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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

DOZE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental, reuniram-

se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de 

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

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

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

Gomes, 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 para entoarem o Hino 

Nacional.  Em seguida solicitou ao vereador Maia Junior que fizesse a chamada nominal das 

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

de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores Aldo Boaventura (viajando/castelo de 

Sonhos) e João Estevam da Silva Neto (viajando Belém/tratamento de saúde. Em seguida o senhor 

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

Ordinária realizada no dia vinte e nove de outubro do ano de dois mil e dezenove. Não havendo 

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

vereador Francisco Marcos. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra Dr. Agnaldo 

Rosas que após os cumprimentos disse: fui convidado para participar da posse do PT que será no 

dia quatorze de novembro ás dezenove horas. Parabenizo a senhora Paola Abucater pelo belíssimo 

trabalho do Projeto Arte de Viver Bem. Quero dizer para os vereadores que não estiveram presente 

na audiência pública realizada ontem dia onze aqui nesta Casa, para acompanhar a discussão do 

Orçamento. Ontem veio a senhora Gabriela Elgrably - Contadora do Município representando o 

senhor Prefeito, onde ela apresentou o esbouço do Orçamento, explicando o quanto o município 

poderá arrecadar em tributos e repasses e como a Prefeitura pretende gastar esses tributos. A 

estimativa de previsão segundo ela é de uma arrecadação superior a um por cento somente ao que 

foi arrecadado no ano de dois mil e dezenove.  Também falou para o ano de dois mil e vinte ano 

de eleição, estão apresentando uma possível arrecadação de apenas duzentos e oitenta e um 

milhões de reais. Considerando que no ano de dois mil e dezenove poderia arrecadar 

aproximadamente trezentos e setenta milhões de reais. Não tenho dúvida nenhuma vereador Isaac 

que esta equipe do senhor Prefeito, está subestimando a arrecadação e que se nós não nos unirmos 

para limitar esta porcentagem de cem por cento para trinta por cento ou mesmo para o percentual 

menor nós vamos encerrar nossas atividades sendo massacrados, nós vereadores e administração 

que se sente por cima de tudo e todos. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do 

Carmo que após os cumprimentos disse: hoje recebi uma mensagem do Senador Zequinha 

Marinho, onde foi aprovada a autorização para criação da Universidade Federal do Xingu, isso é 

uma avanço para a população de Altamira. Espero que realmente possa ser criada pelo o Executivo 

para que em breve tenhamos mas uma Universidade Federal em nosso município. Dizer também 

da importância desses três dias, começa domingo Amazônia Centro do Mundo. Dizer também 

ontem participei da audiência pública, onde foi discutido o Orçamento, onde foi muito importante 

as discussões, todos nós recebemos o CD e também recebemos o Orçamento mais reduzido onde 

foram colocados aqui alguns valores para o ano de dois mil e vinte, duzentos e oitenta e um 

milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e um centavo. Então é um 

montante desse orçamento. O que nos traz surpresa digamos assim dos Orçamentos anteriores, é 
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um desrespeito do Executivo com o Legislativo. A Constituição Federal ela é clara que nós somos 

poderes independentes. Então o que queremos é simplesmente que o Prefeito cumpra as Leis, as 

Emendas veio para essa Casa voltou e nada do que foi discutido e aprovado nessa Casa foram 

colocados no Orçamento. Também falou dos vetos que não são enviados para essa Casa.  

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

cumprimentos disse: senhor Presidente vossa excelência tem alguma informação sobre o concurso 

público? Estive hoje no Centro de Convivência dos Idosos, onde tive a oportunidade de conversar 

com as senhoras e senhores que lá se encontram onde ouvi muitas reclamações, como por exemplo, 

o ônibus que os transporta para o referido Centro. O mesmo não está transportando os idosos 

porque dizem que a Prefeitura não tem dinheiro para comprar os pneus. Também não tem 

alimentação para os idosos, somente na terça-feira que os mesmo tem almoço, até fiz uma 

brincadeira será que é porque coincide com as Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal, será 

que é por isso que na terça-feira que vocês tem almoço. Também relataram me que o lanche da 

manhã. Peço aos vereadores da base que faça um memorando para a senhora Ruth Barros, para 

que ela possa tomar providências, assim dando uma atenção melhor para os idosos do Centro de 

Convivência dos Idosos. Também reportou com relação ao Orçamento do Município, onde recebeu 

um ofício de nº 074/2019, da Liga Esportiva, o mesmo pede para que possamos fazer uma Emenda 

Modificativa de nº 007/2019, para adicionar o crédito de cinquenta por cento somente. Também 

se reportou com relação aos moradores da lagoa. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. 

