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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA OITO DO 

MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Ao oito dias 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, Isaac Costa da Silva, João Roberto 

Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco Marcos Alves 

do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto e Victor Conde de Oliveira.  

Sendo justificada a ausência dos vereadores Waldecir Aranha Maia Júnior (filho doente), Aldo 

Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos), Francisco de Assis Cunha (justificada/doente), Maria 

Delza Barros Monteiro (viajando Belém/tratamento de saúde) e Maria do Socorro Rodrigues do 

Carmo (viajando/Belém). O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o 

Hino Nacional. Em seguida solicitou ao vereador João Roberto que fizesse a chamada nominal das 

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

de Deus. Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia primeiro do mês de outubro do ano de dois 

mil e dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, sendo aprovada a 

unanimidade. 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: quero informar que em visitas aos moradores, várias 

pessoas parabenizaram esta Casa pela transmissão das reuniões através da Rádio Cidade. 

Aproveito este momento para parabenizar aos Conselheiros Tutelares que foram eleitos nos último 

domingo. Quero desejar um bom trabalho dada a importância do trabalho. No domingo eu não 

estava aqui na cidade, estava no Assurini, mas pelas rede sociais, ouvimos muitas reclamações 

pela forma como foi realizada a eleição. Da forma como agentes da Prefeitura se envolveram no 

processo eleitoral para determinados candidatos. O que me chama a atenção é que o Governo 

Municipal de pouca atenção ao Conselho Tutelar, os atuais conselheiros reclamam muito pela falta 

de apoio por parte do Governo Municipal. Eles alegam que não podem atender os casos mais 

distantes por falta de gasolina, pois, a quantidade fornecida pela Prefeitura dá apenas para ir e não 

dá para voltar. Temos um pouco de conhecimento da estrutura e a funcionalidade do Conselho 

Tutelar, mas aqui em Altamira, só funciona pela boa vontade dos conselheiros. A Prefeitura só se 

preocupa em escolher os seus candidatos porque quer um retorno. Espero que a partir da próxima 

gestão, a Prefeitura dê mais apoio para os conselheiros eleitos. Na minha visita deste final de 

semana foi nas comunidades do Cajueiro e Itapuama. Quero aproveitar para transmitir um recado 

ao vereador João Estevam, que os moradores estão ressentidos pela falta de infraestrutura, pois, as 

estradas e pontes não estão oferecendo condições dignas de trafegabilidade. Que as máquinas só 

passam lá em cima de papa-léguas. Inclusive, em anos anteriores, os moradores já chegaram a 

tenta segurar essas maquinas para que façam o serviço lá. Senhor Presidente, os moradores 

daquelas comunidades disseram que na próxima semana virão aqui nesta Casa para reivindicar 

seus direitos. Eles também reclamaram bastante das condições precárias das escola e do transporte 

escolar. Eles estão preocupados porque já está chegando o inverso e as coisas pioram ainda mais. 

Agradeceu. O senhor Presidente disse: em relação a transmissão pela Rádio Cidade, o ex-

deputado Josué Bengton me disse que quando estava deputado federal, lutou muito para a 

implantação dessas rádios comunitárias. Eu acho que agora se deve investir para que as rádios 

comunitárias tenham melhores transmissores para que possam chegar a locais mais distantes. Em 
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seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: quero 

parabenizar aos órgãos que no último final de semana participaram da eleição de Conselheiro 

Tutelar. Também quero parabenizar a todos os conselheiros eleitos, Kilvia Cardoso, Lidiane 

Bandeira, Cleudiná Dourado, Tanael Paes e Vando Costa. Que todos eles tenham muito sucesso 

nessa empreitada. Senhor Presidente eu até achei que estava numa eleição municipal para vereador 

e prefeito. Eu fui votar lá a na escola Deodoro da Fonseca e tinha muita gente, inclusive encontrei 

com vários colegas vereadores. Percebemos o espirito e a boa vontade da população nesse 

processo. Acho que o Ministério Público precisa agir para não permitir que isso vire um palanque 

político. Eu não sei como ficará esse envolvimento político na eleição de conselheiro tutelar. 

Estava muito forte a participação do poder público para eleger todos os conselheiros da base do 

Executivo. Graças a Deus foram eleitos dois da base do prefeito e três, que segundo informações 

foram candidatos sem cunho político. Quero informar que iremos elaborar uma Moção, para a qual 

gostaria de contar com participação de todos os vereadores, para trazer aqui a Seleção de Altamira, 

que nó último sábado foi campeã da Copa do Lago. Eu acho muito importante nós prestigiarmos 

o esporte, para com isso darmos um animo para os nossos jovens. A Seleção de Altamira tem nome 

e nós precisamos resgar isso. Quero parabenizar o Conselheiro de Saúde, senhor Silvano, que na 

semana passada teve uma eleição e ele foi eleito juntamente com a Geane. Parabéns aos dois e que 

tenham sucesso e que continuem lutando pela dignidade e decência para com a saúde pública de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os 

cumprimentos disse: quero parabenizar a todos os conselheiro eleitos no último domingo. Desejo 

que façam um trabalho de excelência em Altamira. Aproveito a oportunidade para estender o 

convite aos colegas vereadores, a imprense e a população em geral para participarem no próximo 

dia nove, quarta-feira, a partir da dezoito horas, para Convenção do PDT. Esperamos contar com 

a participação de todos para que juntos possamos continuar com a democracia. Agradeceu. O 

senhor Presidente disse: quero dizer ao vereador Almiro que me farei presente e, quero aproveitar 

a oportunidade para externar o convite aos demais colegas para se fazerem presentes. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador João Estevam que após os cumprimentos disse: quero informar que 

no ano passado entramos no travessão do Ananias Correa, entramos no travessão Itapuama e 

também fizemos a ponte. Foi feita toda recuperação do travessão do Itapuama. Os travessões do 

Espelho e do Cajueiro não tinha sido concluídos, mas neste ano concluímos o trabalho. Depois 

fizemos o travessão da Firma e estamos vindo de lá pra cá, que já tem concluído aproximadamente 

trinta quilômetros. Está sendo feito a via principal e também os travessões adjacentes. Quero dizer 

ao vereador Agnaldo que o trabalho foi feito sim. Nós estamos fazendo primeiro os que não foram 

concluídos para depois fazer os demais travessões. O senhor Pedro juntamente com o Garimpeiro 

são ho0mens trabalhadores e não estão medindo esforços para fazer o melhor para o Assurini. 

