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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

QUINZE DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Ao quinze 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 Waldecir Aranha 

Maia Júnior e despois pelo vereador Dr. Loredan de Andrade Mello, os senhores vereadores: Isaac 

Costa da Silva, João Roberto Mendes, Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, 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. Sendo justificada a ausência dos vereadores Raimundo Sousa Aguiar 

(justificado/doente) e Maria Delza Barros Monteiro (viajando Belém/tratamento de saúde). O 

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

solicitou ao vereador Isaac Costa 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 oito do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. Não 

havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, sendo aprovada com abstenção dos 

vereadores Aldo Boaventura, Assis Cunha, Socorro do Carmo e Victor Conde. Em seguida o 

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

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: 

quero parabenizar aos atletas da Seleção de Futebol de Altamira, que no último dia 07.10.2019, 

sagrou-se campeões da 6ª edição da Copa do Lago de Futebol Amador. A competição foi realizada 

pelas Ligas Esportivas de Futebol das cidades participantes, (Altamira, Vitória do Xingu, Uruará, 

Anapu, Goianésia, Pacajá). Quero dizer que eu não estava presente na última Prestação de Contas 

do Prefeito Municipal de Altamira, que apresentou o relatório resumido do 2° Quadrimestre de 

2019. Quero me reportar sobre os valores que foram arrecadados nesses primeiros oitos meses do 

corrente ano, aonde diz que a Prefeitura recebeu recursos superior a R$ 229.904.420,99 e, teve 

despesas de R$ 231.521.421,74. Mesmo assim gastaram R$ 2.000.000,00 a mais. Quero dizer que 

hoje visitando alguns bairros de Altamira vi a grande precariedade das ruas. Já se passaram 6 anos 

e 8 meses da atual gestão e ela não conseguiu sequer recuperar as vias para que o povo posse 

transitar mais livres e adequadamente. As obras que foram feitas nessas ruas são de um tamanho 

da fragilidade que na primeira chuva levará essa massa escura que não podemos dizer que seja 

asfalto. Esses danos ficarão para a população e o dinheiro indo para a sarjeta. Quero chamar 

atenção também sobre esse relatório resumido sobre a Previdência Social, foram orçados para o 

ano de 2019 algo em torno de R$ 10.000.000.00. E foram gastos até o momento, pagando o serviço 

de Previdência R$ 6.861.000,00. Quero dizer e que grande parte dos contratados, principalmente 

no holerite, vem descontado o imposto que deveria ser repassado ao INSS, porém, grande parte 

desses servidores quando procuram o INSS para retirar sua Certidão de Contribuição de Tempo 

de Serviço percebem que não estar depositado o recurso a Prefeitura de Altamira deduziu nos 

holerites. O Executivo vem cometendo essa arbitrariedade com os servidores. A palavra exata para 

isso é estelionato, porém, cabe a essa Câmara de Vereadores se manifestar. Eu falei lá em Castelo 

de Sonhos, aos servidores públicos, que eles deveriam entrar na Justiça, através de uma ação 

coletiva pública contra a gestão atual por que isso seja resolvido. Isso é dano pessoal. Não se pode 

recolher do servidor e não repassar ao INSS. Esse recurso quando é descontado do servidor ele 

não volta aos cofres públicos, com certeza alguém do Executivo está usufruindo desse dinheiro 
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indevidamente. Ainda quero falar que o Relatório Resumido sobre Desporto e Laser. Pois, nós 

aprovamos o ano passado, que foi pouco, mais ao meu ver, ao esporte de Altamira, uma verba de 

R$ 1.428.341,02. Nesses oito meses, segundo o relatório, foi aplicado R$ 270.150,23, algo em 

torno de 8.91% do que estar orçado, ou seja, uma verba de R$ 36.000,00 por mês.  Hoje vejo os 

atletas se colocando à disposição do município para jogar e levar o nome de Altamira as estancia 

maiores, correndo risco até de se machucarem gravemente, mas o município sequer investe no 

esporte. Hoje Altamira tem uma grande vocação, principalmente no futebol de campo, seja 

masculino ou feminino. Através do esporte nós podemos trazer em outras modalidades amadoras 

para que possamos tirar das ruas grande parte da violência que estar estampada nesse município. 

Devemos criar incentivo ao esportivo no município e, quem sabe, possamos ter atletas 

despontando para que possam divulgar o nome de nosso município a nível estadual e nacional, ou 

quem sebe, poderíamos até ter atletas disputando uma olimpíada, o que seria um grande privilégio 

para este município. Espero que nós vereadores possamos criar um Projeto de Lei criando o 

Conselho Municipal de Esporte. Isso será muito importante por que o esse Conselho poderá 

fiscalizar esses recursos para que não seja desviado para outro setor.  Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: no último dia 

doze de outubro, comemorou-se o Dia das Crianças e, hoje, dia 15 de outubro, é comemorado o 

Dia do Professor. Quero parabeniza-los por essas datas importantíssimas. Senhor Presidente, 

acompanhamos algumas discursões e o que se percebe na rede pública de Altamira, são crianças 

se mutilando e passando por situação extremamente complicadas, inclusive algumas vezes 

passando fome por falta de merenda escolar e, os professores já não sabem mais o que fazer por 

que na verdade acontece situações que ficam fora do alcance delas. É preciso, na verdade, que essa 

administração comece a mapear para poder resolver esse problema que estar muito sério no 

município de Altamira. Para ver se colocam nas escolas públicas outros profissionais, como por 

exemplo, psicólogos para cuidar dessas crianças e das famílias que sofrem com esses absurdos. 