Loredan Mello disse: em relação ao que o vereador Marquinho colocou.  Vou falar por mim, já 

estive participando de duas reuniões no Jardim Independente I, juntamente com o advogado da 

Câmara Dr. Samuel, prestamos todo apoio, discordamos diretamente da Norte Energia em alegar 

que a Agência Nacional de Águas não reconheceu a obra do Jardim Independente I. sabemos que 

o próprio IBAMA determinou que a Norte Energia juntamente com a Prefeitura resolva esse 

problema. Então creio que possamos sim, lutar junto com vocês e tenho feito minha parte, só que 

temos que partir para cima da Norte Energia todos nós juntos, porque essa obra que veio deixar 

todos esses problemas aqui em Altamira não fomos nós que pedimos. Foi uma obra que veio para 

atender a energia do brasil e exportar energia e não podemos pagar esses passivo e deixar as 

famílias desassistidas. A Norte Energia segundo ela reconheceu quatrocentos e noventa e seis 

famílias, mas sabemos que é muito mais. E vocês que estão aqui cada um tem uma história. Vocês 

podem ter certeza que se não houver uma mobilização, igual os indígenas fazem de fazer algo mas 

que chame atenção da sociedade. Realmente eles vão embora vão concluir a hidrelétrica e vão 

deixar alguns aqui padecendo como muitos estão padecendo. Então desde já podem contar comigo 

e também contem com minha nota de repúdio contra a Norte Energia com essa situação de vocês. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos informou com 

relação as visitas realizadas no ramal do Cupiúba, no ano passado os moradores solicitaram que 

fosse encontrado um meio de ser implantado o meio de sistema de água naquela localidade. A 

minha Emenda Impositiva juntamente com o vereador Agnaldo Rosas, liberamos nossa emenda 

para que fosse implantado naquela comunidade o sistema de abastecimento de água. Disse também 

uma parte da minha Emenda Parlamentar destinei para aquisição de uma ambulância para a UPA. 

Também reportou se com relação a situação dos moradores do final da Rua Monte Sião, no Igarapé 

do Jabuti, na Rodovia Transamazônica, lá tem a proximamente oitenta famílias atingidas em época 

de chuvas vivem em calamidade total. Solicitei a Norte Energia que tomasse providências com 

aqueles moradores para fazer a limpeza do Igarapé do Jabuti. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: com relação a Prainha estou 

elaborando um projeto para que seja feito um trapiche com iluminação para dar maior conforto 
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aos que lá pescam. E com relação ao Orçamento um ponto me chamou atenção não vejo aumentar 

nada não aumenta o salário de ninguém e que vejo é somente crime com essa ressaca Belo Monte. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao 

vereador Maia Júnior que faça a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 106/2019, 

de iniciativa do vereador João Roberto, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil no 

município de Altamira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao 

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. Indicação n.º 3024/2019, de iniciativa do 

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

da Secretaria competente, construir um Centro de Artesanatos de Altamira. Indicação n.º 

3025/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao excelentíssimo senhor 

Renato Rodrigues Viera - Presidente do INSS, no sentido de resolver a questão da falta de médico 

perito no INSS em Altamira, visto que os pacientes que necessitam realizar pericias médicas, 

precisam se deslocar a outros municípios distantes mais de seiscentos quilômetros de Altamira 

para poder realizar as referidas pericias. Indicação n.º 3030/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, enviar para 

discussão e votação nesta Casa, Projeto de Lei criando o Conselho Municipal de Esportes. (Segue 

minuta do Projeto de Lei em anexo).  Indicação n.º 3029/2019, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação no ramal Novo Xingu, no 

quilometro vinte, próximo a fazenda Xingu Verar. Indicação n.º 3011/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, dar continuidade na construção da calçada cidadã e também no serviço de 

implantação do piso tátil nas calçadas da Avenida Djalma Dutra, no Centro. Indicação n.º 