Quero dizer que o Assurini são mil e oitocentos quilômetros e não tem condições de ser feito todos 

em apenas três ou quatro meses. É preciso ter um pouco de paciência que as maquinas chegaram 

a todos os lugares. Também quero informar que o asfaltamento está a todo vapor e já está chegando 

em frente ao comercio do irmão do Garimpeiro. As pontes também estão sendo feitas. Foi feito a 

recuperação também do travessão do Cajá Indicações e do travessão da Ressaca. As maquinas 

estão no travessão Gorgulho da Rita, depois para o travessão Cajá I e depois para o travessão do 

Babaquara. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os 

cumprimentos disse: quero informar em relação as nossas visitas. Eu juntamente com o vereador 

João Roberto estivemos no bairro Vista Alegre, aonde a SEMINF iniciou um trabalho de 

terraplenagem e empiçarramento nas vias. É um momento muito importante, pois, passamos a ano 

passado solicitando melhorias naquele bairro. Estivemos lá e pudemos perceber o tanto que as 
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pessoas estão satisfeitas e nos agradecidos por conta do serviço que está sendo realizado. Quero 

informar que em breve as demais localidades próximas também serão contempladas. Também 

estive visitando o bairro Paixão de Cristo e conversamos com o moradores, os quais nos solicitam 

melhorias na ponte que faz a ligação com o bairro Santa Ana, Liberdade e Ayrton Senna. Hoje 

estive conversando com o prefeito Domingos Juvenil e o mesmo já autorizou o serviço. O senhor 

Guina já está providenciando para fazer a reforma daquela ponte. Acreditamos que na próxima 

semana será iniciado o serviço para oferecer maior segurança aos moradores que utilizam aquela 

via. Também estive visitando o Parque Ipê, mais precisamente na décima quarta rua, aonde alguns 

moradores estavam reclamando em relação a falta recorrente de água. Depois estive na COSALT 

e falei com a senhora Priscila e a mesma me disse que o problema estava existindo, mas era por 

conta de uma bomba que estava com problemas, mas essa bomba já foi substituída e já foi 

reiniciado o bombeamento e que amanhã pela manhã o problema será solucionado o problema de 

abastecimento de água praquele bairro. Quero informar que diariamente estamos em contato direto 

com a população para que possamos proporcionar dias melhores para nossa população. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse:  

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente disse: hoje nós completamos mil e treze dias de nosso 

mandato nesta Casa e, na qualidade de vereador tenho prestado meu trabalho em prol da cidade. 

Quero dizer que tiver a satisfação de visitar moradores da zona rural e também da cidade, ouvi 

suas demandas e transformei em indicações. Estamos felizes por ver que o nosso trabalho está 

tendo resultado. Também estive visitando o bairro Vista Alegre em companhia do empresário 

Zezinho, proprietário do Mister Burg. Quero dizer que durante a gestão do ex-secretário Darlan, 

nós também estivemos lá naquele bairro e verificando as necessidades da população. Naquele 

oportunidade acompanhamos os trabalhos realizados pela SEMINF, que está fazendo melhorias 

nas vias para que possibilite a trafegabilidade dos moradores. Na oportunidade conversamos com 

os moradores, os quais se mostram muito satisfeitos e confiantes no trabalho realizado pela 

Prefeitura Municipal de Altamira, através da SEMINF. Também quero informar que no último dia 

quatro de outubro estive visitando as comunidades do Tatajuba e travessão da Sete, locais aonde a 

Secretaria de Obras realizou o trabalho de recuperação dos mesmos, melhorando o trafego para os 

moradores, transporte escolar e escoamento da produção. Também estivemos verificando o 

trabalho de recuperação da ponte do travessão da Sete, pois, a mesma estava totalmente deteriorada 

e agora encontra-se em perfeito estado. Também quero informar que visitei uma família muito 

especial lá no ramal do Tatajuba, meu amigo Cazuza e sua esposa Zuleide, os quais nos receberam 

com muita alegria e agradecimento pela trabalho realizado pelo prefeito Domingos Juvenil. 

Também estivemos visitando a Rua Luiz Né, rua de acesso ao Terminal Rodoviário, a mesma foi 

totalmente refeita, lá existia blokretes mais já estava toda deteriorada, agora recebeu uma capa 

asfáltica deixando-a muito bonita, dando trafegabilidade de qualidade, conforte e segurança aos 

transeuntes. Quero dizer que a cidade está ficando toda muito bonita, está sendo transformada em 

um verdadeiro canteiro de obras. Em todos os bairro tem obras, da mesma forma é na zona rural. 

Quero parabenizar aos conselheiros tutelares que foram eleitos, foi uma eleição muito concorrida, 

pois, nós nunca tínhamos visto tantas pessoas nas ruas indo votar. Eu acredito que as que foram 

votar é porque tinha seus candidatos de simpatia. Isso é patriotismo e eu não veja nada de errado. 

O povo foi pra rua votar e eu, não vi nada de envolvimento do Poder Executivo na eleição. Eu fui 

votar e encontrei o vereador Marquinho e lá existia uma fila muito grande, eu achei interessante 

porque em outras eleições não tínhamos visto nada igual. Quero aproveitar para parabenizar os 

conselheiros eleitos, Kilvia Cardoso, Lidiane Bandeira, Cleudiná Dourado, Tanael Paes e Vando 

Costa. Também quero parabenizar aos demais que também colocaram seus nomes a disposição da 
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população, mas que infelizmente não conseguiram se eleger. Aos eleitos que desejar sucesso na 

empreitada. Para finalizar quero parabenizar a senhora Kátia Lopes, Secretária Municipal de 

Saúde, que aniversariou ontem. Que Deus tudo poderoso ilumine seus passos e que a sua vida seja 

cheia de sucesso. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a direção dos trabalho ao 

vereador Raimundinho Aguiar, que após assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan 

Mello, que após os cumprimentos disse: hoje, dia oito de outubro comemora-se o Dia do 

Nordestino e, aqui nesta Casa, temos alguns vereadores que são nordestinos, Raimundinho, 

Marquinho e Irenilde. Também temos alguns servidores que são nordestinos, como é o caso do 

Cristiano que é pernambucano e aproveito a oportunidade para parabenizar a todos. Também quero 

parabenizar a senhora Kátia Lopes – Secretária de Saúde pelo seu aniversário. Também quero falar 

a respeito da eleição do Conselho Tutelar, em especial aos conselheiros eleitos, Kilvia Cardoso, 