Quero dizer a vereador licenciado, senhor Roni Heck, que na semana passada tivemos uma 

discursão aqui nesta Casa sobre o corte de energia elétrica em alguns órgãos públicos por falta de 

pagamento. Ele postou nas redes social esta semana, um artigo e colocou como título: “Altamira 

estar acima de qualquer sentimento” e, no meio desse artigo ele pergunta: “qual o objetivo daqueles 

travam e acirram contra uma gestão que é a melhor que já passou por Altamira?” Fico imaginando: 

será que essa administração é a melhor de Altamira? Lembro que no início do mandato, o Prefeito 

Domingos Juvenil esteve aqui nesta Casa e disse que este seria o último mandato da vida dele e 

que essa seria a melhor das administrações dele. Agora imagino o que não foi essas administrações 

anteriores para ele considerar essa a melhor administração de sua vida? Eu gostaria de dizer para 

o vereador licenciado Roni Heck, que nós estamos em verdade acima de qualquer sentimento do 

mal e também acima do sentimento da perseguição. Porque é isso que este governo faz com todos 

que o enfrentam. Ele só não faz isso comigo. O vereador Isaac Costa solicitou um aparte. O 

vereador Agnaldo não concedeu. Solicitou ao vereador que respeitasse o seu tempo, pois, ele não 

é moleque. Disse ainda “vire esse seu olho de secar pimenteira para o outro lado”. Eu trouxe uma 

arma hoje, que é este dente de alho roxo para que o senhor, com esse olhar de secar pimenteira 

não possa me atingir. É como disse o vereador Aldo Boaventura, que já foi arrecadado por essa 

administração R$ 229.000.000,00, ou seja, essa administração arrecada por mês quase R$ 

40.000.000,00. É uma vergonha saber que uma administração arrecada tanto e se gasta tão pouco 

com o esporte. Em 1997, quando o Claudomiro Gomes foi eleito e assumiu em 1998, a arrecadação 

deste município era de R$ 1.000.000,00 mês, mas 10% da arrecadação era direcionada para o 

Projeto Esperança, que se torou das ruas mais de 300 jovens que hoje estão dando depoimento por 
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que foram ajudado. Hoje convivemos com uma administração que massacra a juventude, que passa 

os alunos sem a menor cerimônia. Temos alunos que estão na 7ª e 8ª série que não sabem sequer 

ler. Mas estão na estatística para receber o tal de IDEB. Pergunte vereador Victor da Focus, para 

um aluno do 7º ano quanto é 3x8? Quanto é 5x5? Ficam passando essas crianças de ano em ano 

apenas por questão de estatística. O vereador que estar licenciado, que se considera hoje um 

administrador pública vem dizer qual é o sentimento que se tem de Altamira e que estamos acima 

de qualquer sentimento. Estamos sim contra esse sentimento do mal que estar preste e que se 

acabará no ano que vem. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que 

após os cumprimentos disse: mais uma vez usamos esta tribuna com objetivo de defender as causas 

justas para a sociedade. Não podemos esquecer que, dia doze, Dia das Crianças, deixamos aqui os 

nossos votos de uma vida digna e saudável a toda juventude de Altamira. Que hoje, dia 15, é o Dia 

do Professor. Externo aqui a minha eterna homenagem a todos os professores, pois, são eles quem 

tem o poder de transformar com seu ensinamento, mestres que sabem conduzir os destinos com o 

presente e o futuro das futuras gerações. Fica os meus parabéns a todos os professores e mestre de 

nossa querida cidade. Quero informar que no último dia 08 de outubro, na terça feira passada, o 

IBAMA foi tomado pelos ribeirinhos, eu não tinha conhecimento do que se tratava, mas fiz questão 

de visitar e conversar com eles. É uma situação muito grave, pois, os beiradeiros como chamamos 

os ribeirinhos indígenas, eles após o advento da barragem, receberam um pedaço de terra a onde 

eles tem que colher a Castanha, o Coco Babaçu e outros, mais eles não são considerados os 

proprietários das áreas. Eu imaginava que eles tinham sidos deslocados e recebidos essas áreas 

para continuarem com suas vidas, mas não é, É um crime que estão fazendo com os ribeirinhos e 

muitos indígenas, que nasceram e se criaram e que também estão criando suas famílias. Eles já 

estão há décadas nas margens dos rios, sobrevivendo da pesca e do cultivo de alguns produtos. 

Fizemos um vídeo aonde eles solicitam o apoio da sociedade pra levar alimento pra aquela 

comunidade. Eles estão lutando pelos seus direitos. Fizemos esse vídeo e que encaminhamos ao 

Presidente da República pedindo uma atenção especial a esses povos. Quero encerrar dizendo que 

de acordo com os ribeirinhos mais de quarenta faculdades vieram, de todos os estado do Brasil 

para fazer levantamento da vida desse povo, sem o menor conhecimento de causa. Fica aqui a 

minha indignação que quero tornar pública aqui diante de todos. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador João Estevam, que após os cumprimentos, em especial aos seus sobrinhos 

Vitor e Mateus, em seguida disse: sou muito ligados ao esporte, desejando boas-vindas aos atletas 

e também ao Ricardo.  Quero falar que eu estive visitando as Escolas no Assurini. Estive olhando 

de perto os serviços que estão sendo feitos nas estradas no Travessão Espelho, no Travessão do 

Bom Jardim I e no Travessão do Dispensa I. A Prefeitura está fazendo um bom trabalho. Está 

fazendo a terraplenagem e encascalhamento no Assurini. Também está dando continuidade ao 

asfaltamento até a comunidade Quatro Bocas. Para mim o Assurini está sendo bem assistido. Está 

faltando muita coisa ainda porque a área é muito grande, são mil e oitocentos quilômetros de 

estradas para serem recuperadas, mais as maquinas estão lá trabalhando. Para os senhores terem 

uma ideia da situação que era antes, para sair do Travessão do Cajueiro se gastava um dia e hoje 

gasta-se apenas duas horas para chegar até na Balsa. Acreditamos que até o final do ano o serviço 

de recuperação das estradas sejam concluídos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: quero dizer que se o prefeito 

Domingos Juvenil tivesse encontrado na cidade de Altamira pelo menos um por cento de obras 

seria bem melhor, porque a responsabilidade é para todos. Alguns vereadores são das eleições de 

segundo mandato e sabem como o Prefeito Juvenil encontrou Altamira, em uma situação delicada. 