3012/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça do bairro Ibiza, no 

terreno doado pelo Loteador. Indicação n.º 2997/2019, 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 linha d’água, asfaltamento e/ou 

blokreteamento na Alameda Tiradentes, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2998/2019, 

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 linha 

d’água, asfaltamento e/ou blokreteamento nas Ruas Água Azul e 16, no bairro Mutirão. Indicação 

n.º 2999/2019, 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 linha d’água, asfaltamento e/ou blokreteamento na Travessa Tinhorão, no 

bairro Boa Esperança. Indicação n.º 3003/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

ao senhor Ozório Juvenil – Deputado Estadual, interceder junto ao Governo do Estado – Secretaria 

de Estado de Saúde Pública, para que disponibilize um Médico Dermatologista para a atender no 

Hospital Regional da Transamazônica. Indicação n.º 3004/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, através da 

Secretaria competente, denominar de Rua da Globo, o acesso entre a Travessa Pedro Gomes e a 

Travessa Salim Mauad, no bairro Centro. (Acesso em frente ao Hotel Globo e Churrascaria Casa 

Nova). Indicação n.º 3005/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 
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Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria da Secretaria Municipal de 

Educação, realizar estudos com vistas realizar parceria com a Universidade Particular de Altamira 

(UNINTER), para desenvolver curso de Robótica Digital.  Indicação n.º 3000/2019, de iniciativa 

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

através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um veículo adaptado para transportar pacientes 

que moram longe para exercícios de Fisioterapia nas clinicas de Fisioterapia e no NASF. Indicação 

n.º 3001/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, adquirir armamento para a Guarda Municipal, tais como: arma letal 

curta e longa, spark de pimenta, spark de arma de choque, rádio de comunicação e colete balístico.  

Indicação n.º 3031/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, encaminhar a esta Casa de Leis, para tramitação e votação, 

Projeto de Lei que que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM. (Segue 

anexo minuta do Projeto de Lei).  Indicação n.º 3007/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

implantar redutores de velocidade, placas de sinalizando a travessia de discentes e Faixa Elevada 

para travessia de alunos em frente a EMEF Professora Nair de Nazaré Lemos. Indicação n.º 

3021/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar, em caráter emergência, a reforma, 

como também, a construção do muro na área do Galpão Comunitário na Agrovila Vale Piauiense. 

Indicação n.º 3022/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de linha d’água, 

calçada e asfaltamento e/ou blokreteamento na Rua José Francelino de Barros, na Agrovila Vale 

Piauiense. Indicação n.º 3009/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao 

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

de reforma geral no prédio da Unidade de Saúde da Família, no bairro Jardim Independente II. 

Indicação n.º 3010/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

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

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

pluvial, rede linha d’água e calçamento e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Rua 

Acesso Dois, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 3006/2019, de iniciativa do vereador 

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

e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de poda das árvores nas imediações do Terminal 

Rodoviário de Altamira. Indicação n.º 3013/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Renato Mengone - Secretário Municipal de Saúde, no sentido de apoiar a 

“Campanha Novembro Azul”, mobilizando profissionais pertinentes à saúde de Altamira, para 

promover, na Orla do Cais, uma ação relacionadas ao diagnóstico e prevenção do câncer de 

próstata. Indicação n.º 3014/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Alexandre Bossatto – Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o 

serviço de saneamento básico, tais como: galeria pluvial, rede linha d’água e calçamento e 

pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Rua Octacília dos Santos, no bairro Mutirão. 

Indicação n.º 3015/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

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

Digital em frente ao Mercado Municipal, na Avenida Tancredo Neves. Indicação n.º 3016/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, reativar o serviço do Odontomóvel nas 

Escolas Municipais da zona rural, com a implementação do Programa Higiene Bucal. Indicação 
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n.º 3017/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

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

realizar o serviço de saneamento básico, tais como: rede linha d’água, meio fio, calçamento e 

pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Rua da Felicidade, no bairro Paixão de Cristo. 

