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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

QUATRO DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental reuniram se o 

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

Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac 

Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, 

Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente 

convidou todos a ficarem de pé o Hino de Altamira. Em seguida solicitou ao vereador Maia Júnior 

que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores.  Havendo número legal 

declarou aberta a Reunião em nome de Deus.  Em seguida o senhor Presidente submeteu para 

apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 

vinte e oito de maio do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma 

para votação, aprovada pela maioria, abstendo se de votar os vereadores Dr. Loredan Mello e 

Aldo Boaventura. 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: vou me direcionar a vereadora Irenilde Gomes pedir que ela 

cobre do senhor Prefeito a sansão ou os vetos dos PCCRs dos servidores. Disse sabemos que está 

dentro do prazo para vir a resposta da Prefeitura, mas não vejo com muita sinceridade vereadora 

necessidade do Prefeito esgotar todo seu tempo num projeto que já foi discutido. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: primeiro 

assunto é dizer que na semana passada o vereador Raimundinho Aguiar esteve em Castelo de 

Sonhos com sua comitiva, onde falou sobre a implantação em nosso Distrito e Cachoeira da Serra 

sobre o Chão Legal e na oportunidade também participei e tive a oportunidade de colocar meu 

pensamento sobre o Chão Legal. Segundo assunto que fiquei muito satisfeito e que foi uma vitória 

da oposição, conciliada ao Ministério Público Estadual, onde há muito tempo chamamos atenção 

nesse microfone do Executivo Municipal sobre a legalização e distribuição dos royalties Em 

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

Presidente quero fazer uma denúncia que há mais de três meses estão sem receber seus subsídios. 

Também quero chamar atenção das senhoras e dos senhores vereadores com relação as Emendas 

Impositivas do ano de dois mil e dezoito para o ano de dois mil e dezenove. Digo isso senhor 

Presidente todos os vereadores dessa Casa se comprometeram com suas comunidades e disseram 

estou colocando cento e trinta e seis reais, destinando por exemplo para o Posto de Saúde, quadra 

de esporte para algum benefício para a comunidade e até agora a Prefeitura não se manifestou em 

absolutamente em nada. Também reportou se com relação a fala do vereador Aldo Boaventura, 

referente ao Programa Chão Legal, chamando atenção do Ministério Público. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: minha vinda 

aqui nesse momento é para relatar nossa atuação à frente da Comissão que investiga os loteamentos 

de Altamira, aonde na última sexta-feira fizemos duas visitas uma no loteamento Buriti, a outro 

no loteamento São Francisco, onde podemos ficar um pouco mais sabedores da situação em que 

estão esses loteamento. Reunimos com a Prefeitura de Altamira onde foi relatado que quase 

noventa por cento dos loteamentos de Altamira estavam irregulares. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: gostaria de falar 
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um pouco sobre minha viagem para Brasília nos dias trinta e trinta um. Onde no dia trinta participei 

de uma audiência com o Presidente da Norte Energia, onde levamos algumas questões do nosso 

município, a questão das Condicionantes e também algumas situações dos RUCs, no qual Dr. 

Roberto Pinto, ficou de verificar essa situação. Também coloquei a questão da Maternidade em 

Altamira, onde o recurso está disponível basta a Prefeitura sinalizar para que seja repassado esse 

recurso para a Prefeitura de Altamira. No dia trinta Também participei na Câmara Federal de uma 

Plenária Solene em comemoração dos vinte anos do PSDB Mulher. Dia trinta e um participei da 

Convenção Nacional do PSDB, onde é um PSDB novo renovado. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: Parabenizo o vereador Victor 

pela disposição em forma uma Comissão para visitar os loteamentos onde são quarenta e três 

loteamento irregulares. Informou também que na última quinta-feira despachou o Prefeito 

Domingos Juvenil, onde oficiou que no Ramal São Francisco na altura do quilometro trinta e três, 

apareceu uma grande a erosão devido as grandes chuvas. Também reportou se com relação as 

Emendas Impositivas.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que 

após os cumprimentos disse: quero dizer que nesse momento só tenho gratidão onde foi prometido 

melhoramento dos bairros e está sendo cumprido. Também reportou se com relação as Emendas 

Impositivas, onde tive o prazer de destinar sessenta e oito mil reais para a APATA. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: com 

relação ao Posto de Saúde do RUC São Joaquim está sem médico, ontem na nossa audiência 

pública um cidadão deu nesse informe, mas esse cidadão não falou a verdade. Informo que desde 

o mês de janeiro o atendimento do Posto São Joaquim, só com o atendimento odontológico 

extrações, obturações, prevenção, limpeza, foram realizados mil seiscentos atendimentos. 