O vereador Marquinhos sabe porque ele na época era líder de Governo. Nós sabemos como foi 
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que nós encontramos esta cidade, a situação que foi deixada pelo governo passado. Passamos por 

momentos difíceis e delicados, mas graças a Deus, hoje nós estamos andando com nossas próprias 

pernas. Vamos juntar nossas forças, vamos cobrar com mais responsabilidades. Convido todos 

para irem até a Prefeitura falar com o Prefeito e, assim, juntos, iremos resolver essa situação. Tenho 

certeza que o prefeito vai atender a todos e tentar resolver os problemas. Vamos andar nos bairros, 

pois, ainda existem muitas coisas para serem feitas. É como eu acabei de falar que não foi 

encontrado nem um por cento de obras feitas, mas pelo tempo da atual gestão já se fez muitas 

obras na cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que 

após os cumprimentos disse: quero falar sobre uma reunião que participei na capital do Estado, na 

qual se reuniram todos os Secretários Municipais de Saúde com a comissão da CIBE. Também 

estava presente o Secretário Estadual Dr. Beltrame e os Secretários Estaduais de Saúde e seus 

assessores. Foi falado nessa reunião sobre as cirurgias eletivas. Nós perguntamos qual é o 

percentual que cada município tem direito; quanto cada gestor da Saúde pode mandar e qual o 

número de cirurgias eletivas o Estado analisa e repassa. Perguntamos também ao Secretário 

Estadual de Saúde sobre as cirurgias eletivas do nosso município, em relação ao Hospital do 

Mutirão? Ele respondeu que vai analisar e informar. Na oportunidade informamos que o montante 

de recursos repassados para Altamira não vai ser o suficiente para realizar cem por cento das 

cirurgias do nosso município. Pedimos a ele que olhasse com uma atenção especial para o 

Município de Altamira, pois temos uma demanda muito grande de cirurgias, principalmente 

cirurgia de vesículas. Foi falado também sobre a questão da hemodiálise como quem estava lá de 

Altamira não se manifestou, pedi a palavra e pedi para ver a possibilidade de aumentar os turnos 

ou aumentar a quantidade de máquinas de hemodiálise no Município de Altamira, para atender 

também toda a região da Transamazônica. Conversei com a assessora Dra. Debora que vai fazer 

uma análise e ver a possibilidade de aumentar um turno ou aumentar as maquinas. Quero falar que 

enviei um oficio ao Presidente do Altaprev Fabiano Bernardes solicitando o demonstrativo do 

valor total recolhido de contribuição previdenciária dos servidores do ano de 2012 até o mês de 

outubro deste ano, assim como também informação da contribuição previdenciária dos Servidores 

por cada Secretaria deste município, solicitei também o saldo atual em caixa do Altaprev. Quero 

falar sobre a situação dos servidores contratados que muitas vezes se decepcionam quando vão ao 

INSS verificar o seu valor recolhido e não consta nem um recolhimento em seu nome. Estou 

pedindo para que mande para essa Casa um relatório e extratos para sabermos quanto temos e fazer 

uma previsão de uma futura aposentadoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: quero informar que no dia vinte e dois de 

outubro, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, vai haver uma sessão especial, e eu gostaria 

de estar presente e que essa casa se faça presente com representações. Será discutido a ampliação 

do Hospital Regional da Transamazônica onde estará presente Deputados, Secretário de Governo 

e de Estado outras e autoridades. O Distrito Industrial é um Projeto para se desenvolver e gerar 

mais de três mil empregos ali onde era a hidrelétrica onde ficou o Porto de Belo Monte, esse é um 

estudo que vem sendo feito há mais de quatro anos, e que nós esperamos que avance   porque o 

fundo Xingu sustentável foi criado pela lei 8.605 do dia 11 de janeiro de 2018 que é o |Fundo 

regional Sustentável do Xingu, onde a partilha dos royalties que vai para o estado 50% ficaria 

destinados para região do Xingu. A pavimentação da PA 415 Altamira – Vitória do Xingu, e a 

instalação do Centro Regional de governo aqui no município de Altamira Pará. Estou feliz em ver 

os desportistas aqui vitoriosos mmuito embora todos nós sabemos das dificuldades, da falta de 

apoio, na falta de comprometimento e compromisso dessa gestão para com esporte da nossa região. 

Começando aqui Presidente com a extinção da Secretaria de Esporte do município de Altamira. 
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Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves, que após os 

cumprimentos disse: Estive no projeto Cachoeirinha onde eu tive a felicidade de visitar as crianças, 

as crianças que são o futuro do amanhã, foi muito gratificante estar presente, e fazer o meu papel 

como cidadão. Em seguida fui à festividade da Comunidade Nossa Senhora Aparecida que fica na 

estrada da Serrinha. O pessoal da organização estão de parabéns à festa da comunidade estava 

muito linda. Quero aproveitar e parabenizar a todos os professores do Brasil em especial aos 

professores aqui de Altamira, pois sabemos que não é fácil levar a educação para os nossos filhos, 

para terem um futuro melhor. E também eu quero cumprimentar todos os esportistas de Altamira 

pelo belíssimo trabalho que vem fazendo em prol da nossa cidade, vai ser o futuro de manhã e 

dizer para vocês que podem contar com esse vereador incentivador do esporte aqui em Altamira. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos 

disse: É uma honra ter vocês aqui nesta Casa, haja vista, que o nosso Presidente já adiantou que 

vai ver a possibilidade para poder trabalhar e detalhar melhor o investimento dentro do orçamento 