Indicação n.º 3018/2019, 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 implantação de refletores de iluminação de lâmpadas de LED, na 

orla do cais, nas proximidades do banheiro público. Indicação n.º 3019/2019, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Edir Souza – Diretor da 10ª URE, realizar a 

limpeza do pátio da Escola Polivalente de Altamira. Indicação n.º 3028/2019, de iniciativa do 

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

do Departamento Municipal de Trânsito, instalar Placas Indicativas informando o nível de 

velocidade, principalmente nas ruas e avenidas de maior fluxo de pedestres.  Indicação n.º 

3008/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Casa de Apoio para os 

professores da EMEF Nova Vida, na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 

3020/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, nas ruas Monte Claro e Seringueiras, no bairro Bela 

Vista.  Indicação em Conjunto n.º 3023/2019, de iniciativa dos vereadores Aldo Boaventura, Dr. 

Agnaldo Rosas e Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Saúde, interceder junto a empresa Norte Energia, no sentido de 

concluir o prédio do Centro Especializado em Reabilitação – CER, que está paralisada. Moção n.º 

155/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de 

Congratulação a Secretaria Municipal de Saúde, pela campanha “Novembro Azul”, que está 

acontecendo durante em mês.  AVULSOS:  Ofício n.º 769/2019-SSAI, encaminhado pelo senhor 

José Hilário Farina – Superintendente Socioambiental e de Assuntos Indígenas da Norte Energia. 

Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE submetendo as matérias 

para DISCUSSÃO: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto 

de Lei n.º 106/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que dispõe sobre a profissão de 

Bombeiro Civil no município de Altamira.  Projeto de Lei n.º 106/2019, de iniciativa do vereador 

João Roberto, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil no município de Altamira. Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao 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 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. Indicações n.ºs 3024, 

3025 e 3030/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 3029/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 3011 e 3012/2019, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 2997, 2998 e 2999/2019, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa.  Indicações n.ºs 3003, 3004 e 3005/2019, de iniciativa do vereador João Roberto.  

Indicações n.ºs 3000, 3001 e 3031/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações 

n.ºs 3007, 3021 e 3022/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 3009 e 

3010/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.º 3006, 3013 e 3014/2019, 

de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 3015, 3016 e 3017/2019, de iniciativa da 
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vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 3018, 3019 e 3028/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 3008/2019, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicação 

n.º 3020/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicação em Conjunto n.º 3023/2019, de 

iniciativa dos vereadores Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas e Socorro do Carmo.  Moção n.º 

155/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

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

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 3000, 3001 e 3002/2019, 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. 3007, 3021 e 3022/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 3006, 3013 e 

3014/2019, 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. 3003,3004 e 3005/2019, 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. 3011 

e 3012/2019, de iniciativa o vereador Maia Júnior. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 3024, 3025 e 3030/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestações 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 vem alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para 

VOTAÇÃO:  Indicação nº 3025/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação de 

nº 30239/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 3011 e 3012/2019, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2997, 2798 e 2999/2019, de do vereador 

Isaac Costa. Indicações n.ºs 3003, 3004 e 3005/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 3007, 3021 e 3022/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 

3009 e 3010/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.º 3006, 3013 e 

3014/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 3015, 3016 e 3017/2019, de 

iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 3018, 3019 e 3028/2019, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 3008/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. 

Indicação n.º 3020/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação em conjunto n.º 

3023/2019, de iniciativa dos vereadores Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas e Socorro do Carmo. 

Moção n.º 155/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Aprovadas a unanimidade. 

VOTAÇÃO COM DESTAQUE/vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 3024 e 3030/2019, 

de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Aprovada a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

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

n.º 106/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro 

Civil no Município de Altamira. Aprovado unanimidade. Projeto de Lei n.º 106/2019, de iniciativa 

do vereador João Roberto, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil no Município de 

Altamira. Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável ao 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. Aprovado a unanimidade. Projeto 
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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. Aprovado a unanimidade. Não havendo 

mais matéria para votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕIES 

PARLAMENTARES, O senhor Presidente facultou a palavra ao senhor Jackson – 

representante do MAB  após os cumprimentos  falou com relação aos moradores do Jardim 

Independe I, os moradores da lagoa, onde disse que foram tirados de lá em torno de seiscentas 

famílias, mas ainda tem em torno de trezentas famílias cadastradas pela Norte Energia e a empresa 