Atendimento médico foram realizados mil seiscentos e oitenta e seis atendimentos, todos os dias 

cos médicos estão lá fazendo atendimentos dos pacientes do RUC São Joaquim.  Informou também 

dos trabalhos que estão sendo realizados no Ramal Monte Santo. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: quero informar que 

no dia trinta e um de maio participei da cerimônia de encerramento do cadastro biométrico no 

município de Altamira, juntamente com demais autoridades. O Presidente do Supremo Tribunal 

Regional Eleitoral agradeceu a parceria firmada entre o Cartório, Prefeitura e a Câmara Municipal. 

Ressaltou que através do trabalho de atendimento aos eleitores realizado no próprio Cartório 

Eleitoral e com os atendimentos das equipes itinerantes realizados na zona rural, conseguiram 

atingir oitenta e um por cento dos eleitores. Temos hoje cadastrados mais de oitenta e um mil 

eleitores aptos a votar nas próximas eleições. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou 

para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que faça a leitura das matérias. SÓ 

LEITURA. Projeto de Lei n.º 097/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que dispõe 

sobre a proibição de celulares e aparelhos de transmissão no interior das agências bancárias no 

município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Projeto de Resolução n.º 

026/2019, de iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre a Proposta Orçamentária da Câmara 

Municipal de Altamira, para o exercício de 2020.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável à aprovação do Projeto de Resolução n.º 026/2019, de iniciativa da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre a Proposta Orçamentária da Câmara Municipal de Altamira, para o 

exercício de 2020.  Indicação n.º 2484/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que 

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

realizar estudos com vistas encaminhar a esta Casa de Leis, para tramitação e votação, Projeto de 

Lei alterando a Lei Municipal n.º 3.189, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de 

Altamira, alterando a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos diminuir o valor cobrança para as 
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pequenas empresas e pequenos comerciantes.  Indicação n.º 2485/2019, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Secretaria 

competente, realizar estudos com vistas encaminhar a esta Casa de Leis, para tramitação e votação, 

Projeto de Lei alterando a Lei Municipal n.º 3.189, que dispõe sobre o Sistema Tributário do 

Município de Altamira, alterando a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos para os seguintes casos: 

Isentar do pagamento, os aposentados que recebam até um (01) salário mínimo por mês e, que 

tenham apenas uma residência e Isentar do pagamento os portadores de necessidades especiais e 

pessoas com incapacidade para o exercício de atividade laborativa. Indicação n.º 2486/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana/Departamento 

Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de manutenção na rede de iluminação Pública, 

troca de lâmpadas queimadas, na Rua B-19, no bairro Buriti.  Indicação n.º 2525/2019, de iniciativa 

do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal 

interceder junto ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, através da Secretaria 

de Estado de Educação, realizar o serviço de reforma da Escola Estadual de Ensino Médio 

Bartolomeu Moraes, no distrito de Castelo de Sonhos.  Indicação n.º 2526/2019, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Loredan Mello – Presidente da Câmara 

Municipal de Altamira, no próximo mês de outubro, realizar uma Reunião Especial, para 

homenagear 30 (trinta) professores da rede municipal de Ensino, que contribuem ou que 

contribuíram com o desenvolvimento da educação no município de Altamira.  Indicação n.º 

2522/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adquirir um caminhão coletor exclusivo para 

o serviço de Coleta Especializada de lixo hospitalar.  Indicação n.º 2523/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Saúde, realizar um Comando de Saúde na comunidade Ituna, no Assurini. 