Lidiane Bandeira, Cleudiná Dourado, Tanael Paes e Vando Costa. Também concordo com os 

colegas que me antecederam, que esta eleição foi uma eleição diferenciada, que ela mexeu com a 

comunidade altamirense. Eu acredito que isso aconteceu porque cada vez mais a população 

percebe que o Conselho Tutelar é um órgão imprescindível para a sociedade. Quero informar que 

em breve iremos realizar uma audiência pública aqui nesta Casa para tratar a respeito do 

Orçamento para o ano de 2020. Esperamos contar com a participação das pessoas, em especial aos 

conselheiros tutelares, ao pessoal do esporte, ao pessoal de proteção do animais – APATA e outras 

áreas. Nós estamos esperando o retorno do Projeto de Lei Orçamentário para 2020, que está na 

Prefeitura, para marcarmos essa audiência. Nós devolvemos o projeto para que fosse adequado o 

orçamento desta Casa, mas assim que receberemos iremos convidar todos para a audiência.  Quero 

agradecer aos servidores desta Casa que participaram da apuração da eleição do Conselho Tutelar, 

senhores Klewton, Cristiano, Esmerindo e dona Maria, os quais se dispuseram em vir pra cá para 

ajudar na apuração. Para finalizar quero convidar todos a participarem de um evento, que será 

realizado na próxima sexta-feira, lá no Consórcio Belo Monte, com o pessoal do PARÁ-PAZ, 

estará presente a Presidente, a pastora Raí Tavares nesse avento sobre violência. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Isaac Costa 

que fizesse a leitura das matérias, que constava de: SÓ LEITURA: Projeto de Lei n.º 104/2019, 

de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Francisco Marcos, que regulamenta o Tratamento 

diferenciado e simplificado para as Microempresas - ME e empresas de Pequeno Porte (EPP) nas 

licitações públicas de bens, obras e serviços, no âmbito da Administração Pública Municipal, nos 

termos dos Artigos 42 a 49 do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

(Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006), e alterações trazidas pela Lei 

Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014. Projeto de Lei n.º 105/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Agnaldo Rosas, que dispõe sobre a doação de alimentos não vendidos, nem utilizados 

para consumo, dentro de um certo período, pelos atacadistas, supermercados, mercearias, bares, 

restaurantes e estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios, instalados no município 

de Altamira e dá outras providências. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 100/2019, de 

iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, Irenilde Gomes, Socorro do Carmo, Delza Barros e 

Victor Conde, que denomina Próprio Municipal, a Avenida Industrial, localizada no Centro do 

Distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira/Pará, passa a denominar-se Avenida Ivo 

Parente Rodrigues. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto 

de Lei n.º 102/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, que dispõe sobre a 

afixação de Placas Informativas em todas as obras realizadas pelo município de Altamira ou por 
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execução indireta. Indicação n.º 2913/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que 

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

realizar o serviço de reforma do prédio do Camelódromo Municipal José Góes Filho, incluindo 

pintura e revitalização na parte hidráulica, em especial nos banheiros, pois, os mesmos encontram-

se em péssimas condições de uso. Indicação n.º 2915/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

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

Municipal de Trânsito, implantar uma Faixa de Pedestre na Travessa Pedro Lemos, entre a 

Avenida João Pessoa e a Rua Coronel José Porfírio, nas proximidades da Casa do Índio. Indicação 

n.º 2888/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos 

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

vertical e horizontal, como também a implantação de uma Faixa de Pedestre na Travessa 

Seringueira, em frente a EMEI professora Maria Carmélia, localizada no bairro Bela Vista. 

Indicação n.º 2889/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, construir calçada na Travessa Seringueira, em frente a EMEI professora Maria 

Carmélia, localizada no bairro Bela Vista. Indicação n.º 2890/2019, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria Municipal de saúde, realizar o serviço de ampliação do auditório do Posto de Saúde do 

bairro Brasília. Indicação n.º 2902/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, 

realizar estudo com vistas criar um Projeto Piloto, implantando em algumas escolas da Rede 

Municipal de Ensino, transformando em Escolas de Tempo Integral. Indicação n.º 2903/2019, de 

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

através da Secretaria competente, implantar Redutores de Velocidade nas proximidades do 

Cemitério São Sebastião, no Km. 04, sentido Brasil Novo. Indicação n.º 2904/2019, de iniciativa 

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

Secretaria competente, implantar Redutores de Velocidade nas proximidades do Parque de 

Exposições Antônio Inácio de Lucena. Indicação n.º 2897/2019, 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 nas Ruas Júlio Marques e Raimundo Lobato e, na Passagem 

Milú, no bairro Dom Lorenzo. Indicação n.º 2900/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que 

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

construir um Trapiche para Pescaria, como também construir um Estacionamento para que as 

pessoas deixar seus veículos enquanto praticam suas pescarias, nas proximidades da ponte 

localizada na Rua Natividade Batista de Menezes (antiga Rua da Peixaria). Rua que dá acesso ao 

bairro Alberto Soares. Indicação n.º 2911/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, através do Departamento 

Municipal de Trânsito, destacar um Agente de Trânsito para cuidar da segurança nos horários de 

entrada e saída da EMEF Dr. Octacílio Lino, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 

2912/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um campo de futebol na parte alta 

da Rua 16, no bairro Mutirão. Indicação n.º 2914/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, 

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

construir Abrigos com cobertura, para que os moradores possam aguardar os carros de linhas, nas 

entradas dos Travessões WS e Paratizinho II, no Assurini. Indicação n.º 2884/2019, de iniciativa 
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da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realizar o serviço de drenagem no travessão Girassol, adjacente ao ramal 

Grota Seca. Indicação n.º 2885/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

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

de asfaltamento das Ruas “A” e “D”, na Agrovila Princesa do Xingu. Indicação n.º 2886/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar Cursos e Palestras aos feirantes, proprietários 

de quiosques, passando orientações sobre a manipulação de alimentos. Indicação n.º 2891/2019, 

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 comuns por lâmpadas de LED, na 

Rua Pedro Vieira, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 2892/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza na Praça do Mirante, no bairro Brasília. 