Belo Monte ainda não justificou porque ainda não retiram essas famílias. Agradeceu. Em seguida 

o senhor Presidente facultou a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador 

Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: tenho acompanhado os trabalhos da Paola, 

não tenha dúvida que se eu fosse Prefeito dessa cidade você seria secretaria da SEMINS você faz 

muito mais com pouca coisa. A SEMINS somente para terem uma ideia o orçamento da SEMINS 

onde estar dona Ruth Barros é de oito milhões e duzentos mil reais é muito dinheiro para pouco 

retorno. Esta Prefeitura não tem um trabalho social de relevância. O único que aquela senhora do 

gabinete disse que tinha que era esse do Chão Legal, ela disse que as pessoas já estariam acessando 

um crédito no Banco Brasil, o gerente do Banco do Brasil esteve aqui e disse que somente uma 

pessoa teve acesso através daquele título do Chão Legal. A senhora Ruth barros neste ano de 2020, 

vai administrar o orçamento de oito milhões e duzentos mil reais, muito próximo do orçamento 

deste ano. Foi destinado para o show do Wesley Safadão um valor trezentos e cinquenta mil reais. 

Para com os postes até o presente momento não foi gasto nem trezentos mil reais, essa é a forma 

de como essas pessoas fazem política. O Orçamento que vem aqui para esta Câmara para nós 

discutirmos ele é apenas autorizativo, nós debatemos apenas as diretrizes, mas são eles que vão 

dizer onde vão gastar, isso depende muito da política desenvolvida por eles, o que eles gostam é 

de Safadões. O vereador Maia Júnior falou dos serviços da Norte Energia que determinada rua não 

está se fazendo drenagem, ai fico me perguntando aonde estão os técnicos da Prefeitura que não 

fazem o acompanhamento desses serviços. É preciso senhores que os engenheiros da Prefeitura 

acompanhe esses serviços, a final até o senhor Prefeito que se diz ser engenheiro. Não podemos 

chegar aqui e ficar se lamentando dizendo que a Norte Energia fez um buraco aqui e ali e que não 

prestou e que a Prefeitura precisa ir lá para fechar o determinado buraco. Como é que podemos 

acreditar que esse serviço de água que o senhor Prefeito já quer privatizar vai funcionar. Porque 

essa pressa para privatizar o serviço de água que se quer está funcionando não tenho dúvida que 

quando começar a funcionar essas torneira vai ser evasão de água e que me desculpe a expressão 

vai ser merda para todo lado. A questão senhores é de prioridade a prioridade que esse governo 

vai dar e que vai continuar dando porque o Orçamento do próximo ano os valores são muitos 

parecidos do Orçamento deste ano de 2019, é para fazer nada porque não temos retorno de serviço 

algum. Esse município ao longo destes sete anos não foi capaz de trazer para essa cidade uma 

indústria pequena que seja para dar empregos para as pessoas, porque se acostumaram a fazer 

indicações políticas, tem vereadores aqui que tem cem, duzentas pessoas indicadas nas secretarias 

que vão servir para serem seus cabos eleitorais. Estive vereador Isaac no Nova Altamira, os 

moradores de lá me disseram que estão apresentando uma senhora lá como madrinha de bairro. 

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

disse: voltando para a Norte Energia, o vereador que me antecedeu acabou falando que na hora 

que abrir as torneiras isso é o esperado em Altamira, porque tenho observado que as tubulações de 

água não foram coladas e muitas delas foram conectadas com ajuda de sacolas plásticas o vereador 

Agnaldo Rosas. Tem razão. Nos bairros Santa Ana, Mutirão e Airton Senna I, desde que assumir 
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a vereança tenho localizado inúmeros locais, ruas que começaram os trabalhos e não foram 

concluídas. Acredito que em média de duzentos ofícios foram enviados solicitando a conclusão de 

inúmeros locais a colocação da caixa do hidrômetro que não foram colocas nas residências. 