Indicação n.º 2524/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

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

Urbana, realizar o serviço de asfaltamento da Rua João Pinho, no bairro Brasília. Indicação n.º 

2508/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

realizar o serviço de recapeamento asfáltico e/ou serviço de tapa buraco na Travessa das Avencas, 

no bairro Jardim Primavera.  Indicação n.º 2514/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

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

Saúde, realizar uma Campanha de Saúde incentivando os homens a realizarem Vasectomia e, as 

mulheres o uso de DIU.   Indicação n.º 2515/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

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

Saúde, contratar um Médico Dermatologista para atender na rede Municipal de Saúde, junto ao 

Hospital Geral de Altamira São Rafael.  Indicação n.º 2516/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, com cópia para o senhor 

Eduardo Camilo - Superintendente de Relações Institucionais da empresa Norte Energia, no 

sentido de liberar o trânsito pela Rua Sabugueira (antiga Rua 13), no RUC São Joaquim.  Indicação 

n.º 2501/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, cercar toda área pertencente a EMEF Cristo 

Rei, no Travessão do Cajá I, no Assurini.  Indicação n.º 2531/2019, de iniciativa do vereador João 

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

competente, construir uma Ponte no Travessão do Itapuama, próximo ao lote do senhor Agripino, 
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no Assurini.  Indicação n.º 2532/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

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

Ponte no Travessão do Itapuama, próximo ao lote da senhora Mirian, no Assurini.  Indicação n.º 

2505/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de reabertura com 

terraplenagem, encascalhamento e/ou empiçarramento no Ramal da Pedra Rocha, localizado as 

margens do Ramal Cupiúba.  Indicação n.º 2506/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

implantar redutores de velocidade e pintura de Faixe de Pedestres na rodovia Magalhães Barata, 

em frente ao Supermercado Milla. Indicação n.º 2507/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

realizar os serviços de reabertura com terraplenagem, encascalhamento e/ou empiçarramento nos 

Ramais Cupuzinho, Traíras e Grota Seca.  Indicação n.º 2509/2019, 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 sinalizações 

horizontais e verticais, como também, a implantação de redutores de velocidade e arborização na 

Rua Elias Leitão de Oliveira, no bairro Ibiza.  Indicação n.º 2517/2019, 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 galerias 

pluviais e calçamento da Rua Elias Leitão de Oliveira, no bairro Ibiza.  Indicação n.º 2512/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir um Posto de Saúde no bairro Ayrton Senna 

I. Indicação n.º 2513/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

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

parada de ônibus no ramal do Michila.  Indicação n.º 2519/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

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

Municipal de Integração Social e Secretaria Municipal de Educação, em parceria, implantem 

projetos de convivência voltadas ao público da Terceira Idade, nos finais de semana nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino de Altamira. Indicação n.º 2521/2019, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do 

Departamento Municipal de Iluminação Pública, realiza o serviço de manutenção (troca de 

lâmpadas queimadas), nas proximidades da rotatória da rodovia Ernesto Acioly com a Avenida 

Abel Figueiredo.  Indicação n.º 2528/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere 

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

Social, criar um projeto denominado de Escolinha de voleibol, voltado para atender jovens nas 

comunidades de Altamira.  Indicação n.º 2529/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, 

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

de Trânsito, que faça nas ciclovias de Altamira, a sinalização de exclusividade para cadeirantes e 

ciclistas. Indicação n.º 2530/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, realizar o serviço de ampliação do Sistema de 

Monitoramento de Câmeras em Altamira, expandindo o serviço para as proximidades do Porto da 

Balsa, e para os bairros Paixão de Cristo, Ayrton Senna I e II, Buriti, Terras de Bonanza e São 

Domingos, todos em Altamira.  Indicação n.º 2536/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

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

realizar o serviço de pavimentação asfáltica na via que dá acesso ao Cemitério do Km. 04. 

Indicação n.º 2537/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos 
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Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização 

e cobertura da Quadra de Esportes, sediada nas imediações da EMEF Saint Clair Passarinho. 

Indicação n.º 2533/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

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

Cardiotocógrafo para a sala de exames do Hospital Geral de Altamira São Rafael. Indicação n.º 

2534/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um Arco Cirúrgico do 

Hospital Geral de Altamira São Rafael. Indicação n.º 2535/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um Berço Aquecido para a Sala de Partos do Hospital 

Geral de Altamira São Rafael. Indicação em Conjunto n.º 2518/2019, de iniciativa dos vereadores 

Dr. Loredan Mello e Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os 

serviços galeria pluvial, linha d´água, meio fio, calçada com acessibilidade e pavimentação 

asfáltica, realizar também o serviço de manutenção na rede de iluminação público (troca de 

lâmpadas queimadas), na Rua Osterno de Alencar Maia, no bairro Jardim Independente II. 