Indicação n.º 2887/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Hélder 

Barbalho – Governador do Estado do Pará, através da Secretária competente, realizar o serviço de 

reforma do prédio do Departamento da Trânsito do Estado do Pará em Altamira. Indicação n.º 

2901/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar Lixeiras nas proximidades das 

paradas de ônibus em Altamira. Indicação n.º 2905/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realize os serviços de saneamento básico, tais como: galeria 

pluvial, rede linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica na Rua José Mendes e, nas 

alamedas Bomfim e João Paulo, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2898/2019, de 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção emergencial nos trechos em 

situação precária, como também, na porte próxima a EMEF Paulo Freire, no travessão do 

Espanhol, no Assurini. Indicação n.º 2899/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

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

realizar o serviço de manutenção emergencial nos trechos em situação precária, no travessão Terra 

Preta, no Assurini. Indicação n.º 2896/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

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

serviços de reabertura de estrada com terraplenagem, encascalhamento e/ou empiçarramento no 

ramal Abianan, próximo a comunidade Jardim do Éden, no Assurini. Indicação n.º 2907/2019, de 

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

através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, interceder junto a Celpa, no sentido 

de proceder a troca de 12 (doze) postes em madeira por postes de cimento, nas Ruas Itatá, e WD, 

no bairro Jardim Independente III. Indicação n.º 2908/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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 comuns por lâmpadas de LED, nas Ruas Itatá, e WD, no bairro Jardim Independente III. 

Indicação n.º 2910/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da através da Secretaria competente, através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realize os serviços de saneamento 

básico, tais como: galeria pluvial, rede linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica 

nas Ruas 07, 08 e 10, no bairro Ibiza. Indicação em Conjunto n.º 2909/2018, de iniciativa dos 
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vereadores Almiro Gonçalves, Raimundinho Aguiar e Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma praça, 

com um Parque Infantil e uma Academia ao ar livre no Pimentel, no Assurini. Indicação em 

Conjunto n.º 2893/2019, de iniciativa dos vereadores, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia, para que em parceria, construam 

campo de futebol nas áreas de Parques e Orlas dos bairro Aparecida e Boa Esperança. Moção n.º 

147/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere que seja consignado Moção de 

Aplauso pela passagem do Dia do Nordestino, comemorado nesta data, dia 08 de outubro. Moção 

n.º 148/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja consignado Moção de 

Congratulação pela passagem do Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro. 

Moção n.º 149/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja consignado Moção 

de Congratulação pela passagem do Dia do (da) Fisioterapeuta, comemorado no próximo dia 13 

de outubro e Moção em Conjunto n.º 150/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e 

Socorro do Carmo, que sugere que seja consignado Moção de Congratulação pela passagem do 

Dia do Médico. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 

submetendo as matérias para DISCUSSÃO, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 100/2019, de 

iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, Irenilde Gomes, Socorro do Carmo, Delza Barros e 

Victor Conde, que denomina Próprio Municipal, a Avenida Industrial, localizada no Centro do 

Distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira/Pará, passa a denominar-se Avenida Ivo 

Parente Rodrigues. Projeto de Lei n.º 100/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, 

Raimundinho Aguiar, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, 

Irenilde Gomes, Socorro do Carmo, Delza Barros e Victor Conde, que denomina Próprio 

Municipal, a Avenida Industrial, localizada no Centro do Distrito de Castelo de Sonhos, no 

município de Altamira/Pará, passa a denominar-se Avenida Ivo Parente Rodrigues. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 102/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, que dispõe sobre a afixação de Placas 

Informativas em todas as obras realizadas pelo município de Altamira ou por execução indireta. 

Projeto de Lei n.º 102/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, que dispõe 

sobre a afixação de Placas Informativas em todas as obras realizadas pelo município de Altamira 

ou por execução indireta. Indicações n.ºs 2913 e 2915/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello. Indicações n.ºs 2888, 2889 e 2890/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 2902, 2903 e 2904/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 

2897 e 2900/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2911, 2912 e 2914/2019, 

de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2884, 2885 e 2886/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2891 e 2892/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. Indicações n.ºs 2887, 2901 e 2905/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

Indicações n.ºs 2898 e 2899/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2896, 

2907 e 2908/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 2910/2019, de iniciativa 

do vereador Almiro Gonçalves. Indicação em Conjunto n.º 2909/2018, de iniciativa dos vereadores 

Almiro Gonçalves, Raimundinho Aguiar e Francisco Marcos. Indicação em Conjunto n.º 

2893/2019, de iniciativa dos vereadores. Moção n.º 147/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. Moções n.ºs 148 e 149/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior e Moção em Conjunto 

n.º 150/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Socorro do Carmo. Fazendo uso 

da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais 
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colegas e pediu apoio para aprovação do Projeto de Lei n.º 102/2019, de sua iniciativa, que dispõe 

sobre a afixação de Placas Informativas em todas as obras realizadas pelo município de Altamira 

ou por execução indireta. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, 

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

Indicações n.ºs. 2884, 2885 e 2886/2019, de sua autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Almiro Gonçalves, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação da Indicação n.º 2910/2019, de sua iniciativa e, da Indicação em Conjunto 

n.º 2909/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves, Raimundinho Aguiar e Francisco 

Marcos. 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 das Indicações n.ºs 

2887, 2901 e 2905/2019, de sua iniciativa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

João Roberto, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação das Indicações n.ºs 2911, 2912 e 2914/2019, de sua iniciativa. 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 das Indicações n.ºs 2897 e 2900/2019, de sua iniciativa. 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 das Indicações n.ºs 2888, 2889 e 

2890/2019, de sua iniciativa. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente 

solicitou ao vereador Isaac Costa 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: Indicações n.ºs 2913 e 2915/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 

Indicações n.ºs 2888, 2889 e 2890/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 2902, 2903 e 2904/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 

2897 e 2900/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2911, 2912 e 2914/2019, 

de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2884, 2885 e 2886/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2891 e 2892/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. Indicações n.ºs 2887, 2901 e 2905/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

Indicações n.ºs 2898 e 2899/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2896, 

2907 e 2908/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 2910/2019, de iniciativa 

do vereador Almiro Gonçalves. Indicação em Conjunto n.º 2909/2018, de iniciativa dos vereadores 

Almiro Gonçalves, Raimundinho Aguiar e Francisco Marcos. Indicação em Conjunto n.º 