para o esporte de Altamira. Quero esclarecer a população que nós Vereadores não temos o poder 

de cobrar, de solicitar e interceder. Mais tivemos um ganho depois que a Lei orgânica foi 

reformulada que foi a emenda impositiva. Eu graças a Deus o ano passado tive uma emenda 

impositiva na área do esporte que foi a reforma da quadra do Parque do Bairro da Colina, que está 

sendo feito. Esse ano eu, o Presidente Loredan, o vereador Victor e o Vereador Maia colocamos 

na emenda impositiva para o ano que vem, a aquisição de um micro-ônibus no valor de duzentos 

e oitenta mil para dar apoio no transporte dos esportista de Altamira. Que o esporte é uma forma 

de ajudar as crianças carentes incluindo elas em parceria com o município para que possam fazer 

academia, capoeira jiu-jitsu, Muay Thai e outros esportes. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: Vereador Agnaldo você está 

falando do IDEB e da Educação Eu já vim várias vezes aqui nessa Tribuna e já fiz algumas 

indicações. Eu já falei com a Norte energia, já conversei com o prefeito, já estive com a Secretaria 

de Educação do Estado. Eu não fiz uma viagem por falta de tempo para ver um projeto para os 

nossos jovens, porque a saída para a educação desses jovens, não só de Altamira mais da nossa 

região e de todo o Brasil é a escola em tempo integral, é um complexo educacional esportivo em 

tempo integral, do primeiro ao nono ano. Aquele pré-adolescente e o adolescente na hora que ele 

estiver na escola integral quando chegar no ensino médio ele já sabe o que ele quer fazer para a 

vida dele, porque lá na escola integral para onde ele vai a  mãe desse adolescente vai estar 

trabalhando, vai ficar tranquila porque sabe que ele vai entrar as sete horas da manhã e vai sair  as 

dezoito horas, e ela  não vai ter preocupação, porque fora a grade curricular seu filho vai ter outras 

disciplinas, na modalidade esportiva, na educação e na Cultura. Então se queremos uma boa 

educação, vamos nos unir, vamos nos fortalecer para Altamira ter escolas em tempo integral. Nós 

temos aproximadamente no ensino fundamental no nosso município tanto na zona urbana, como 

na zona rural uma média de vinte e cinco mil alunos e nós sabemos muito bem que há evasão 

quando chega o final do ano, principalmente do quinto ao nono ano. Nós sabemos que de dezoito 

por cento á a vinte e um por cento dos alunos que não termina o ensino médio. E com a escola 

integral eu tenho certeza absoluta que vai cair aproximadamente noventa por cento a evasão desses 

alunos, porque ele vai ter vontade de estudar e incentivos para estudar na Escola Integral. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos 

disse: Vou relatar aqui um pouco da nossa semana de trabalho, eu estive no UBS da Brasília 

participando da Campanha Outubro Rosa fazendo meu papel enquanto cidadão, distribuindo 

panfletos para as mulheres para alertarem da importância que tem a prevenção do câncer de mama 

e do colo do útero. Também na última sexta feira estive no Assurini juntamente com o Secretário 
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de Educação Roni Heck visitando as oito Escolas que pertencem a Comunidade do Quatro Bocas. 

Eu tenho indicação de reforma da Escola Vale Verde no Ituna e outra indicação em conjunto com 

a vereadora Socorro para Reforma da Escola Paulo Freire para as crianças daquela comunidade 

terem uma educação de qualidade. E também em quanto Vereador a gente faz o nosso papel, tenho 

a minha consciência tranquila, esse ano a gente pode dar emenda impositiva para o esporte eu 

juntamente com o Victor, João Roberto e o Presidente Dr. Loredan, com certeza que o esporte 

precisa de um olhar diferenciado nesta cidade. Eu sou esportista, já fui jogar no estádio, até hoje 

pratico esporte jogo futebol. Quero parabenizar os esportistas, sabemos da luta que é não ter o 

olhar do Executivo. Estive em reunião com o Ricardo essa semana passada, foi falado da 

possibilidade de doar o micro-ônibus para a LEAL, então da minha parte pode ficar tranquilo que 

eu conversei com o Dr. Samuel o Advogado da Câmara para saber se há possibilidade doar esse 

micro ônibus para a LEAL e ele falou que sim se todos os vereadores concordarem a gente pode 

para sim essa doação para a LEAL   para que possa ajudar na locomoção destes esportistas. Quero 

dar os parabéns aos professores da nossa cidade e de todo o pais pelo dia dos professores pois a 

educação é um meio de transformar vidas, é uma ferramenta de inclusão social e transformação de 

vida. Agradeceu. O senhor Presidente disse: Quero parabenizar todos os professores do município 

de Altamira, hoje é o Dia dos Professores e fazer uma retrospectiva hoje do nosso primeiro 

mandato como parlamentar que naquela época não havia licença maternidade para as servidoras 

municipais, ele foi um projeto da minha autoria, depois foi sancionado e fez-se valer não só para 

as professoras, mas para todas as Servidores Municipais. E hoje também me recordei do plano de 

cargos e salários tão discutido tão questionado muitas vezes criticado e muitas vezes mal 

interpretado por alguns, porque o Presidente colocou para votar e demorou dez longos meses essa 

discussão desse PCCR e sem dúvida nenhuma, talvez não tenha sido o PCCR dos sonhos mas foi 

um PCCR que garantiu alguns direitos em virtude da luta da categoria com os vereadores que aqui 

se reuniram inúmeras vezes, para discutirem o PCCR, e não foram poucas. A comissão de 

Constituição e Justiça e educação e que garantiu diversas classificações quem hoje tem algum filho 

com deficiência tem trabalhar somente cinquenta por cento da carga horária, que no nosso ponto 

de vista foi uma conquista, como também aumentou se o número de professores que podem fazer 

mestrado, doutorado, atividade classista no sindicato em fim se fortaleceu ainda mais a categoria 

de professores. E esse PCCR foi pré-requisito para se votar para fazer o concurso aqui em 

