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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO 

DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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, Waldecir Aranha Maia Júnior, 

Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Almiro Gonçalves de 

Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento,  Irenilde Pereira 

Gomes, João Estevam da Silva Neto, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de 

Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino 

do Estado do Pará. Em seguida solicitou ao vereador Maia Júnior que fizesse a chamada das 

senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome 

de Deus. Mandando justificar a ausências dos senhores Aldo Boaventura (viajando/Castelo de 

Sonhos) e Maria Delza Barros Monteiro (viajando Belém/tratamento de saúde). Em seguida o 

senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da 

Reunião Ordinária realizada no dia vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e dezenove. Não 

havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada pela maioria, abstendo se de 

votar os vereadores Victor Conde e Maia Júnior. 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: ontem estive aqui nessa Casa de 

Leis, onde recebemos o convite para prestação de contas do Executivo, onde foram apresentados 

primeiro e segundo quadrimestre e para minha surpresa essa Casa estava vazia de vereadores 

estavam presente somente a Irenilde, Dr. Loredan, Francisco Marcos e eu, os demais vereadores 

deveriam ter outros compromissos e não se fizeram presentes e público nem um. Então fica difícil 

o demonstrativo da receita que foi arrecadada, o demonstrativo das despesas realizadas, as 

despesas com o pessoal, enfim, aonde a contadora leu os números aonde nos deixou com dúvidas 

onde não tinha nenhum secretário municipal presente para que nós pudéssemos perguntar sobre os 

investimentos. Pedimos para a contadora que da próxima vez fosse mais detalhada essa prestação 

de contas. Na saúde tantos milhões o que foram realizados com o valor X na saúde. Então precisa 

realmente o que seja feito de uma maneira mais clara que nós vereadores possamos ser cobrados 

pelos povo de Altamira e população, que possamos dar esclarecimentos. A transparência de uma 

administração pública, o que deve constar nessa prestação de contas? Balanço financeiro conforme 

a lei nº 4.320, o balanço orçamentário conforme a mesma lei, o balanço patrimonial, o comparativo 

da receita e da despesa, o demonstrativo das variações patrimoniais conforme a lei de nº 4.320, 

gasto com pessoal conforme a lei de responsabilidade fiscal, relatório de comissão de autoria e 

controle interno da Prefeitura e o sistema de informação contábeis e fiscais do setor público. Então 

vimos assim a ausência de alguns fatores desses que acabei de falar e nós nos sentimos assim como 

legisladora desrespeitada pelo poder Executivo de ter uma pessoa junto com a contadora para que 

pudesse nos dar maiores explicações, por exemplo fiz uma perguntar para a contadora, onde que 

estava a transferência dos recursos hídricos da compensação financeira dos royalties, ela me falou 

que está na transparência da União e suas Entidades. Só que aqui tem um valor bruto cento e três 

milhões de reais, só que nós queremos dos royalties como que foram repassados os royalties só 

sabemos porque pesquisamos que até agora foram repassados milhões de royalties, mas não está 

expresso esse valor onde foram depositados nós não temos. A contadora falou também e nos deu 

orçamento do ano de dois mil e dezenove no valor de duzentos e oitenta milhões e setecentos mil 
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reais, onde já foram repassados para os cofres públicos, duzentos e vinte nove milhões e 

novecentos e quatro mil reais, ou seja oitenta e um por cento do previsto já foram arrecadados. 