2893/2019, de iniciativa dos vereadores. Moção n.º 147/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. Moções n.ºs 148 e 149/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior e Moção em Conjunto 

n.º 150/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Socorro do Carmo. Aprovadas a 

unanimidade. Em seguida o senhor Presidente submeteu para votação, com DESTAQUE DA 

MESA DIRETORA, as seguintes matérias: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 100/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, 

Raimundinho Aguiar, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, 

Irenilde Gomes, Socorro do Carmo, Delza Barros e Victor Conde, que denomina Próprio 

Municipal, a Avenida Industrial, localizada no Centro do Distrito de Castelo de Sonhos, no 

município de Altamira/Pará, passa a denominar-se Avenida Ivo Parente Rodrigues. Aprovada a 

Unanimidade. Projeto de Lei n.º 100/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, 

Raimundinho Aguiar, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, 

Irenilde Gomes, Socorro do Carmo, Delza Barros e Victor Conde, que denomina Próprio 

Municipal, a Avenida Industrial, localizada no Centro do Distrito de Castelo de Sonhos, no 
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município de Altamira/Pará, passa a denominar-se Avenida Ivo Parente Rodrigues. Aprovada a 

Unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei 

n.º 102/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, que dispõe sobre a afixação 

de Placas Informativas em todas as obras realizadas pelo município de Altamira ou por execução 

indireta. Aprovada a Unanimidade. Projeto de Lei n.º 102/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Agnaldo Rosas de Oliveira, que dispõe sobre a afixação de Placas Informativas em todas as obras 

realizadas pelo município de Altamira ou por execução indireta. Aprovada a Unanimidade. Não 

havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo 

uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: Agradeceu aos 

pares pela aprovação do projeto de lei 102/2019 que dispõe sobre a fixação de placas informativas 

a onde a gente acredita que trará mais transparências aos serviços aos gastos do Municipal de 

Altamira, gostaria de dizer também que acabei de receber pelo wathsapp uma informação de que 

os condutores dos transportes escolares estão com dois meses em atraso, então a gente pede que a 

vereadora Irenilde Zadil que possa cobrar do Prefeito Municipal e  também o Isaac que tem essa 

relação mais próxima com o Prefeito Juvenil que possa cobrar dele o pagamento desses 

funcionários, vossa Excelência sabe a dificuldade que qualquer trabalhador se ressente quando não 

recebe seu salário principalmente atrasado,(o Vereador Isaac solicitou uma parte e não foi 

concedido). Eu também senhores gostaria aqui de saudar aqui o nosso amigo aqui Siqueira Júnior, 

pra quem não sabe o nosso amigo Siqueira Júnior promove eventos esportivos, eu tive o prazer de 

conhecer o Siqueira Júnior a pouco tempo e me chamou muita atenção a forma que a qual aquele 

rapaz a 24 anos vem trabalhando a questão do esporte com muita responsabilidade aqui dentro de 

Altamira, ele promove eventos esportivos como futsal, futebol nas categorias sub 17, sub 20 

adultos e masculino e também Vôlei, basquete, Handebol e ele estava me dizendo que agora 

domingo próximo vai haver a final que acontece bem próximo daqui na quadra da igreja catedral 

em frente ao colégio Matias onde segundo ele envolve 170 jogadores e que em algumas atividades 

consegue chegar a 400 jogadores o que e mais interessante e que ele faz esse evento a 02 anos e 

meio, e faz a cada 02 meses existe aqui alguns patrocinadores deste evento e ele cobra 03 reais a 

entrada e ele está convidando a quem quiser participar deste evento pra ver como e que se faz 

esporte com responsabilidade na cidade de Altamira sem precisar segundo ele de qualquer 

instituição pública, mais com a credibilidade que ele conseguiu dentre esses 02 anos e meio e 

conseguiu alguns patrocinadores e infelizmente a gente sabe que a Prefeitura de Altamira por 

exemplo para este ano foi previsto um orçamento aprovado por esta câmara  de Um milhão  e 

quatrocentos reais e alguns centavos e nós estamos findando o ano e apenas 19 por cento deste 

valor foi gasto então  e uma administração que ela não tem responsabilidade se quer com os 

desportistas de Altamira, 1.500 reais e muito pouco e foi gasto apenas 19 por cento ou seja tem 81 

por cento a ser gasto e sabemos que não se tem tempo par se gastar esse valor. E esse valor será 

devolvido ao executivo a onde existe uma lei que se pode gastar esse valor sem sequer pedir 

permissão a esta câmara, o orçamento que o Prefeito manda pra cá, a gente sabe que e um 

orçamento a baixo do real e eu estou desconfiando justamente e que ele sobre e que ele gaste onde 

ele queira gastar de forma isolada, onde se der como se diz por ai der na teia, então e o orçamento 

deste ano como a gente sabe que seria previsto de uns 280 milhões vai chegar (cita o vereador 

Isaac)  a quase 380 milhões só deste ano e vossa excelência sabe que ele vai gastar sem pedir 

autorização desta câmara porque ele sabe que tem leis aprovadas por esta câmara aqui que permite 

que assim seja. Então isto para nós e uma forma irresponsável de se governar este município e por 

isso a gente pede sim, alguns ajustes antes de ser aprovados o orçamentos do ano que vem, muito 
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obrigado. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os 

cumprimentos disse: Agradeceu aos vereadores pela aprovação das suas indicações e pela 

aprovação da sua moção de aplausos sobre o dia do nordestino. A importância de prestigiar esses 

homens trabalhadores e que ajudaram a desbravar essa região da transamazônica. Senhor 

presidente eu queria voltar novamente vereador Agnaldo, voltar a falar aqui da eleição dos 

conselheiros tutelar que me chamou atenção e eu fazendo ali uma análise na minha mesa ali 

sentado eu recebi esse comprovante na votação lá, isso aqui caracteriza que eu fui lá e um 

comprovante de votação, agora o que me chamou atenção meu presidente que essas quase 4 mil 

pessoas que o vereador João do biscoito veio aqui falar elas saíram de casa no domingo pra votar 

e essas pessoas João do Fusca umas anularam o voto e votaram em branco também votos nulos e 

branco, agora preste bem atenção se vossa excelência sai de sua casa pra votar num conselheiro 

que você   acredita que esse cidadão vai desenvolver um trabalho pra criança e para adolescência 

pra moralidade pública, esse cidadão vai lá e acha um conselheiro e você vai lá  e vota que não era 