Indicação em Conjunto n.º 2527/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e João Roberto, 

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

Saúde, contratar um médico Neuropediatra para atender no Hospital Geral de Altamira São Rafael.  

Moção n.º 126/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere que seja consignado 

Moção de Aplauso pela passagem do Dia da Imprensa, comemorado anualmente no dia 1º de 

junho. Moção n.º 127/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere que seja 

consignado Moção de Repúdio em desfavor do senhor Edvaldo Cardos, servidor público da 

SUSIP, que de forma irresponsável e leviana postou nas redes sociais mensagem denegrindo a 

imagem da vereadora subscrita. Requer ainda, que seja enviada cópia da referida Moção ao senhor 

Jarbas Vasconcelos – Diretor Estadual da /SUSIPE e para a senhora Patrícia Abucater – Diretora 

do Centro de Recuperação de Altamira. AVULSOS:  Ofício n.º 047/2019/GABEC, encaminhado 

pela senhora Gisela Elias – Chefe de Gabinete do Deputado Eduardo Costa. Em Seguida o senhor 

Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de 

Resolução n.º 026/2019, de iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre a Proposta Orçamentária 

da Câmara Municipal de Altamira, para o exercício de 2020. Projeto de Resolução n.º 026/2019, 

de iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre a Proposta Orçamentária da Câmara Municipal 

de Altamira, para o exercício de 2020. Indicações n.ºs 2484, 2485 e 2486/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 2525 e 2526/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2522, 2523 e 2524/2019, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior.  Indicação n.º 2508/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2514, 2515 

e 2516/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2501, 2531 e 2532/2019, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2505, 2506 e 2507/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2509 e 2517/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicações n.ºs 2512 e 2513/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicações n.ºs 2519 e 2521/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicações n.ºs 2528 

e 2529/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2530, 2536 e 2537/2019, 

de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2533, 2534 e 2535/2019, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto n.º 2518/2019, de iniciativa dos vereadores 

Dr. Loredan Mello e Almiro Gonçalves. Indicação em Conjunto n.º 2527/2019, de iniciativa dos 
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vereadores Irenilde Gomes e João Roberto. Moção n.º 126/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos. Moção n.º 127/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. O Senhor 

Presidente Dr. Loredan Mello disse antes de facultar a palavra aos oradores inscritos disse: não 

sei se vocês prestaram atenção nessa resposta do DNIT a respeito da obra da ponte sobre Belo 

Monte. Já estou no meu quarto mandato de vereador e é uma obra que eu chamei para mim para 

ficar cobrando. Muitas das vezes o vereador a função dele é distorcida por algumas pessoas que 

não sabem qual é a função do vereador e acha que a gente consegue executar obras, esse é um 

exemplo muito clássico. Essa obra em Belo Monte facilitaria o escoamento da produção, 

melhoraria com certeza aquele tempo que se espera na balsa. Então infelizmente o Governo 

Federal está dando sempre resposta evasivas e agora mais uma dizendo ao DNIT que não pode 

fazer nada até porque essa obra foi questionada Judicialmente e é uma obra de alto valor. E ai o 

que acontece? Mediante essa resposta do DNIT vou ver se tenho legalidade como Presidente ou 

como pessoa física mesmo ingressar no Ministério Público Federal para poder fazer valer os nossos 

direitos porque foi uma promessa de Belo Monte e Belo Monte estar terminando e a ponte não vai 

sair se nós não se mobilizarmos. Já entregamos esse pedido na vinda do Ministro Santos Cruz, mas 

é com essa resposta aqui estar bem clássico para ir para o Ministério Público Federal para 

podermos ser ouvidos. Dizer também que dias 03,04,05 e 06 de agosto vamos realizar uma Sessão 