Altamira. E eu me recordo que muitas das vezes fui perguntado por que o projeto não podia ser 

devolvido, porque o Presidente não tem esse poder, um projeto só pode ser devolvido quando ele 

vem com vício formal (algum erro formal). E em dezembro o Prefeito pediu de volta o PCCR e 

nós só conseguimos votar em maio deste ano, atrasando com isso o concurso público que até hoje 

não saiu. É importante que saia logo o concurso público, porque tem professora contratada que 

não ganha a gratificação de quarenta por cento de nível superior, como o Professor que é 

concursado recebe, e aqui eu quero fazer um apelo ao Secretário de educação se é que me ouve ou 

algum representante. Que no nosso ponto de vista não existe justificativa para trabalhadores que 

exercem mesma carga horária, mesma função e receber uma gratificação de nível superior e o 

contratado não recebe. Sem dúvida nenhuma Se todos fossem concursados não haveria de ter esse 

problema então aqui a gente quer fazer esse apelo, dizer que nós realmente precisamos dar um 

salto de qualidade, mas para isso é um esforço em conjunto, tem uma boa escola, uma sala com 

climatização, laboratório, biblioteca, mas também com valorização dos nossos professores. 

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

DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que fizesse a leitura das matérias, que constava de: SÓ 

LEITURA: Projeto de Lei n.º 106/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que dispõe sobre 
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a profissão de Bombeiro Civil no município de Altamira. Projeto de Lei n.º 107/2019, de iniciativa 

do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade da relação dos 

médicos plantonistas nas Unidades de Pronto Atendimento da Rede Pública do município de 

Altamira. Projeto de Lei n.º 108/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que cria o 

Conselho Municipal de Esporte e Lazer do município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO: Indicação n.º 2943/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere 

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

Ponto de Mototaxi com oito vagas na Avenida Djalma Dutra, em frente ao Banco Santander ou na 

Rua Sete Setembro, próximo ao Escola Deodoro da Fonseca. Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana/Departamento Municipal de Trânsito, permitir a tráfego em mão dupla na Rua 

Osório Freitas, no perímetro entre a Avenida João Coelho e a Travessa Luiz Coutinho, no bairro 

Brasília. Indicação n.º 2916/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

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

e Mobilidade Urbana/Departamento Municipal de Trânsito, permitir a tráfego em mão dupla na 

Rua Osório Freitas, no perímetro entre a Avenida João Coelho e a Travessa Luiz Coutinho, no 

bairro Brasília. Indicação n.º 2917/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana/Departamento Municipal de Trânsito, permitir o tráfego em 

mão única na Rua Luiz Né, no perímetro entre a Avenida João Rodrigues e a Travessa Pedro 

Gomes. Indicação n.º 2918/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

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

e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de reforma do Ponto de Mototaxistas localizado na Rua 

Luiz Né, no bairro Sudam I. Indicação n.º 2919/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

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

Saúde, realizar um Comando Médico sobre a Campanha do “Outubro Rosa”, na comunidade 

Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 2920/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Coordenação de Esportes, 

ceder o Estádio Municipal, as quintas-feiras, para os treinos da Seleção de Altamira. Indicação n.º 

2929/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento do Ramal 

de acesso ao Aterro Sanitário. Indicação n.º 2921/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, construir uma Sede Completa para os Servidores Públicos de 

Altamira, com Quadra de Esportes, Academia, piscina e espaço para eventos. Indicação n.º 

2922/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, fazer cumprir o que determina 

a Lei Orgânica do Município de Altamira, artigo 11, das Disposições Finais e Transitórias, que 

trata da obrigatoriedade dos proprietários, a qualquer título, de terrenos urbanos manterem-nos 

limpos murados e com calçadas na faixa para pedestres. Indicação n.º 2923/2019, de iniciativa do 

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

Departamento Municipal de Trânsito, realizar estudos técnico com vistas oferecer maior segurança 

na rotatória da Avenida João Coelho, com a Travessa Comandante Castilho e Avenida Djalma 

Dutra. Indicação n.º 2935/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

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

no perímetro urbano da rodovia Transamazônica, iniciando na bifurcação com a rodovia Ernesto 

Acioly até o entroncamento do Km. 04. Indicação n.º 2894/2019, de iniciativa da vereadora 
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Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, providenciar a manutenção das Centrais de Ar do Espaço de Convivência 

de Meninos e Meninas de Altamira – ECOM. Indicação n.º 2895/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, adquirir novas camas, berços, guarda-roupas, lençóis e toalhas para o 

Espaço de Convivência de Meninos e Meninas de Altamira – ECOM. Indicação n.º 2906/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, equipar uma Brinquedoteca para Espaço de 

Convivência de Meninos e Meninas de Altamira – ECOM. Indicação n.º 2924/2019, de iniciativa 

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

através da através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização (repintura) da Faixa 

de Pedestres, na Rua 1º de Janeiro, em frente ao prédio da FM Vale do Xingu e também e outro 

em frente ao prédio da Câmara Municipal de Altamira, na esquina com a Travessa Paula Marques. 

Indicação n.º 2925/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

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

uma Pista de Ciclovia, iniciando na Avenida Castelo Branco, no bairro Nova Altamira, 

perpassando em toda extensão da Rua Paraíso até a junção com a rodovia Transamazônica. 