obrigado o voto o cara vota em quem quiser ai caracterizou e está estampado lá  que o povo foi 

carregado e lá foi e anularam o voto com raiva e levaram para mostrar no outro dia, isso foi 

explicito pra todo mundo vê , agora tem gente que não gosta e diz que foi porque perdeu e fulano 

perdeu, eleição bonita todo mundo na rua ne as pessoas se manifestando mais que fosse mais 

democrático de direito as pessoas pudesse ir lá dar seu voto exercer sua vontade e colocar seu 

conselheiro lá mais que deus abençoe os candidatos eleito, mais só estou aqui fazendo uma 

demonstração do que houve nesta eleição do conselho tutelar de Altamira com alguns candidatos 

não todos. Meu caro presidente Loredan estive com o promotor de justiça do estado no ministério 

público nesta semana preocupado e perguntando a ele sobre aquela questão que levantei aqui 

daquela indicação que todos os vereadores aprovaram, inclusive o vereador Raimundinho 

perguntou se eu estava advogando pra Celpa, mais essa não e uma preocupação só minha não tem 

que ser todas vossas excelências que inclusive votaram nas indicações pedindo informação a 

Celpa, a Celpa que lasca com o consumidor, que lasca com os pobres, corta a energia do cara que 

fica devendo até 50 reais com quinze dias ela vai lá e corta, ai está aqui eu pedi informações eles 

mandaram e eu fui lá no promotor de justiça pra me certificar desta dívida que a prefeitura tem 

com a Celpa, que a Celpa está ameaçando que esta semana vai cortar  a energia dos prédios 

públicos do município de Altamira, que e preocupante porque a Celpa está ameaçando que vai 

cortar a energia dos prédios públicos, agora vejam bem a população que está lá merece isso? Não 

merece João do fusca, essas pessoas que estão lá estudando ou nas creches ou ali nos postos de 

saúde elas não merece estar passando por isso, agora presidente eu conversei com o promotor de 

justiça por que aqui vereador Victor isso cabe um ato de improbidade pela lei de responsabilidade 

fiscal, vossa excelência como está na faculdade agora se vossa excelência levantar não se pode 

onerar de forma nenhuma os cofres públicos com pagamentos de juros e multas isso ai e 

preocupante, eu estou alertando que e preocupante porque no ato que o município pagar juros e 

multas de conta em atraso de conta de energia a Celpa, caracteriza isso e contra o princípio e a 

eficiência da moralidade pública meu caro. Ou então o que nós queremos e que esta casa através 

desta mesa diretora desta casa, que a preocupação não e só minha que eu estou aqui vejam bem eu 

poderia está dizendo vejam bem, inclusive eu levantei aqui e estou esperando aqui o vereador Aldo 

chegar por que eu vou fazer sim eu vou pedir pra que seja aberta uma CPI aqui em  

Altamira para se levantar essa questão e eu não tenho assinatura necessária só está eu o vereador 

Agnaldo eu não vou nem pedir por que eu sei que vou ter dificuldade mais eu vou esperar o 

Vereador Aldo chegar e se for pra frente nos vamos investigar com a comissão pra se discutir pra 

ver o que está acontecendo por que o Agnaldo veio aqui e disse que nós temos 380 milhões de 
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reais este ano de orçamento este ano e como e que a prefeitura fica devendo 4 milhões pra Celpa 

? ou então não dá pra entender ai nós queremos saber que eu vi aqui inclusive nos corredores da 

câmara falando nuns negócios de postes que a Celpa envia poste pra prefeitura e que não sei o que 

isso o promotor me explicou muito bem que não tem nada a ver, fui no gerente também e eu vi a 

entrevista do promotor na televisão, ou então gente os senhores e senhoras vereadoras essa e uma 

preocupação (conclua colega – fala do presidente) não só minha mais de toda população de 

Altamira e eu peço que vossa excelência de encaminhamento nisso ai e que a gente possa 

esclarecer e ter umas condições de explicar isso ai pra população, vereador Victor solicitou uma 

aparte, a qual lhe foi concedida, que após os cumprimentos disse : É só  uma dúvida ele falou que 

vai pedir uma CPI e é louvável e vossa excelência tem prerrogativa pra isso mais qual é o objeto 

a ação seria contra a prefeitura ou contra a Celpa? não seria a prefeitura por improbidade 

administrativa, respondeu o vereador Francisco Marcos. O presidente esclareceu que em relação 

ao fato que o vereador Francisco Marcos relatou, que em relação ao oficio que a Celpa mandou 

nós recebemos a resposta do oficio da Celpa que foi um pedido do vereador Marquinhos e de 

alguns outros vereadores, quando nós recebemos a resposta da Celpa com o débito nós 

encaminhamos a prefeitura para se manifestar a respeito disso, se esse débito é real e se ela 

concorda, se há algum motivo de não se ter pago e qual é o motivo? E quando vier a resposta nós 

vamos dar uma satisfação a todos os senhores que estão presentes e os que estão nos ouvindo. 

Mais se vossa excelência quiser protocolar qualquer pedido de comissão fique à vontade. 

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

disse: É só mais uns informativos sobre nossas ações que irão acontecer durante a semana no dia 

12 de outubro nós estaremos e estará sendo realizado em Altamira o MTM World que é um 

campeonato de som automotivo com carros rebaixados, vale ressaltar que Altamira já teve e tem 

uma das melhores caminhonete do Brasil que é do nosso amigo Marcinho que é uma F250 

agressivo e o mesmo evento estará sendo realizado no parque de exposições das 14 horas se eu 

não me engano, será um evento que terá vários carros a mostra, teremos disputa de som automotivo 

numa área que não vai incomodar a população acho que desta forma a gente consegue tirar um 

pouco da atenção das pessoas que praticam essa modalidade e agente desvincular a descriminação 

do som automotivo que eu acho que no passe adequado e numa devida ordem e organização deve 

caminhar na melhor forma possível e com pessoas de bem ao lado então nada mais justo que todos 

e quem puder estar presente neste evento, teremos carros de quase 12 municípios e nós teremos 

considerado o melhor carro do Brasil e ainda assim estará nosso amigo Marcinho com sua F250 

agressivo que defendeu a bandeira de Altamira por onde passou, então nada mais justo que nós 

estarmos apoiando eventos com organização e comprometimento para Altamira e eu também faço 

parte do FORSEP que é o Fórum Regional de Segurança Pública do município e também da 

comissão de segurança pública da Câmara Municipal de Altamira e a residente do Pará Paz a 

pastora Ray Tavares que estará em Altamira na próxima quinta feira e eu infelizmente por outros 

compromissos já agendados deste encaminhamento com a pastora mais estarei dando o apoio 

necessário para que ela consiga fazer sua função da melhor forma possível e a nossa presidente do 