Aproveitando o ensejo peço a todos presentes tendo o conhecimento de situações dessa natureza 

que entre em contato com nós vereadores para que possamos está encaminhando para a Norte 

Energia solicitando os devidos serviços.  Foi falado aqui pelo o Xavier do MAB para os moradores 

não aceitarem inauguração. Senhor Presidente aproximadamente quarenta e cinco dias, apresentei 

nessa Casa um requerimento solicitando um comando médico para a zona rural, o inverno se 

aproxima solicitamos para os ramais Cipó Ambé, floresta, Traíra, Serrinha, Cupiúba, Grota Seca, 

Itaboca. E lá no Assurini para o Travessão da Firma, Picadinho, Picadão o Jarana enfim, todos 

adjacentes daqueles moradores ribeirinhos. Também aproveito Presidente para solicitar para que 

possamos juntos fortalecer esse requerimento junto a Secretaria de Saúde, om inverno já está se 

aproximando e temos um grande número de crianças e idosos nessas localidades que não tem 

condições de se locomover para vir a qualquer momento quando chegar o inverno. E entendendo 

que essas pessoas tendo a oportunidade de serem consultadas e de receberem o medicamento ela 

estar com certeza se imunizando de alguns tipos de doenças. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: não poderia nesse 

momento deixar de estar falando das pessoas que foram atingidas pela barragem e que até hoje o 

nosso município e as pessoas sofrem com isso.  Sempre falo e dou referência também na questão 

do Hospital Municipal o centro cirúrgico e a UCI está quase concluídos. Ou seja a Norte Energia 

no nosso município de Altamira ela fez o que quis, porque o que parece é que não houve um 

acompanhamento da gestão municipal do Executivo das Secretarias, pois era para estar como foi 

conduzido todo esse processo. Como estão hoje aqui os moradores da lagoa, Paixão de Cristo e de 

outros bairros que estão aqui clamando. Não era para estarmos ouvindo os moradores do Jardim 

Independente II fazerem essas reclamações. Pois o projeto ele foi muito bem apresentado e várias 

audiência públicas em vários anos. E hoje ainda nós estamos clamando por melhorias, pelas 

mazelas que realmente a Norte Energia está deixando no nosso município de Altamira. Muitas 

obras que não tem placas não sabemos se é o município ou se é a Norte Energia. O gestor municipal 

ele tem que estar acompanhando com seu secretário competente da pasta para que realmente der 

uma resposta ao povo de Altamira. Essas pessoas que estão aqui hoje lá do Jardim Independente 

I, moradores da Lagoa eram para estar com uma resposta do Procurador e do Secretário para juntos 

com o responsável pela Norte Energia, porque vocês são povo de Altamira. No ano que vem é um 

ano propicio para candidatos baterem em sua porta nessa hora vão lembrar que você é morador da 

cidade de Altamira. Parabenizo todos os Projetos Sociais em nome da Paola, as Artesãs. Já estive 

numa pasta importante quem é a Ação Social, aonde houve muitas mudanças que é um sistema 

único que é a Assistência Social, onde vários programas e projetos foram criados. Sempre faço 

elogios aos ex-Prefeitos Odileida Sampaio e Claudomiro Gomes, Claudomiro Gomes conseguiu 

junto com o Banco do Brasil um projeto maravilhoso que foi o Projeto Esperança, onde cem 

crianças iniciaram esse projeto e onde todas as mães tinham uma bolsa por cada criança que estava 

no projeto. Depois que o Claudomiro saiu a Odileida deu continuidade com o projeto que deu 

certo. Hoje em nosso município estar diminuindo tinha um projeto implantado pela ex-Prefeita 

também ZINCO 10 tanto na zona urbana quanto na zona rural o CEPRO, as Oficinas 

Profissionalizantes, Pró-Jovem Trabalhador, Pró Jovem Adolescente. O que nós precisamos no 

nosso município são as políticas para que realmente elas funcionem. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse:  gostaria senhor 

Presidente com relação a pauta discutida hoje dos moradores do Jardim Independente I, já foi um 
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arquiteto lá fez um projeto arquitetônico mostrou um projeto belíssimo para essa comunidade. 