Então com isso pela receita que o município recebe que é o FPM já ter uma receita em torno de 

trezentos e setenta milhões de reais. Então fica meu repúdio a prestação de conta vergonhosa que 

o Executivo mandou aqui para essa Casa através da sua contadora. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: Presidente ouvir 

atentamente a vereadora Socorro se manifestar com relação a segunda prestação de contas do 

segundo quadrimestre. Confesso a vossa excelência que envergonha acho que não somente a mim 

mas a todos nós aqui desta Casa porque onde se estar discutindo uma receita que orçada no ano de 

dois mil e dezenove duzentos e oitenta milhões de reais no município de Altamira com a previsão 

de até no final do ano dessa receita chegar a trezentos e setenta milhões de reais. E nós estarmos 

aqui vereadora Socorro três a quatro vereadores e três servidores da Câmara, uma emissora de 

televisão e absolutamente mas ninguém aqui nesta Casa. Isso demostra que temos que tomar 

providências Dr. Loredan porque nós estamos mexendo com a vida do povo, estamos mexendo 

com os recursos e com a população de Altamira e que não é pouco não é muito. Eu estive neste 

final de semana Presidente em Parauapebas no aniversário da minha irmã e lá vir Presidente 

deputados federais e deputados estaduais andando naquele município, onde vi que tem emprego 

sabemos que a Vale do Rio Doce atua naquela cidade, mas entendemos que essa cidade ela pode 

também ter esse potencial econômico aqui, mas temos que começar fazer nosso dever de casa  aqui 

pela Câmara Municipal de Altamira cobrando para que o Executivo leve a sério esse Poder 

Legislativo e que não faça o que foi feito ontem aqui nessa Casa, se passar isso numa emissora de 

televisão como vi hoje na BAND em São Paulo na cidade de Guarulhos o pessoal dizendo até que 

estão mandando projeto para a Câmara de Deputados para acabar com as Câmaras de Vereadores 

do País. Então veja bem Presidente quero que fique registrado nessa Casa a minha indignação e 

minha nota de repudio a Prefeitura Municipal de Altamira e a todos os secretários que aqui não se 

fizeram presentes para responderem as perguntas dos ilustres vereadores que se faziam presentes. 

Meu caro Presidente Loredan recebi uma carta externa da Celpa corporativo que vossa excelência 

colocou aqui para que os vereadores votassem pedido de informação, a Celpa nos informou no 

prazo de três dias. Parabenizo o Gerente Institucional da Celpa Executivo de Relacionamento 

Anderson Vilhena Torres, por ter atendido a solicitação deste vereador aprovado por todos os 

senhores aqui nessa Casa de Leis. Caro Presidente diante dos exposto isso aqui vendo um 

orçamento desse ano quase trezentos e setenta milhões de reais é inadmissível que nós possamos 

ver aqui o Fundo Municipal de Saúde de Altamira, devendo para a rede Celpa um milhão 

oitocentos e trinta e seis setecentos e setenta e seis reais, sob pena segundo o Ministério Público 

de corte de energia dos órgãos públicos do município de Altamira se a Prefeitura não pagar. Vi 

aqui mas um milhão trezentos e setenta e três mil e oitenta e nove centavos, de dívida da Prefeitura 

Municipal de Altamira para com a Celpa. Então isso aqui é documento e acredito que não vai 

mentir foi feito pela Celpa em que a Prefeitura vem nesse imbróglio e essa dívida chega num valor 

de quase três milhões e meio de reais, contraída pela Prefeitura Municipal de Altamira. Quero 

pedir Presidente que se faça uma CPI contra a Celpa, porque isso é inadmissível. Vou pedir aos 

ilustres vereadores Agnaldo Rosas, Socorro, Assis Cunha e todos os vereadores da base também 

para que o Prefeito tome providência e que resolva essa problemática para que não possamos estar 

passando por esse tipo de problema no município de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: durante esses quatro 

meses Altamira tem sido alvo de eventos importantes. No dia dezoito de maio aconteceu o 

encontro de deputados e senadores voltados para o levantamentos de demandas e compromissos 
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com as necessidades da população da Transamazônica lá no Centro de Convenções. Bem recentes 

tivemos audiência pública sobre concessão da água e esgoto também lá no Centro de Convenções. 