Itinerante em Castelo de Sonhos para justamente vermos aquelas demandas que colocamos no ano 

de dois mil e dezessete, se já avançaram algumas daquelas ações que solicitamos e para que haja 

quórum em Castelo de Sonhos e que não desperdicemos recursos públicos, vou passar uma lista 

para confirmação de quem vai para Castelo nos dias 03, 04, 05 e 06 do mês de agosto. Porque será 

feito o processo licitatório para não termos prejuízos depois de confirmar o colega não desista, a 

não ser por motivo de força maior. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: retorno para me manifestar com relação a 

algumas indicações que foram lidas. Gostaria senhor Presidente pedir destaque para a indicação 

de nº 2526/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, aonde ele sugere que no mês de 

outubro seja realizada uma Sessão especial para homenagear trinta professores da rede municipal, 

que segundo ele contribuíram com o desenvolvimento da Educação do Município de Altamira, na 

hora da votação vou me abster. Primeiro eu acho que essas homenagens devem ser estendidas a 

todas as professoras e professores e não a um número limitado. Se passar aqui na votação que 

vocês pelo menos determine que sejam professores concursados, isso acho porque a melhor 

homenagem que se deve dar aos professores é a realização do concurso público. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: quero 

pedir senhor Presidente que coloque em destaque para votação a indicação de nº 2514/2019, de 

iniciativa do vereador João Roberto onde ele pede ao Prefeito Municipal faça uma campanha 

incentivando os homens a fazerem vasectomia. Vejo que essa é uma decisão pessoal do casal, onde 

o homem e a mulher tem que decidir sem que seja com intervenção do Executivo com campanha. 

Também digo isso porque o próprio SUS não paga esse procedimento. No passado houve um 

projeto semelhante pelo nobre vereador João onde ele solicitava a esse Casa que nós votássemos 

no então projeto de castração de animais, naquela oportunidade eu votei favorável, hoje não voto 

favorável a castração de homens. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro 

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

de suas matérias. Indicações 2533, 2534 e 2535/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do 

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

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

Indicações n.ºs 2505, 2506 e 2507/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em 
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seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações de n.ºs 2512 e 

2513/2019, de iniciativa do vereador 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 de suas matérias. Indicações de n.ºs 2530, 2536 e 2537/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. 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 de suas matérias. 

Indicações n.ºs 2514, 2515 e 2516/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em 

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

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2522, 2523 e 

2524/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2525 e 2526/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após 

cumprimentos disse: quero pedir apoio também aos nobres colegas esse meu projeto de proibir 

uso de celular em decorrência da saidinha bancária que tem sido frequente em Altamira. Mas como 

será somente lido hoje vamos discutir ele na Comissão. Fiz também um projeto solicitando 

recapeamento asfáltica da Rua Osterno de Alencar Maia no Bairro Jardim Independente II. 

Agradeço também o colega Almiro por assinar juntamente comigo a indicação e também a 

conjunto com todos os vereadores a respeito da taxa de resíduos sólidos, um valor de setecentos 

reais para um pequeno comerciante que apura poucos recurso no mês de lucro não é justo como 

um grande empreendimento que despeja muito lixo na cidade como é o caso de alguns grandes 

supermercados. Não temos nada contra mas que não é o mesmo peso e mesma medida. A questão 

também do aposentado, haja visto que o aposentado ganha só um salário tem a inserção, por 

exemplo ele tem uma residência no nome dele, mas porque somente isentar o IPTU e não isentar 

a taxa de resíduos sólidos. Então gostaria que todos os colegas mim acompanhassem na votação, 

se não vier alteração desse Projeto Tributário nós podemos quanto vereadores fazer um Projeto de 

Lei de alteração Tributária. Mas nós gostaríamos que viesse pelas vias normais do Executivo para 

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

Maia Júnior para fazer 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. O vereador Dr. Agnaldo Rosas solicitou que fosse colocado em destaque para 

votação a indicação de 2526/2019, de inciativa do vereador Raimundinho Aguiar. O vereador Aldo 

Boaventura solicitou que fosse colocado em destaque para votação a indicação de nº 2514/2019, 

de iniciativa do vereador João Roberto. O senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  

Indicações n.ºs 2484, 2485 e 2486/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações 

nº 2525/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2522, 2523 e 

2524/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicação n.º 2508/2019, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2515 e 2516/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 2501, 2531 e 2532/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 

2505, 2506 e 2507/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2509 e 2517/2019, 

de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2512 e 2513/2019, de iniciativa do 

vereador Francisco marcos. Indicações n.ºs 2519 e 2521/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros. Indicações n.ºs 2528 e 2529/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde gomes. Indicações 

n.ºs 2530, 2536 e 2537/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2533, 2534 

e 2535/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação em conjunto n.º 2518/2019, 
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de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Almiro Gonçalves.  Indicação em conjunto n.º 