Então percebo a falta de vontade política do Executivo porque esse Procurador que marcou essa 

reunião as dezoito horas na AMBAJ vou estar presente seria muito importante que todos 

estivessem presentes e que levem o Prefeito porque é ele o representante de vocês. Sugiro a vossa 

excelência e aos nobres colegas que tenhamos encaminhamentos porque não vale apena ficarmos 

aqui somente fazendo discurso. O senhor Presidente pediu ao vereador Francisco Marcos que desse 

uma sugestão. Presidente a sugestão seria que fizemos encaminhamento que vai ser feito após essa 

reunião, chamar cinco, seis líderes do movimento e decidir o que vai ser feito se vamos fechar a 

Transamazônica, ver o que vai ser feito esse povo já estão cansados porque há tempo essa 

discussão. Eu sei Presidente com seu espirito público com sua boa vontade que vossa excelência 

tem. Também acredito que os nobres vereadores não vão criar nem um obstáculo parta resolver o 

problema desse povo. Então Presidente acreditando em vossa excelência e também acreditando 

nos demais vereadores dessa Casa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac 

Costa que após os cumprimentos disse: faço uma crítica aos movimentos na época das 

condicionantes, essa obra agora que era para estar iniciando elas tinha primeiro que cumprir com 

as condicionantes, o Prefeito que estava na época era para ter dado a liberação daqui de Altamira 

assim como o Prefeito de Vitória do Xingu, ai a Norte Energia vem aqui com mansidão dela 

colocou os Prefeitos na época tudo no bolso. Estamos aqui jogados as traças com relação a Norte 

Energia, quantos bilhões ela já lucrou com as turbinas gerando energia para dezessete estado. Estou 

cansado de falar aqui nessa tribuna que nós pagamos a tarifa de energia mais cara do brasil. Nossa 

energia sai daqui vai para dezessete estado e a tarifa de energia é insignificante. Não era para existir 

nem um desses RUCs, era para ter sido feito saneamento e ter colocado o povo de volta nos seus 

lugares. O comércio hoje deixa de empregar no mínimo trinta por cento a mais porque o povo estar 

longe tendo dificuldade de vir comprar no comércio. Esse negócio de vereador vir aqui na tribuna 

dizer que a água vai ser privatizada isso é ilusão, porque se vier para essa Casa eu voto contra a 

privatização. Com relação a água do bairro Paixão de Cristo eu fiz uma emenda ano passado 

aproximadamente num valor de setenta mil reais, com a emenda que tenho direito como vereador 

Emenda Impositiva, o Prefeito me chamou hoje me informou que vai fazer a licitação para que eu 

possa continuar com a encanação para puxar para as residências do bairro Paixão de Cristo, não 

vai dar para fazer todo o bairro mas amanhã vou estar com o Dr. Hilário da Norte Energia para ver 

se a barganho a extensão de todas as ruas para fazer essa tubulação para puxar para as casas. É um 

direito que tenho a licitação é um pouco demorada levando uns vinte dias, mais vai acontecer 

através desse vereador vou visitar cada casa para ver as prioridades para dar início pela pior rua 

que tem no bairro. Também falou com relação ao concurso público, informo que já houve a 

licitação e a banca que ganhou a licitação foi o Instituto Vicente Nelson de Teresina. Então a partir 

de hoje a responsabilidade é dessa banca que ganhou a licitação. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: ontem me manifestei 

aqui na tribuna e hoje vou repetir de forma bem objetiva para justificar meu ato que vocês vão 

entender agora. Primeiramente falara para o Helenilton da Rádio Cidade que quando eu falar na 

tribuna fui informado que quando eu falo na tribuna ele desliga o microfone da Rádio Cidade 

quando eu vou me manifestar. Então peço que quando eu me manifestar que a Rádio Cidade 

continue no ar. Gostaria de falar para a colega Irenilde líder do governo que leve este conselho 

para o nobre Prefeito que é a maior autoridade do município. Ontem fiz uma manifestação na 

tribuna a respeito da falta de consideração dele para com o Legislativo no que desrespeita ao 