Dia nove de setembro tivemos audiência pública realizada pelo Secretário Nacional para assuntos 

fundiários Nabor Garcia, aonde estiveram presentes o IBAMA, ICMBIO, FUNAI, Senadores e 

Deputados, Prefeitos e Vereadores do Xingu e da Transamazônica, com o objetivo de tratar sobre 

a necessidade da regularização da documentação das terras rurais, na região. No dia dezoito de 

setembro aqui nessa Casa, houve uma audiência com a Norte Energia para tratar sobre as 

Condicionantes. Ontem dia trinta de setembro aconteceu aqui na Câmara Municipal a prestação 

de contas da Prefeitura Municipal de Altamira, em nem um desses momentos importantes esteve 

presente o Prefeito Domingos Juvenil. Isso nos deixa extremamente desnorteado não sabemos 

porque o Prefeito de Altamira foge desses assuntos tão importantes para a região do Xingu, 

principalmente para Altamira. Altamira que é considerada uma região polo é de se pensar o porquê 

que o senhor Prefeito nunca esteve presente nesses eventos. Fico pensando será que no ano que 

vem em época de eleição, ele vai estar andando pelas ruas de mãos dadas com quem quer que seja. 

Porque essa ausência do Prefeito hoje para esses assuntos tão importantes para Altamira nos deixa 

pensativo e extremamente preocupados. Como foi dito pelo o vereador Marquinho veio aqui para 

fazer a prestação de contas apenas a contadora da Prefeitura Municipal e não é a primeira vez que 

o senhor Prefeito se dar o prazer de estar ausente, salve me engano já é pela terceira vez 

consecutivas nessas prestações de contas e ontem não mandou nem um secretário apenas a 

contadora. E como foi dito aqui existe a previsão de uma arrecadação de trezentos e setenta milhões 

de reais até no final do ano. E até o presente momento estava previsto para o orçamento desse ano 

apenas um milhão e quatrocentos mil reais para o esporte e estamos chegando ao final do ano e 

apenas dezenove por cento desse misero um milhão e quatrocentos mil reais foram gastos. E ai 

ficamos nas redes sociais observando alguns vereadores a secretaria esposa do Prefeito Domingos 

Juvenil dizendo que apoia o esporte. Eu acho que esses dezenove por cento de gasto desses míseros 

um milhão e quatrocentos reais para uma função tão importante que é o esporte e lazer vereador 

Victor é muito pouco. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves 

que após os cumprimentos disse: hoje primeiro de outubro é comemorado o dia do vendedor, do 

idoso do vereador dia mundial do vegetariano e dia internacional da música. Então ressaltar o dia 

do vereador que foi instituído através da lei federal de n. 7.212 de onze de julho de mil novecentos 

e oitenta e quatro. O Decreto de Lei foi definido o dia primeiro de outubro como o dia do vereador 

porque foi nessa data que o Imperador Dom Pedro I, oficializou as normas que define o cargo de 

vereador no País. Parabenizo a todos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor 

Conde que após os cumprimentos disse: na última sessão não pude estar presente, mas dizer um 

pouco da semana. Participei de várias visitas de várias reuniões, uma delas foi no bairro Paixão de 

Cristo. Também estive no bairro Bela Vista onde o mesmo estar recebendo algumas obras de 

pavimentação, onde vai melhorar ainda mais a qualidade de vida daquela população que tem 

cobrado diariamente através de nossas mídias sociais, através de nosso gabinete online através do 

Instagram onde temos essa forma de informação, tentar fazer o diálogo do nosso mandato do nosso 

gabinete fique sempre atento as nossas demandas e assim estamos conseguindo retribuir todas 

essas indicações em obras em Altamira, através de nosso gabinete temos mudado a história de vida 

de toda essa população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes 

que após os cumprimentos disse: dizer vereador Agnaldo Rosas que muitas das vezes o Prefeito 

Domingos Juvenil não vai nas reuniões porque ele não pode ele trabalha vinte e quatro horas, como 

vocês sabem estamos numa cidade estilo capital e ai de nós se não fosse o Prefeito Domingos 

