socorro, desejo feliz Dia das Mães, para todas as mães Altamirenses. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos 

disse: todos nós somos sabedores que o município de Altamira que vem uma demanda muito 

grande desses outros municípios para o Hospital Municipal, UPA e o município de Altamira , 

recebe um milhão e oitocentos reais, para a Saúde mensalmente, e o município do Anapu , 

Medicilândia, Brasil Novo, Uruará, Porto de Moz e Souzel, recebe esse mesmo valor para cuidar 

dos seus pacientes, O município de Pacajá recebe um pouco mais e tem outro município que 

recebe mais do que Altamira, qualquer pessoa que sofre um acidente e quebra uma perna, ou 

uma mãezinha para dar à luz todos vem para Altamira todos e esses municípios recebem esse 

mesmo recurso de Altamira,  sabemos o tamanho de Altamira ela sozinha é maior do que todos 

esses municípios juntos. Então meus amigos muitas mães de Altamira e muitas famílias que 

mora aqui na sete de setembro e na Comandante Castilho como a dona Rosa que mora há setenta 

anos aqui em Altamira, tem que acordar de madrugada para ir para a fila enquanto que de outros 

municípios vem para cá quer tomar conta da saúde de Altamira, não é generalizando que o povo 

de outros municípios não tenham direito porque tem sim, mas temos que dar prioridade para os 

filhos de Altamira  e não outros municípios que recebe o mesmo recurso e a população vem toda 

para Altamira. Eu acho que é falta de respeito, a pessoa de Altamira, os profissionais que fazem 

o cadastro têm que tomar cuidado para que não deixem o nosso povo na mão para dar prioridade 

para outros municípios. A vereadora Socorro do Carmo, solicitou um aparte a qual foi 

concedida após os cumprimentos disse: só para informar que tivemos uma reunião com todos os 

Secretários Municipais da região Transamazônica e Xingu, aonde foi feito um estudo pelo o 

Domingos do Conselho Municipal de Saúde, a Gracinda, Silvano e também técnicos da SESPA 

onde foi colocado toda rede assistencial de Altamira para que realmente eles possam todos os 

gestores da saúde dessa região que possam ajudar Altamira, resolvendo os básicos no seu 

município, a Secretária se posicionou, também assessoria jurídica da Secretaria, então foi uma 

reunião assim muito produtiva e foi colocado a situação que realmente Altamira vive hoje. 

Agradeceu. Então todos viram que eu não estou batendo com ferro frio. Parabenizo essa reunião 

que aconteceu porque a situação é gritante. Que Deus o livre que não adoeça ninguém de 

qualquer um de nós para que não precise do Hospital Municipal, porque se precisar vão ter que 

enfrentar fila e tendo que está pedindo para um e outro para facilitar a vida de vocês, acho que a 

saúde é um direito de todos nós, é um direito constitucional de cada um de nós, mas nós temos 

que ter cuidado com isso e se preocupar com que é nosso. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: a minha vinda na tribuna 
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nesse momento é para agradecer os nobres colegas pela aprovação a unanimidade as minhas três 

(03) indicações e uma (01) moção , e também parabenizar todos os vereadores que votaram pela 

criação da SEMIF tendo em vista que a partir de agora nós teremos um trabalho ainda maior 

dentro do nosso município dividindo as funções dentro da SEOVI, sem sombra de dúvidas hoje o 

nosso maior problema em Altamira são de infraestrutura e seguida da água, então precisamos 

estar atentos a essas demandas e com essa criação dessa Secretaria nós teremos mais uma 

oportunidade de quem cobrar seja quem for o Secretário não tenho dúvidas nosso Prefeito 

Domingos Juvenil vai indicar  uma pessoa que tem compromisso com nosso compromisso e  

com nossa população e que também atenda da melhor forma possível os vereadores e que nós 

consigamos melhorar nossa malha viária, fazer com que a água chegue nas torneiras de todos os 

nossos munícipes e que  consiga assim trazer dias melhores para a nossa população de Altamira. 

Hoje uma Sessão muito proveitosa, salutar importantíssima para nosso desenvolvimento e cada 

vereador tem sua particularidade de trabalho tem sua forma de atuar, e não tenho dúvidas que 

todos aqui tem o comprometimento com o povo de Altamira, todos nós que dispomos em 

disputar em uma eleição, estamos lá no dia a dia com a população e conseguimos chegar a esse 

lugar e sem sobra de dúvidas temos o compromisso e o comprometimento em trabalhar por toda 

nossa população de Altamira. Então agradeço a todos que aprovaram minhas e indicações e 

moções e esse projeto do Executivo, que nós consigamos dias melhores para nosso município, e 

que nossa população seja a grande agraciada com o nosso dia a dia. Agradeceu. Em seguida o 

senhor presidente Dr. Loredan Mello, disse: quero discutir um assunto com os nobres que tem 

causado transtorno a questão das indicações dos vereadores, tem vereador que apresenta uma 

indicação nesse ano e o Prefeito não consegue atender por algum motivo e no ano seguinte outro 

vereador vem e apresenta aquela indicação que outro vereador já tinha apresentado, isso 

aconteceu recentemente uma discussão entre dois colegas. Então gostaria de votar entre os 

presentes porque não tem nada no Regimento que preveja isso então, como não há nada no 