Processo Legislativo. O que que significa isso? Quando a Câmara a prova uma lei o Prefeito 

precisa dizer se ele concorda ou se ele discorda, quando ele discorda ele tem que vetar o projeto 
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quando ele concorda ele tem que sancionar e quando ele não faz isso cabe ao Presidente de fazer, 

mas por exemplo, dois projetos foram vetados e os vetos não foram enviados para esta Casa que é 

o Projeto da Avenida Curuaia lá no Pedral. O outro foi o Projeto Jovem Aprendiz ele vetou e não 

mandou para esta Casa. A Lei de Diretrizes Orçamentária, como alguns vereadores se 

manifestaram tiveram algumas emendas ele publicou a LDO sem as emendas, ele ignorou as 

emendas. Então com o argumento o Procurador me disse hoje que não recebeu essas emendas. Só 

que as Emendas Impositivas foram juntas no mesmo protocolo e as Emendas Impositivas vieram 

na LDO. Diga se passagem as Emendas Impositivas também de 2018, não foram cumpridas por 

ele isso infligem o Decreto Lei de 67, que no artigo 6, que o Prefeito que não cumprir o Orçamento 

ele é passivo de crime de responsabilidade e toda essa tolerância que nós temos aqui e que não é 

de agora já são vários anos subsequentes. Hoje temos projetos pendentes de sanção. Eu gostaria 

de agora dizer que vou promulgar dois Projetos de Lei que completou décimo quinto dia útil e o 

Prefeito nem vetou e nem sancionou. Então eu vou promulgar, gostaria que a imprensa desse 

publicidade e depois preciso que seja publicado no Jornal da Imprensa do Diário Oficial, um 

Projeto de iniciativa de todos os vereadores que denomina a Avenida Ivo Parente Rodrigues no 

Distrito de Castelo de Sonhos, que mesmo o Procurador tendo a leitura de que o vereador não pode 

denominar nomes de ruas trago aqui um recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal 

dizendo o seguinte: não é comum os Poderes Executivo e Legislativo, Executivo Decreto 

Legislativo lei formal a competência destinado a denominação de  vias e logradouros públicos e 

suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Então é um acorde do Supremo Tribunal 

federal, o vereador ele pode sim dar nome de rua, como eu disse ontem se o vereador não puder 

fazer nem um projeto somente indicações, ai perde digamos a grandeza do papel do legitimo 

representante do povo que é o vereador. Considerando que a Câmara Municipal em oito do dez do 

ano de dois mil e dezenove, aprovou o Projeto de Lei nº 100/2019, de iniciativa de todos os 

vereadores que denomina próprio Municipal Avenida Industrial no centro do Distrito de Castelo 

de Sonhos, passe a denominar se Avenida Ivo Parente Rodrigues. Considerando que o senhor 

Prefeito Municipal de Altamira foi comunicado a aprovação através do ofício de nº 282/2019, 

protocolado no dia onze do outubro do ano de dois mil e dezenove, no seu tempo hábil conforme 

determina a Lei Orgânica o Executivo Municipal, não sancionou e também não publicou como 

também não vetou. Pelo menos essa Casa não foi notificada de nem uma decisão. Assim sendo 

vereador Presidente Dr. Loredan de Andrade Mello, resolve sancionar, promulgar e ordenar a 

publicação da Lei de nº 3315/2019, que denomina o próprio município dar outras providências na 

Avenida Industrial localizada no centro do Distrito de Castelo de Sonhos no município de Altamira 

passe a chamar se Ivo Parente Rodrigues. A outra é de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas 

que vai passar se a ser Lei de nº 3316/2019, que dispõe sobre a fixação de placas informativas cem 

todas as obras realizadas pelo município ou por execução indireta e dá outras providências. Em 

todas as obras públicas realizada de forma direta ou indireta deverá fixar placa com no mínimo 

com os seguintes dados endereço completo da obra data do início do termino, nome da empresa 

executora, endereço site eletrônico, CNPJ, nome do engenheiro responsável, registro no CREA, 

número do contrato ou do processo licitatório, finalidade da obra, valor da execução de aplicação 

dos recursos, nome do fiscalizador, convênio, enfim, a placa da inauguração deverá ter os seguintes 

dados, inauguração da obra, data do termino ou incialmente prevista, valor gasto e a fase da obra 

inaugurada. Prevê umas obrigações e multa de dois por cento sobre o valor do contrato no caso de 

descumprimento. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga a disposição contrário. 

Câmara Municipal de Altamira, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. 

São duas Leis que mais uma vez o Legislativo promulga, promulgamos a Lei dos Moto taxistas e 
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algumas outras mais por inércia do Executivo. 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. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos doze 

dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.  
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