2527/2019, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e João Roberto. Moção n.º 126/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Moção n.º 127/2019, de iniciativa da vereadora Socorro 

do Carmo.  Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA 

VOTAÇÃO COM DESTAQUE. Indicação de nº 2514/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Aprovada pela maioria recebendo os votos favoráveis dos vereadores Raimundinho 

Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto, Irenilde Pereira, Delza Barros, Socorro do Carmo 

e Victor Conde. Recebendo votos contrários dos vereadores Francisco Marcos, Assis Cunha, Aldo 

Boaventura e Dr. Agnaldo Rosas. Abstendo se de votar os vereadores Almiro Gonçalves e João 

Estevam. Indicação nº 2526/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Aprovado pela 

maioria. Recebendo os votos favoráveis dos vereadores Raimundinho Aguiar, Waldecir Maia, 

Isaac Costa, João Roberto, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Irenilde Gomes, João Estevam, Delza 

Barros e Victor Conde. Recebendo os votos contrários dos vereadores Dr. Agnaldo Rosas, Aldo 

Boaventura, Francisco Marcos e Socorro do Carmo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação favorável à aprovação do Projeto de Resolução n.º 026/2019, de iniciativa da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre a proposta Orçamentária da Câmara Municipal de Altamira, para o 

exercício de 2020. Aprovado unanimidade. Projeto de Resolução n.º 026/2019, de iniciativa da 

Mesa Diretora, que dispõe sobre a Proposta Orçamentária da Câmara Municipal de Altamira, para 

o exercício de 2020. Aprovado unanimidade. Em seguida o senhor Presidente disse antes de 

passar para a parte das Comunicações Parlamentares gostaria de informar aos senhores vereadores 

em relação a apresentação das Emendas Impositivas, que atendendo aos apelos dos colegas, que o 

prazo para entrega das Emendas que estava previsto para o dia dez de junho, iria estender para o 

dia quatorze de junho. Estava dando mais quatro dias para os vereadores apresentarem as Emendas 

Impositivas. Também estendia o prazo para as Comissões apresentarem os Pareceres, que seria dia 

doze de junho, sendo prorrogado para o dia dezessete de junho. Com isso a votação em primeiro 

turno será dia dezoito de junho. Em seguida o senhor Presidente considerando que o Tempo 

Regimental da Reunião estava se esgotando, consultou ao Soberano Plenário para saber se o 

mesmo acata prorrogar por mais uma hora. Aprovado unanimidade.  Não havendo mais matérias 

para votação, o senhor Presidente o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos.  Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos reportou se com relação ao atraso do 

subsidio dos motorista dos transporte escolar. Também disse que a situação dos mesmos estão 

muito precária não somente em Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra mas também em outros 

lugares em Altamira. Também disse que o ônibus que transporta os alunos do Esperança IV, 

encontra se amarrada com cordas e praticamente sem pneus. Também disse nessa Casa de Leis 

existe uma Comissão onde ela precisa com urgência fazer uma vistoria nesses carros. Solicitou a 

Mesa Diretora dessa Casa O vereador Isaac Costa solicitou num aparte o qual foi concedida, após 

os cumprimentos disse: com relação ao salário dos motoristas e o aluguel dos carros que vossa 

excelência disse que estar em atraso isso não é verdade, estar tudo em dias. O resta ser pago é 

somente vinte dias trabalhados que vence hoje e estar sendo realizado o pagamento hoje nesta data 

de hoje quatro de junho. Dando continuidade o vereador Aldo Boaventura disse: quando sair de 

Castelo de Sonhos no sábado essa foi a reivindicação apresentadas pelos proprietários. Também 

reportou se com relação a apresentação da Receita do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e 

dezenove. Disse que o vencimento dentro da Lei Orgânica e do Regimento Interno que até dia 

trinta e um de maio e até o presente momento antes dessa Sessão, não recebi ofício dizendo que 

seria feita essa prestação de contas. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor 
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Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores, da imprensa e do povo em geral e 

em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será 

assinada, Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos quatro dias do mês de junho do 

ano de dois mil e dezenove.  
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