Regimento. Quero combinar duas situações, essa que está hoje posta que quando acaba o ano 

zera tudo eu por exemplo coloquei uma indicação para fazer uma agência transfusional no 

hospital do Mutirão, a vereadora esse ano fez e me pediu para fazermos em conjunto porque ela 

hoje está no HEMOPA e ela acha que é viável a gente conseguir para que não se venha mas para 

pegar sangue do HEMOPA porque lá no Mutirão haverá um local próprio para  ter o banco de 

sangue digamos assim, eu concordei ela colocou meu nome e fizemos em conjunto questão de 

ética, mas nem sempre ocorre dessa forma, as vezes o vereador apresenta uma indicação e o 

outro colega não cita o nome dele e para causar transtorno nós temos duas opções, quem quer 

votar para continuar com está acabou o ano zerou tudo pode repetir. A segunda opção é a partir 

do momento em que protocolou durante o mandato até ao final do mandato outro vereador não 

pode repetir aquela indicação. O vereador Victor Conde. disse: só para reiterar o que vossa 

excelência disse, se eu protocolar e outro vereador tiver interesse de protocolar a mesma 

indicação que chame o vereador que já protocolou essa indicação e façam em conjunto. Nosso 

mandato é de quatro (04) anos e nada é mais justo que aquela indicação seja erguida a bandeira 

pelo os quatro anos, então eu acho que seria importante se nós aprovássemos dessa forma, eu 

acredito que os vereadores entenderam. O vereador João Roberto, disse:  acho que é mais ou 

menos por aí, acho se outro vereador quiser levanta bandeira é importante porque somos o porta 

voz do povo , por exemplo eu8 vou no bairro tal e tem uma indicação que foi apresentada pelo o 

vereador Agnaldo Rosas , mas nada impede que faça em conjunto como já aconteceu  o vereador 

Assis Cunha fez uma indicação, aí os moradores solicitaram que que fizesse fiz mas deu 

duplicidade em não pude atendê-los, até gostaria de ter feito em conjunto mas não deu certo. A 
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gente fica omisso porque não foi possível atender o pedido acho interessante pondera o pedido 

do outro colega. O vereador Assis Cunha disse: eu sou a favor que a indicação do vereador 

permaneça os quatro anos, o nosso mandato é de quatro anos e nem sempre o Prefeito vai ter 

recurso para fazer em outubro e construir em janeiro podendo ficar para o final do ano ou para o 

ano seguinte sou a favor que permaneça pelos os quatro anos. O vereador Agnaldo Rosas disse: 

presidente que dizer que eu concordo com a preposição do vereador Victor, até porque isso 

permite que continue sendo discutida desde que respeite que no ano seguinte foi proposta por 

algum vereador e que seja feita em conjunto a mesma indicação. O senhor presidente disse: 

então vou baixar uma portaria legalizando essa questão, então essa questão está definida. O 

senhor Presidente disse: também quero dar alguns informes, no dia quatorze (14) de maio as 

nove horas da manhã haverá uma audiência pública nesta Casa com o tema combate ao abuso 

sexual a crianças e adolescente em comemoração ao maio laranja. Também lembrá-los, que as 

Emenda Impositivas e até dia trinta (30) de maio, quem quiser apresentar Emendas Impositivas, 

hoje foi lida a Lei de Diretrizes Orçamentária, e no dia trinta (30) de maio se encerra pedido de 

acrescentar Emenda Impositiva. E como foi bem dito aqui dia vinte e um (21) de maio, na 

segunda-feira, a noite as dezenove (19) haverá audiência pública com o Diretor da Norte Energia 

Dr. José Camilo, e nós faremos aqui os questionamentos, e os vereadores já podem ir fazendo 

levantamento das Condicionantes, primeiramente ele vai fazer apresentação no retroprojetor da 

prestação de contas da Norte Energia, e depois será aberto um tempo para cada vereador fazer 

suas manifestações. Quero deixar uma frase aqui dos nosso saudoso Airton Sena que diz o 

seguinte: “o que nos desrespeita, então tenha o compromisso e esforço, não existe meio termo ou 

você faz a coisa bem-feita u não faz” então que façamos bem-feita. Agradeceu.  Não havendo 

mais manifestantes, o senhor presidente agradeceu a presença do povo em geral, da imprensa 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 oito dias do mês de maio do ano 

de dois mil e dezoito.  
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