Indicação n.º 2934/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de realizar os serviços galeria pluvial, linha d´água, meio 

fio e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento, realizar também, o serviço de manutenção na 

rede de iluminação pública, troca das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, nas Ruas 01, 02 e 

03, no bairro Ibiza. Indicação n.º 2926/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

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

serviços de realizar os serviços galeria pluvial, linha d´água, meio fio, rampa de acessibilidade e 

pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento da Avenida Perimetral Norte interligando com a Rua 

das Flores, dando acesso à Avenida Castelo Branco, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 2927/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de realizar os serviços galeria 

pluvial, linha d´água, meio fio, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica e/ou 

blokreteamento da Avenida Perimetral Norte interligando com a Rua WE-5 e Rua Pedro Vieira, 

no bairro Liberdade. Indicação n.º 2928/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

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

levantamento junto as comunidades: Morro do Anfrísio, região da Terra do Meio, Resex Xingu, 

Manuelito, Gabiroto, e Lajeado, para implantação do Sistema de Saúde Básica, criando um polo 

ou mais, que possa contemplar todas essas comunidades com atendimentos de saúde diário, com 

uma equipe médica e odontológica. Indicação n.º 2930/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

competente, implantar Placas Indicativas com o nomes das ruas e travessa nas comunidades 

Princesa do Xingu e Vale Piauiense. Indicação n.º 2931/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

competente, implantar redutores de velocidade, como também o Faixa de Pedestre ou Lombadas 

na rodovia Transamazônica, nas proximidades da entrada da Agrovila Vale Piauiense. Indicação 

n.º 2932/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao Comandante do 16º 

Batalhão Xingu, destinar viaturas para fazer rondas no RUC Casa Nova. Indicação n.º 2833/2019, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 
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Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de 

revitalização na rede de iluminação pública, troca das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na 

Rua Sebastião Paulo Dias, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 2936/2019, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere ao senhor Alexandre Bossatto - Secretário Municipal de Infraestrutura 

e Mobilidade Urbana, realize os serviços de saneamento básico, tais como: rede linha d´água, meio 

fio e pavimentação asfáltica nas Ruas Acesso 01 e Leste Oeste, no bairro Sudam II. Indicação n.º 

2937/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Rafael Moura - 

Secretário Municipal de Planejamento, realizar estudo com vistas 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 2941/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Alexandre Bossatto - Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realize 

os serviços de saneamento básico, tais como: rede linha d´água, meio fio e pavimentação asfáltica 

nas Ruas dos Crentes e Sorriso; nas Passagens 01 e 02, no bairro Vista Alegre. Indicação n.º 

2938/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de encascalhamento da 

Ladeira do Espada e Ladeira do Pinto, no Assurini. Indicação n.º 2939/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do Travessa Dom Mauro, na no bairro 

São Domingos (Nova Altamira). Indicação n.º 2940/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, 

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

construir uma Escola na entrada do travessão do Índio Preto, no Km. 150, no Assurini. Moção n.º 

151/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja consignado Moção de 

Congratulação aos professores pela passagem do Dia do Professor, comemorado anualmente nesta 

data, dia 15 de outubro. Moção em Conjunto n.º 152/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. 

Loredan Mello e Francisco Marcos, que sugere que seja consignado Moção de Congratulação e 

Aplauso a Seleção de Futebol de Altamira, que no último dia 07.10.2019, sagrou-se Campeã da 6ª 

edição da Copa do Lago de Futebol Amador. A competição foi realizada pelas Ligas Esportivas 

de Futebol das cidades participantes, (Altamira, Vitória do Xingu, Uruará, Anapu, Goianésia, 

Pacajá), em conjunto com a Federação Paraense de Futebol. AVULSOS: Ofício n.º 

1216//2019/GAB/SESPA, encaminhado pela senhora Ivete Vaz – Secretária Adjunta de Gestão de 

Políticas de Saúde do Governo do Estado. Em seguida o senhor Presidente falou que em razão de 

encontrar-se no Plenário da Casa, os atletas da Seleção de Futebol de Altamira, que ganhou a Copa 

do Lago, os quais iriam ser agraciados com medalhas oferecidas pela LEAL e também com a 

outorga pela Câmara Municipal, da Moção em Conjunto n.º 152/2019, de iniciativa dos vereadores 

Dr. Loredan Mello e Francisco Marcos, congratulando-se pela conquista. Em seguida facultou a 

palavra ao senhor Roberto – Técnico da Seleção de Altamira, que disse: Sou rio grandeasse, 

também sou altamirense de coração. Quero dizer que para isso tudo acontecer ouvi uma mudança 

no futebol de Altamira em forma de treinamento, então para esses garotos falarem hoje que são 

campeão, alguém levantou a moral deles pra chegarem onde chagaram e é com muito orgulho que 

esses garotos recebem uma medalha ao mérito de campeão altamirense, 43 anos sem levantar o 

troféu como campeão então alguém colocou esses garotos no alto, falou e cumpriu e aqui estar o 

objetivo cumprido, é um prazer eu dizer sou altamirense com muito orgulho e muitas coisas que 

aconteceram durante os treinos  mas esses garotos se dedicaram e empenharam e chegamos em 

algum lugar, por que sempre falei a eles que o resultado desses treinamentos só vai acontecer no 

final e está ai o resultado campeão com muito respeito. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

http://www.fpfpara.com.br/
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facultou a palavra ao senhor Ricardo - residente da Leal, que fez um retrospecto do esporte 

altamirense e em seguida fez uma denúncia dizendo que a Coordenação negou o estádio municipal 

para a seleção altamirense para que fizesse seu treino e convidou todos os vereadores e assessores 

presentes para invadirem o estádio municipal na quinta feira dia se caso eles não abrirem as portas 

do estádio, e convidou a todos para irem até o Ministério Público fazerem uma denúncia contra a 

Coordenação por que não dialogar e negar o que é de direito dos esportista altamirense. Após o 

senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicação n.º 2943/2019, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 2916, 2917 e 2918/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2919, 2920 e 2929/2019, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior. Indicação n.º 2921/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2922, 2923 

e 2935/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.º 2894, 2895 e 2906/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.º 2924, 2925 e 2934/2019, de iniciativa 

do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2926, 2927 e 2928/2019, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Indicações n.ºs 2930 e 2931/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.º 2932 e 2833/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 