Juvenil. E também de nós vereadores aqui nessa Casa de Leis para defender a população, apoiando 
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os projetos que para cá viram a benefício da população, como vocês sabem nunca chegou aqui um 

projeto pedindo nada para ele, assim como nós não fazemos nem um projeto pedindo algo para 

nós e sim pedimos para a população. Na sexta feira foram inauguradas duas ruas no bairro Jardim 

Independente II. O Presidente Dr. Loredan perguntou se ele vai concluir os trabalhos no bairro 

Jardim Independe II, acabei de fazer essa pergunta ao Prefeito, o mesmo pediu que falasse a vossa 

excelência que vai concluir sim todas as ruas do jardim Independe II. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimento disse: fico observando a fala dos 

meus colegas vereadores com relação a Celpa, o gerente da Celpa deveria passar óleo de peroba 

na cara deles, porque já basta as reclamações das donas de casa que o digam quando receber a 

fatura de energia elétrica na casa dos consumidores é assustador com o valor abusivo. E ainda a 

Celpa vem dizer que a Prefeitura deve quase dois milhões de reais de energia elétrica para a Celpa, 

não sei onde nós vereadores estamos fazendo nós tínhamos era que ir para cima da Celpa, será que 

o solo de Altamira é da Celpa? Não pagam nem o uso dos postes que eles usam em nossa cidade 

para cobrar esses valores absurdos para os consumidores. Essa tarifa da ANEL que temos aqui no 

quintal da nossa casa distribui energia para dezessete estado. E nós que somos provedores de 

energia e pagamos a tarifa mais cara do brasil, o que é Altamira para dezessete município. Essa 

Celpa deveria ter vergonha de mandar uma informação, dessa para cá a Prefeitura não deve nem 

um real para a rede Celpa, a Prefeitura não deve absolutamente nada eles sim que deve para o povo 

de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que 

após os cumprimentos disse: em quanto vereador sabemos que o papel é fiscalizar as leis e as 

atividades do Executivo assim como assessora-los, assim como elaborar projetos de leis, decretos, 

resoluções, emendas a Lei Orgânica para toda nossa população. Estive na abertura da Campanha 

Outubro Rosa na UBS Brasília. Estive acompanhando também o setembro amarelo, participei de 

várias reuniões, onde era feito o esclarecimento de conscientização contra o suicídio. Neste ano a 

Prefeitura Municipal de Altamira vai ser diferente juntamente com a Secretaria Municipal de 

Saúde onde preparam o mês inteiro dedicado aos cuidados da mulher na prevenção do câncer. 

Também estive no Vista Alegre fiscalizando as obras de recuperação do bairro. A Prefeitura 

concluiu mais uma obra no dia vinte e sete de setembro com os serviços de drenagem, 

pavimentação, calçada e iluminação pública com lâmpadas de lede e pavimentação em blokretes 

nas Ruas Eliane Antunes e Luísa Ângela localizadas no bairro Jardim Independe II.  Quero dizer 

ao vereador Marquinho a Celpa, massacra a nossa população com muitas indevidas, vimos 

milhares de consumidores indo no Ministério Público tentando resolver situações difíceis com a 

Celpa. Não tem porque vossa excelência se colocar advogando a Celpa. Pois a Celpa me informou 

esse débito mas ela não lhe informou o débito dela com a DIP, existe um acordo entre a DIP com 

a Celpa, ela só informou o que tem para receber mas não informou o que tem para pagar. Então 

não vejo motivo algo para nós advogarmos. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela não obriga o 

Prefeito estar presente para fazer a prestação de contas, e nem especifica o local ele pode mandar 

um representante para fazer a prestação de contas e também pode ser feito numa escola ou em 

outro local. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, fez entrega da Moção 

de Congratulação e Aplausos do Dia Nacional do Agente de Saúde e do Agente de Endemias. Essa 

profissão os Agentes Comunitários de Saúde eles levam prevenção de doenças promoção de saúde 

pública, ensinando as pessoas como se cuidar. Então é um profissão imprescindível para nosso 

município, que merece cada vez mais ser valorizado, ser respeitado, incentivado e multiplicado 

porque quanto mais ACSs e Agente de Endemias tiver no município será mais prevenção e menor 

quantidade de pessoas doentes no município. Em seguida fez uso da palavra Jaqueline Rocha da 