FORSEP a Malacke estará fazendo ai o acompanhamento  no  que a pastora tem interesse na região 

da Transamazônica Xingu Altamira, ela estará aqui para saber a estrutura do Pará Paz  e que forma 

ela poderá está ajudando a nossa região da Transamazônica Xingu e Altamira e o nosso Polo. E 

essas foram nossas reivindicações e nossos pedidos, agradeço aos nossos colegas pelas aprovações 

por unanimidade de todas as nossas indicações e vale ressaltar que mesmo com todas as diferenças 

e toda as dificuldades que nós enfrentamos o interesse aqui tem que ser único e primordial que é 

o desenvolvimento do nosso município e principalmente a melhora de vida do nosso povo, um 
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grande abraço a cada um de vocês e uma boa noite. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: Senhor Presidente quero cumprimenta-

lo em seu nome e de todos os pares vereadores e vereadoras e funcionários desta Casa de leis; 

cumprimentar o Jornalista Wilson Soares. Quero iniciar aqui dando informação sobre a Eleição 

para Conselheiro Tutelar, eu enquanto conselheiro do direito da criança e do adolescente, pela 

segunda vez fiz parte da comissão eleitoral dos conselheiros Tutelares. Quero parabenizar o 

Presidente CMDCA o Dr. Riso, e também parabenizar o presidente da Comissão Edilberto e todos 

os conselheiros que se empenharam para que esta eleição acontecesse o melhor possível, sempre 

vai ter imprevisto, nada é perfeito errar é humano, persistir no erro é burrice. A outra eleição teve 

dois mil votos, agora já teve quase quatro mil votos, votos brancos teve nove, nulos teve trinta e 

sete, por erros. Eu quero até passar aqui a informação do resultado Kilvia Cardoso 691 votos, 

Lidiane Bandeira 623 votos, Cleudiná Dourado 548 votos, Tanael Paes 490 votos, Vando Costa 

357 votos, Esses foram os cinco eleito. E os cinco suplentes; primeira suplente Kerli Gomes 349 

votos, segunda suplente Jeane Pessoa 237 votos, terceira suplente Denise Lima 214 votos, 

Ronivaldo Silva 201 votos, Maria Reis 156 votos, Thais Portela 49 votos. E quero também 

parabenizar todos aqueles que se dedicaram, que tiraram o seu tempo precioso no domingo para ir 

votar. Parabenizar alguns vereadores que também estiveram presente na Linha de Frente.  Quero 

colocar aqui a importância que tem da coletividade dos Vereadores, cobrando as situações que 

chega até nós vereadores, porque nós andamos muito e   as necessidades do povo. Todos nós 

vereadores somos cobrados. Independente de dar duplicidade nas indicações, nós fazemos ofícios, 

ligamos ou enviamos vídeos para o Secretario. Outro exemplo que quero colocar aqui é a 

continuação da Avenida João Pessoa onde tem a peixaria ver-o-rio que é muito importante, é 

visitado por muitas pessoas de fora da cidade, a alimentação do local é muito boa, do Neném. O 

local estava abandonado, precisava de melhorias, depois que o local foi indenizado pela Norte 

Energia, o Secretário Alexandre Bossato, mandou fazer a limpeza e a prefeitura já entrou e já fez 

as calçadas e colocou bloquetes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac 

Costa, que após os cumprimentos disse: os vereadores que vem aqui nessa Tribuna da oposição 

eles gostam de fofoca de conversa, falam “aí eu vi falar” eu vi falar que? Há educação cara passou 

uma mensagem pra mim que deve dois meses de salário atrasado, o Vereador Aldo aventura que 

não está presente, em uma Sessão anterior ele disse: há passaram uma mensagem pra mim 

informando que o prefeito Domingos juvenil desviou 16.000.000,00 (dezesseis milhões) do 

dinheiro liberado para construção de mais 1,5 km do Cais de arrimo ou então Governador Helder 

Barbalho na época era o Ministro da Integração foi quem empenhou 16.000.000,00 (dezesseis 

milhões) do Governo Federal para essa obra e hoje o atual Presidente Bolsonaro, quando assumiu 

bloqueou todos os convênios de todo o Brasil e que ainda está lá, aí O Vereador Agnaldo vem 

cometer o mesmo erro do Vereador Aldo Boaventura, eu tenho vergonha de um negócio desse, o 

vereador Agnaldo Rosas solicita aparte e o vereador Isaac Costa fala responde, você fica caladinho 

ai por que não me deu aparte na sua fala e respeite o meu tempo só me ouça na outra Sessão você 

faz o que você quiser aí você vai ter garrafa vazia para vender e eu vou poder me defender também, 

tenho 5 minutos se eu quiser ficar aqui calado só olhando para você, tuas mentiras que tu vem 

contar aqui na Tribuna, isso é covardia rapaz e esse Vereador que está passando aqui do meu lado 

ele é sócio agora da Celpa diretor de lá só pode é impressionante essa Celpa é pior do que o Detran 

meus amigos é nota zero eu queria saber onde é que estavam os Vereadores desta casa na época 

dessas condicionante estou cansado de falar aqui nós temos energia no quintal da nossa casa, 

somos os maiores produtores de energia do Brasil e do mundo fornecemos energia para 17 estado 

e a tarifa que chega lá e insignificante do que nós pagamos aqui, não era preciso nenhum morador 
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de Altamira pagar um centavo de energia principalmente a Upa o Hospital Regional, Hospital 