2936, 2937 e 2941/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2938, 2939 e 

2940/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Moção n.º 151/2019, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello e Moção em Conjunto n.º 152/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan 

Mello e Francisco Marcos. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para 

VOTAÇÃO: Indicação n.º 2943/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações 

n.ºs 2916, 2917 e 2918/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2919, 

2920 e 2929/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicação n.º 2921/2019, de iniciativa 

do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2922, 2923 e 2935/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.º 2894, 2895 e 2906/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicações n.º 2924, 2925 e 2934/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações 

n.ºs 2926, 2927 e 2928/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2930 e 

2931/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.º 2932 e 2833/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2936, 2937 e 2941/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2938, 2939 e 2940/2019, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Moção n.º 151/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello e Moção em Conjunto 

n.º 152/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Francisco Marcos. Aprovadas a 

unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte 

das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. 

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

gostaria muito de solidarizar com as palavras do Ricardo um desportista aqui em Altamira e quero 

dizer que o que nós temos aqui em Altamira é um governo perseguidor é um governo que não 

conseguiu administrar essa cidade no que diz respeito a questão de criar emprego o desemprego 

nesta cidade é altíssimo com tantos recurso que entrou nesta cidade durante a construção de Belo 

Monte, esse governo extinguiu a Secretaria de Esporte, Secretaria de Agricultura sendo esse 

município uns dos grandes produtores rurais, extinguiu os cargos de garis, cargos de servidores de 

serviços gerais e vigilantes, esse é o governo que podemos considerar como um governo 

exterminador do futuro um governo que prejudica os desportistas e enche de razão quando se 

contrata um show do Safadão por R$ 350.000,00, não podemos aceitar isso, que  um governo que 

se dar um luxo de gastar R$ 350.000,00 com um show do Safadão não merece governar essa 

cidade. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os 
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cumprimentos disse: ouvi atentamente o pronunciamento da líder de governo que falou que no seu 

início de 2013 encontrou muita dificuldade certo que sim mas a maior dificuldade vereadora 

Irenilde desse governo foi gerenciar o desarmamento de recursos que entrou na Prefeitura de 

Altamira, onde entrou e entra mais de R$ 1.000.000.00 por dia e ai estamos vivenciando uma carta 

aonde a seleção de Altamira através da Leal me falaram que eles cobram ISS dos ingressos, isso é 

uma vergonha para o município de Altamira aonde nós temos recurso oriundo de várias gerações 

mas eu digo senhores aqui presentes que eu acredito no futuro acredito no esporte e que temos 

recursos oriundo da Hidrelétrica de Belo Monte através dos royalties onde essa Câmara Municipal 

ela tem o dever e dizer que o Projeto de Lei onde direciona e parte desse recurso nós possamos 

colocar à disposição do esporte e eu quero aqui também me congratular com o Ricardo sobre a 

questão de ir ao estádio e questionar aquilo não é do coordenador aquilo é do município o estádio 

é do povo ele tem que ser aberto para o povo e para que nós possamos usar se precisar ir ai 

ministério público questionando e dizer que é necessário que sege usado a Lei da justiça para obter 

o estádio tem que ser, eu tenho falado nesse microfone que o Prefeito além de ser ruim ele estar 

rodeado de muitos secretários ruins exceto a Secretaria de Saúde Katia que é uma excelente 

secretaria e o secretário do Meio Ambiente Wesley, fora disso ele estar rodeado de ratos a ele 

mesmo que se encontra na gestão pública. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: quero me solidarizar com todos vocês que 

não deveriam estar pagando um preço tão alto pra fazerem o bem a esses jovens por gostar do que 

vocês fazem que é o esporte e dizer a vocês que bom que estão aqui nesta Casa deveriam participar 

mais todo terça feira pra vocês verem as pessoas que colocaram aqui nesta casa pois tem muitos 

vereadores aqui que votaram para a extinção das secretarias e hoje só são coordenadores o qual 

isso deixa nosso município com pesar muito grande várias secretarias foram destituídas e com isso 

hoje nós estamos sofrendo mas digo a todos vocês que nós que dizem que somos da oposição por 

que falamos a verdade e estamos com você e só marcar o dia e o local que nós estaremos lá para 

abrir o estádio por que o povo de Altamira não merece isso estamos com vocês esse governo não 

deveria cobrar ISS deveria sim era pagar o que estar tirando nosso como servidor público e tirando 

os mínimos do servidor público como nós estamos no quarto mês que foi tirado a nossa gratificação 

de nível superior, eu Enfermeira Socorro estou repudiada com este governo com este poder 

executivo por que não é só fazer essas ruas com esse dinheiro todo é mais do que obrigações da 

Norte Energia fazer o que faz em Altamira pelas mazelas que tem deixada nós não somos cegos o 

povo de Altamira acordou nós precisamos sim é de humanização neste governo que não existe. 