Silva – Agente de Saúde, em nome da minha mãe que há dezessete anos foi Agente Comunitária 
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de Saúde e por idade já estar aposentada é digna minha profissão a ela meus agradecimentos a ela 

por ter me passado isso. No dia 01 de outubro virá a Associação dos Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes Endemias tem a honra de estar nessa Plenária agradecendo ao Dr. Loredan 

Presidente da Câmara Municipal de Altamira, agradecer a este Poder Legislativo que venho ver a 

importância do Agente Comunitário de Saúde, que em nossa cidade de Altamira fizemos um 

trabalho de casa em casa de prevenção. Antes éramos cento e cinquenta ACSs, e hoje somos cento 

e nove ACSs, então a nossa demanda hoje é pouca. Peço a todos vereadores parabenizo também 

pela passagem do seu dia sei que não é fácil, em nome do Agnaldo e Socorro, desejo a vocês uma 

luta brava e sadia a cada dia. Digo mais sobre a nossa categoria com a importância que a 

comunidade por estar lá na rede primária precisa da promoção da orientação, nós colocamos hoje 

como educadores de saúde pública, porque nós orientamos, ajudamos as vezes psicologicamente. 

Hoje nós temos acompanhado famílias de baixa renda e até nível bem alto, mas isso para nós é 

importante não pela questão financeira social econômica, mas sim pelo nosso trabalho porque 

vendo assim podemos ver a UPA não encharcadas, nossos hospitais não encharcados porque 

conseguimos orientar as nossas famílias conforme estamos sendo orientados pela nossa gestão 

também, nossos secretariados, nossa coordenação, nossos treinamentos que participamos e 

passamos a nossas famílias. Eu como agente comunitária já há treze anos, quero agradecer de 

forma que minha categoria tem nessa cidade temos buscados cada vez ter o acompanhamento 

mesmo sendo difícil que muitas das vezes somos assediadas nós mulheres, os homens muitas das 

vezes o cachorro corre atrás não é fácil a luta do dia a dia. Agradecemos a compreensão das 

famílias que visitamos para fazer o melhor como saúde pública em nosso município. Muitas das 

vezes o SUS nos dar uma carta de grandes coisas, mas muitas das vezes também fecha as portas, 

mas não nos desanimamos. Nós como categoria profissional lá da rede primaria que muitos 

vinculados a UBS do nosso município que realizamos coletas e ações de prevenção, ficamos felizes 

porque mutirões em ações, que muitas das vezes somos mais vistos, mas porém somos cada dia 

mas olhados pela comunidade. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a 

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

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 2871/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de linha d`água, 

calçada, meio fio e blokreteamento e/ou asfaltamento na Rua Manoel Menezes, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação n.º 2855/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao 

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

de reforma da Escola do Vale Verde, no Assurini. Indicação n.º 2856/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do ramal Novo Ituna, no Assurini. 

Indicação n.º 2860/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana, realizar os serviços de linha d`água e blokreteamento e/ou asfaltamento na Travessa 

Tinhorão, no bairro Boa Esperança. Indicação n.º 2861/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, 

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

construir uma Praça com uma Academia ao ar livre, na área em frente à Igreja São Sebastião, na 

agrovila Sol Nascente, no Assurini. Indicação n.º 2870/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, 

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

perfurar um poço artesiano e também construir uma caixa d`água e a rede de distribuição para o 

abastecimento de água para os moradores residente na comunidade Sol Nascente, no Assurini. 
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Indicação n.º 2867/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, através do Departamento Municipal de Iluminação 

Pública interceder junto a Celpa, no sentido de proceder a troca de 03 (três) postes em madeira por 

poste de cimento, na Rua WE-8, no bairro Colinas. Indicação n.º 2868/2019, de iniciativa do 