Municipal que atende todos com excelência, onde é que nós estamos essa Celpa, nós temos que 

passar óleo de peroba na cara deles eles é quem devem para o município quando chega a conta de 

luz na casa de cada um que tá aqui e da dona de casa que o diga, ela se assusta ela não sabe se ela 

comi ou se paga a conta dela porque hoje a conta de luz concorre com Supermercado do mês 

concorre nada é o dobro do supermercado, hoje você deixa de tomar um café da manhã pra pagar 

a Celpa por que se não eles cortam a sua energia ou eu estou mentindo vereador igual você que 

veio mentir ainda agora nessa tribuna, o vereador Agnaldo Rosas solicita aparte a qual foi negada 

pelo vereador Isaac Costa, mandando ele de defender na próxima Sessão, continuou sua fala 

dizendo que o vereador vai a tribuna defender a Celpa, eles tem é que pagar os portes que eles 

usam no solo de Altamira é isso que a prefeitura tem que cobrar e ver quem é que deve, ou é o 

mesmo que o Detran, faz mesmo com o Povo de Altamira, existe uma máfia dentro do Detran essa 

vip leilão não querem saber se você vai lá tirar seu bem que é apreendido ou não por que eles 

mesmo fazem o leilão e arrematam os veículos e vendem em beneficio próprios, (o presidente 

chamou atenção para conclui), o vereador continuou dizendo que a tarifa de energia é abusiva e 

altíssima do que é as fora, o que é Altamira ela é um pingo d´água no meio do oceano para esses 

17 Estados, o que é Altamira pra São Paulo por que somos nós que levamos energia pra lá, temos 

que rever nossos conceitos, o vereador Agnaldo Rosas solicitou aparte dizendo que em relação as 

emendas que o vereador comentou que o prefeito não conseguiu por que o Governo Federal 

bloqueou não é verdade é por que o município está inadimplente e que o prefeito fez campanha 

dizendo que iria fazer o cais com esse dinheiro e também por que o chamou de mentiroso e em 

seguida o vereador Isaac Costa perguntou qual seria a palavra pra quem falta com a verdade se 

tem outra palavra quem mente, em seguida o Presidente cumprimentou o Senhor Jarlilson da 

SEMAT a Gisele Costa professora do município, amigo irmãozinho de Vila canopos e disse que 

fez pedido de oficio a vacinação lá pra vila canopos e demais melhorias, comando médico, 

maquinário por que a vila é muito importante para nossa região Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: Boa noite a todos 

voltando a essa tribuna aqui para parabenizar o Dênis Vasconcelos presidente dos sons auto motivo 

da Transamazônica pela realização do 3º campeonato de som automotivo de nossa região que 

acontecerá dia 12 de outubro, sábado no horário das 14 horas às 15:30 no parque de Exposição de 

Altamira, contamos com as equipes do MTM Brasil vindo de Belém, duas caminhonetes vindo de 

Parauapebas, sons automotivos, carros, bicicletas e moto rebaixada de Brasil Novo, Medicilândia, 

Santarém e Itaituba. Portanto eu quero aqui levar o meu convite a toda população de altamira que 

vão lá se divertir, sabemos que a música é cultura e diversão e eu quero convidar a todos, inclusive 

o Dênis que esteve aqui e me presenteou com um troféu de apoio, porque a gente sempre tem dado 

apoio aos sons automotivos, e eu quero convidar a toda população a se fazer presente no parque 

de exposição, vamos prestigiar a nossa cultura por que Altamira é uma cidade que tem bastante 

Cultura, tivemos recentemente o festival folclórico e agora os sons automotivos, lanço aqui o meu 

convite, vamos prestigiar aos companheiros que levam o nome de altamira a todo Brasil e até ao 

exterior por tanto é um trabalho belíssimo e quero aqui parabenizar toda a equipe que faz o som 

automotivo em Altamira. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após 

os cumprimentos disse: Eu quero também agradecer aos pares cumprimentar o nosso amigo Dino 

que chegou agora, agradecer aos pares que votaram em nossas indicações, na reforma do 

camelódromo José Gois Filho incluindo pintura e revitalização na parte hidráulica, banheiros em 

condições de uso, então eu queria agradecer bem como também a faixa de pedestre em frente lá 

da casa do índio ´nas proximidades da casa do índio na rua Pedro Lemos pois tem muito índio 
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transitando por lá e os carros passam em velocidade e tem risco de atropelamento. Bem também 

com a moção que assinei com a vereadora Socorro parabenizando pelo Dia do Médico que é no 

próximo dia 18 de outubro, esses profissionais que salvam vidas em nosso município e que grande 

contribui para nossa sociedade. Dizer para nossos amigos ai o irmãozinho que mais uma vez 

reiteramos o pedido lá para as ações na vila canopos bem como também na Resex Xingu que estava 

necessitando de um frízer que tenha uma placa solar na comunidade do Gabiroto, nós solicitamos 

também e fomos respondido que já vai ser atendido e em relação ao transporte escolar ainda a 

pouco eu fui procurado pelo Cícero então isso não é fofoca ele é um dos representantes, (você 

poderia ficar em pé por gentileza, pedi o Presidente ao Cícero), o Cicero é representante de uma 

categoria que é transporte escolar que tem centenas de pais de família dezenas alias de pais de 

família e que o último mês que eles receberam foi o mês de Junho, então nós só estamos 

transmitindo uma apelo, o Cícero nos fez esse apelo e nós sabemos que ( interrompendo a fala do 

Presidente o vereador Isaac Costa diz: que estão combinados contra ele e afirma que é tudo 

combinado até o Presidente está combinado) Respeite minha fala vereador eu não combinei nada 

com ninguém Diz o Presidente. O Cicero me parou no corredor e me pediu, aconselho que quando 

terminar você o procure, então só pra concluir colegas justamente sobre esse clima eu queria fazer 

um apelo aos colegas, eleição é só ano que vem se a gente for antecipar as eleições, vamos trabalhar 

cada um dentro do seu posicionamento, fazer uma cobrança aqui é mais do que justa ninguém está 

cometendo nenhum pecado e cada um fazer sua parte seja oposição seja base, deixar as desavenças 

pessoais pra outro espaço e não para aqui pois esse espaço público e as pessoas querem ver é 

trabalho o que eu não  quero que aconteça é o que vocês viram tempo atrás que infelizmente saiu   

no jornal nacional de dois vereadores se digladiarem e se nós não  tivermos esse controle vai acabar 

chegando num nível como este, então estou fazendo esse apelo para a gente controlar as emoções 

de ambas as partes pra que a gente possa mostrar trabalho pra população, agora a questão do decoro 

sempre ´bom de alto em bom tom. (Senhor presidente em caso de decoro o vereador aqui já me 

xingo mais vezes aqui e o você como presidente aqui não fez nada) diz o vereador Isaac Costa. 

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

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

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

Municipal de Altamira, aos oito dias de outubro do ano de dois mil e dezenove.  
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