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

cumprimentos disse: meus cumprimentos ao irmãos e irmãs desportista de Altamira, quero dizer 

que veio uma secretaria de governo aqui e que é filha do vereador desta Casa que eu queria que 

ele estivesse presente aqui agora, dizendo ela que essa cidade esse governo é o melhor que já 

passou aqui, governo vereadora Irenilde escutei o Aldo Boaventura dizer de ratos e dizer vereadora 

Irenilde que isso causa indignação o Prefeito não é dono dessa cidade não o dono dessa cidade é 

povo, quero dizer ao meus irmãos e irmãs que vocês contem comigo nós vamos levar essa matéria 

para nível nacional nós vamos propor as imprensas lá para a TV Record de São Paulo, lá para a 

Band e Globo de São Paulo para mostrar a esculhambação que esses canalha estão fazendo com 

nossa gente aqui e quero quiser que vossa excelência com a mesa desta casa tem um poder 

fundamental aqui junto com os colegas vereadores de tomarmos providencias e mandarmos aqui 

em um objetivo só abrir as portas do campo para esse povo jogar bola por que aquele estádio de 

futebol não do juvenil não, e vou dizer uma coisa esse coordenador que eu conheço por que estudou 

comigo ele é pau mandado ele só faz o que o Juvenil manda e é de anos isso e os companheiros e 
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companheiras ficam passando por essa situação, presidente tome providências não abra não segure 

o bastão vossa excelência sabe que eu avisei aqui semana retrasada e passada eu fazendo apelo 

para irem com o Juvenil e diz para ele que vão cortar a luz dos prédios públicos de Altamira uns 

fizeram gozação e me chamaram de advogado da Celpa e ai a Celpa foi e passou o pau no Centro 

de Regulação do município do CRAS e outros, não sei do que mais por que estava em Belém e 

não se qual os órgãos que foram cortados e amanhã ou depois tem outra porrada que vão cortar de 

novo por volta de pagamento, mas não é por falta de pagamento é por falta de sem-vergonhice 

falta de gestão  por que cidade este ano estar previsto é 370.000.000,00 no município ai eu vejo 

nossos colegas vereadores colocando seus mandatos em cheques com a população para defender 

um governo nojento que não gosta de gente governo que não gosta do povo, porque asfalta 30 ou 

40 Km nas ruas da cidade as pessoas ficam dizendo é o maior gestor corrompe alguns Presidentes 

de bairro e estão corrompido até o pescoço empregando familiares e parentes e ai ficam é o melhor 

governo que já teve em Altamira, abram os olhos o ano que vem se Deus quiser e Nossa Senhora 

de Nazaré nos proteger aqui, vamos tirar esse governo daí e nem deixar rasto e nem o povo lembrar 

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

cumprimentos disse: um vereador que vem para essa tribuna desrespeitar os presidentes de bairros 

que fazem um trabalho de excelência e chamar os presidentes de bairros de corruptos, eu tinha era 

vergonha nós sabemos que rato é que nem ele diz aqui o executivo agora que espécie de rato é que 

vocês são, agora me diga tu era um santo em 2003 que tu era vereador dessa casa carregava o 

Prefeito no colo tu era líder dele e votou na taxa de iluminação pública e agora vem defender a 

Celpa e mais em 2003 ele vereador votou na taxa de resíduo solido e você é um vereador covarde 

você só quer ouvir o que é bom pra você, a Celpa meus amigos é quem mete a mão no bolço de 

vocês com essas cobranças abusivas estou cansado de avisar aqui, nó e nenhum de vocês não era 

para pagar nenhum centavos de energia por que temos energia no quintal de nossas casas nó somos 

o 3° maior produtor de energia do mundo não do Brasil não nós fornecemos energia para 17 

(dezessete) Estado o que é Altamira para 17 Estado é uma gota d’água em um oceano, ai vem 

defender a Celpa mas eles vão ver o que é bom pra tosse por que eles usam o solo de Altamira 

com esses portes com linhas de transmissões e não pagam nenhum centavo mas está vindo um 

advogado que ainda não perdeu uma nesse Brasil e vai colocar a Celpa no lugar dela e favorecer 

o povo de Altamira. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente fez a 

leitura de um texto que diz: “a liberdade de palavras no parlamento se não por ele mesmo e não 

entre tribunal ou cite algum e os discursos no parlamento não devem ser examinados se não por 

ele mesmo e daí agente ver a história, fui estudar sobre essa questão do decoro parlamentar a 

Constituição de 88 fala no Artigo 53 só em Deputados e Senadores mas pelo princípio da simetria 

os vereadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões palavras e vozes a 

redação foi dada pela emenda constitucional 35 de 2001 de acordo com Nelson Nery Costa trata-

se de um instrumento que permite que o parlamentar tenha liberdade de pensamento e se for de 

oposição exerça pelo menos o direito de crítica caso este seja evitado então não haverá mais 

soberania, visa garantir a soberania do poder Legislativo preservando o mandato representativo 

dos parlamentares na interferência influencia ou pressão dos demais poderes é por isso que a 

imunidade alcança os parlamentares apenas quando estejam exercendo o mandato legislativo ou 

quando atuarem em razão do mandato o supremo Tribunal Federal decidiu que a ofensa e rogada 

em Plenário em dependente de conexão com o mandato elide ou seja não responsabiliza civil por 

dano moral são julgamento do Ministro Sepúlveda pertence e contra partida teve um julgamento 

do Ministro Carlos Brito para pronunciamento feito no interior das casas Legislativas não indagar 

sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato dado que acobertadas com mando da 
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inviolabilidade então se ar a própria casa a pertencer ao parlamento coibir eventuais excessos e 

desempenho dessa prerrogativa é o que a gente tem feito aqui quando a ofensa a gente coíbe corrige 

o Artigo 5° do código de ética e decoro da Câmara dos Deputados prescreve que atenta contra o 

decoro parlamentar praticar ofensas físicas ou morais na dependência da Câmara ou desacatar por 

atos ou palavras outro parlamentar a mesa a comissão ou respectivos presidentes, as manifestações 

do parlamentar possui nexo de causalidade quantidade legislativa e imunidade civil e penal do 

parlamentar tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato o excesso de linguagem pode 

configurar em tese quebra de decoro a enseja o controle político, não incide na hipótese a tutela 

penal configurando atipicidade da conduta assim temos os parlamentares possui imunidade 

material para exerçam seus mandatos livre de pressão externas toda via suas opiniões palavras e 

vozes tem o conteúdo limitado pela exigência do decoro parlamentar no termo do Regimento 

Interno”. Não havendo mais nada a ser tratado, 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, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.  
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