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

Departamento Municipal de Iluminação Pública, substituir as atuais lâmpadas na rede de 

iluminação pública por lâmpadas de LED, nas Travessas Pedro Acácio, Capitão Pereira e Luís 

Coutinho, no bairro Brasília. Indicação n.º 2869/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

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

que realize estudos com vistas construir quiosques em frente à Praça do SENAI. Indicação n.º 

2857/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da através da Secretaria competente, disponibilizar um Carro Pipa 

para fazer o abastecimento de água para o moradores do RUC Laranjeira. Indicação n.º 2858/2019, 

de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma ponte no Travessão do Carrapato, no 

Assurini.  Indicação n.º 2865/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

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

Pública, realizar o serviço de revitalização da rede de iluminação pública (troca de lâmpadas 

queimadas), na Rua dos Crisântemos, no bairro Jardim Primavera. Indicação n.º 2866/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de terraplenagem na Rua da Paz, 

no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 2872/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, 

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

Saúde, adquirir 01 (um) Berço Aquecido para a Sala de Parto do Hospital Geral de Altamira São 

Rafael. Indicação n.º 2873/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar um 

Parque Infantil com grama sintética no espaço de Convivência de Meninos e Meninas – ECOM.  

Indicação n.º 2874/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

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

Convivência da Pessoa Idosa. Indicação n.º 2875/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

que sugere a senhora Tatyana Lafetá – Delegada Titular da Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher, que agende uma Palestra a ser realizada no espaço da Câmara Municipal 

de Altamira, no mês de outubro, que aborde sobre temáticas ligadas as mulheres e, ações que 

estejam sendo implementadas em Altamira para prevenir casos de violência, tanto no espaço 

doméstico como no espaço externo. Indicação n.º 2876/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento 

Municipal de Iluminação Pública, instalar postes com iluminação no perímetro da rotatória da 

Avenida Alacid Nunes até a Travessa Pedro Gomes, bem como, no ponto onde ficam os 

carroceiros e veículos de fretamento, ao lado do Mercado Municipal.  Indicação n.º 2880/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Alexandre Bossatto – Secretário 

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar construir um retorno na lateral da 

Avenida Jáder Barbalho, dada a preferência da mesma, para o acesso de veículos a Rua Acesso 4, 

a semelhança de que fora realizado no encontro da rodovia Transamazônica com a Avenida irmã 

Clores Mendes. Indicação n.º 2877/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adquirir uma 

Máquina Colheitadeira de Grãos de Três Linhas para prestar serviço aos agricultores do Assurini. 
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Indicação n.º 2878/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos 

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

do ramal Bom Jardim II, no km. 48, sentido rio Xingu, no Assurini. Indicação n.º 2879/2019, de 

iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar um Comando de Saúde na EMEF Alteir 

Mardegan, no Travessão da Firma, no Assurini.  Indicação n.º 2881/2019, de iniciativa do vereador 

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

competente, instalar um semáforo para pedestre no cruzamento na rodovia Transamazônica com 

a rodovia Magalhães Barata, e avenida João Coelho, como também, implantar uma Faixa de 

Pedestre e sinalização horizontal e vertical.  Indicação n.º 2882/2019, de iniciativa do vereador 

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

competente, implantar uma Academia ao ar livre no ramal do Cupuzinho, localizado na estrada da 

Cachoeirinha, próximo a Betânia. Indicação n.º 2883/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

construir uma Pista de Ciclovia ao longo da estrada da Cachoeirinha interligando com a estrada de 

Princesa do Xingu. Indicação em Conjunto n.º 2859/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro 

Gonçalves e Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de terraplenagem no Travessão do Carrapato, 

no Assurini.  Indicação em Conjunto n.º 2862/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes 

e Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

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

blokreteamento das Ruas Dr. Isaias, Dr. Antônio Brito, São Jorge, Joanin Trevisan e São 

Cristóvão, no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação em Conjunto n.º 2863/2019, de iniciativa 

dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de galeria pluvial, linha 

d´água, calçada e pavimentação asfáltica das Ruas Jacob Heck, Francisco Ratski, Sete de 

Setembro, Ivo Bedim e Avenida Santo Antônio, no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação em 

Conjunto n.º 2864/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho Aguiar, que 

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

realizar os serviços de galeria pluvial, linha d´água, calçada e blokreteamento das Ruas Irene Heck, 

Léo Heck, Antônio Augusto e João Carlos Piran, no distrito de Castelo de Sonhos.  Moção n.º 

142/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere que seja consignado Votos de 

Reconhecimento e Aplauso pela passagem do Dia do Surdo, comemorado no último dia 26 de 

setembro.  Moção n.º 143/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere que seja 

consignado Moção de Aplauso pela passagem do Dia do Mototaxista, comemorado no último dia 

24 de setembro. Moção n.º 144/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere que seja 

consignado Moção de Apoio a Campanha Mundial “Outubro Rosa”. Moção n.º 145/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere que seja consignado Moção de 

Congratulação pela passagem do Dia do Idoso, comemorado no último dia 27 de setembro. Moção 

n.º 146/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja consignado Moção 

de Congratulação e Aplauso pela passagem do Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e 

Agentes de Endemias, comemorado no próximo dia 04.10.AVULSOS:  Ofício n.º 

042//2019/COOPIAF/OESTE/PA, encaminhado pelo senhor José Sousa Viana. Carta 

Externa/Celpa/Corporativo n.º 021//2019, encaminhado pelo senhor Anderson Vilhena Torres – 

Executivo de Relacionamento com o Cliente da Celpa. Em resposta ao Pedido de Informação em 

Conjunto n.º 013/2019, de iniciativa dos vereadores Francisco Marcos, Dr. Loredan Mello, João 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

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

Altamira – Pará 
 

8 

Roberto, Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Delza Barros e 

Socorro do Carmo. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 

submetendo as matérias para DISCUSSÃO: submetendo as matérias para DISCUSSÃO: 

Indicação n.º 2871/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2855 e 

2856/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2860, 2861 e 2870/2019, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2867, 2868 e 2869/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2857 e 2858/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicações n.ºs 2865 e 2866/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicações n.ºs 2872, 2873 e 2874/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Indicações 

n.ºs 2875, 2876 e 2880/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2877, 2878 

e 2879/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2881, 2882 e 2883/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação em Conjunto n.º 2859/2019, de iniciativa dos 

vereadores Almiro Gonçalves e Raimundinho Aguiar. Indicações em Conjunto n.ºs 2862, 2863 e 

2864/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho Aguiar. Moção n.º 

142/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Moções n.ºs 143 e 144/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Moção n.º 145/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Moção 

n.º 146/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 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 de suas matérias. Indicações n.ºs 2872, 2873 e 2874/201, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo. 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 de suas 

matérias. Indicações n.ºs. 2881, 2882 e 2883/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  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. 2867, 2868 e 

2869/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. 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. 2860, 2861 e 2870/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia 

Júnior que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal o senhor Presidente consultou 

ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. 

Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: indicação n.º 

2871/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2855 e 2856/2019, de 

iniciativa do vereador maia júnior.  Indicações n.ºs 2860, 2861 e 2870/2019, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2867, 2868 e 2869/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto.  Indicações n.ºs 2857 e 2858/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

Indicações n.ºs 2865 e 2866/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 

2872, 2873 e 2874/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 2875, 2876 

e 2880/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2877, 2878 e 2879/2019, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2881, 2882 e 2883/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicação em conjunto n.º 2859/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro 

Gonçalves e Raimundinho Aguiar. Indicações em conjunto n.ºs 2862, 2863 e 2864/2019, de 

iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho Aguiar. Moção n.º 142/2019, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Moções n.ºs 143 e 144/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Moção n.º 145/2019, de iniciativa da vereadora socorro do Carmo. Moção n.º 146/2019, 

de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais 

matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES 
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PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a 

vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos falou sobre o repasse feito para a 

Câmara, que é o duodécimo. Também disse que ver nos grupos de watzapp   onde ele diz que doou 

para a Câmara o valor X. Também falou sobre as percas salariais do servidores dessa Casa. 

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

cumprimentos também se reportou com relação ao repasse  da Câmara Municipal, onde diz 

também que o Executivo diz nos grupos de watzapp estou doando para a Câmara Municipal de 

Altamira o valor X. onde não  doação é um direito pleno de cada Câmara do Prefeito fazer o devido 

repasse para o Legislativo, sem ser preciso estarmos dando satisfação e nem ele ficar anunciando 

e mandando postar em redes sociais o repasse para a Câmara. Também falou sobre o Projeto que 

foi aprovado nessa Casa para o empréstimo de vinte milhões de reais para a iluminação pública da 

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

cumprimentos disse: eu acredito nobre vereador Marquinho que a sua preocupação é louvável, 

mas somente para informar que na última quinta-feira, despachei com o Executivo Municipal e fiz 

essa pergunta que vossa excelência mencionou ele me informou que ele ainda não utilizou os vinte 

milhões de reais. Somente para esclarecimentos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os disse: dizer que aqui em Altamira os Agentes de Saúde 

são obrigados abaterem ponto, isso é muito complicado onde na verdade para eles teria que ser 

cobrado apenas relatórios.  Também relatou sobre um projeto de Lei protocolado na semana 

passada. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os 

cumprimentos informou dos trabalhos do Executivo Municipal, foram inaugurados uma quadra 

com cobertura em Cachoeira da Serra e uma quadra com cobertura em Castelo de Sonhos. Também 

foram inaugurados ponte, creche e um posto de saúde. Informou também dos Maquinários 

existentes em Cachoeira da Serra e Em Castelo de Sonhos.  Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto que após os cumprimentos reportou se com relação ao valor dos vinte 

milhões de reais, dizendo que poderia ser investido um valor cinco milhões de reais para ser 

investidos em lâmpadas de lede. Também informou das visitas realizadas durante toda semana. 

Também falou com relação a água do nosso município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: somente quem não quer enxergar que 

não ver vos trabalhos realizados na nossa cidade. São inúmeras ruas que já foram inauguradas. 

Também falou dos trabalhos realizados no Assurini e demais travessões da zona rural. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, foram entregues aos senhores um 

relatório, esse relatório de estudos técnicos ele é do limite máximo de receita dessa Casa que 

deveria ser. É o outro é a Resolução que vossas excelências aprovaram no mês de junho, dando 

apenas um acréscimo na Receita do Duodécimo. Quero esclarecer ao vereador Isaac que realmente 

não é aumento se a Receita dessa Casa tiver um acréscimo será um reajuste de perdas inflacionárias 

para todos os setores e vereadores que a lei fala que é para todos isso se vier realmente esse 

aumento de Receita. Os vereadores Agnaldo e Socorro colocaram a questão do Orçamento, ontem 

tivemos a demonstração. Quero convidar os desportista, a Associação da APATA que nos 

procuraram e todas as associações que queiram e só nos procurar para tratar sobre o Orçamento 

quando ele retornar porque nós devolvemos, vamos abrir espaço para discutir por exemplo foi 

falado aqui a questão do esporte só dezenove por cento do total. Então vamos discutir onde pode 

remanejar recurso. Então vamos convidar a sociedade para tratar disso e na segunda quinzena de 

outubro fazer uma audiência pública para tratarmos disso conforme a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, para que possamos ver essas emendas para discutir e colocarem as emendas. Isso é o nosso 

papel e do Prefeito realmente trabalhar tem que levar asfalto, educação, saúde, cultura esporte e 
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lazer. Agradeceu.  Não havendo mais manifestantes, o senhor agradeceu a presença das senhoras 

e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral. E em nome de Deus encerrou a 

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

Municipal de Altamira, ao primeiro dia de outubro do ano de dois mil e dezenove.  
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