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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

DEZENOVE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 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, Aldo 

Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis da Cunha, Francisco Marcos Alves 

do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro 

Rodrigues do Carmo. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino da Bandeira. Em seguida solicitou ao vereador Mia Júnior 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: João Estevam da Silva Neto 

(viajando/Belém tratamento de saúde) e Victor Conde de Oliveira (viajando Porto de Moz). Em 

seguida o senhor Presidente submeteu a mesma para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia doze de novembro do ano de dois mil e 

dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria, 

abstendo se de votar o vereador Aldo Boaventura. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

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

a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: visitei nesse final de semana o 

ramal do Coco, Michila e Monte Santo, no ramal do Coco, aonde já falamos várias vezes sobre a 

situação do Projeto Minha Casa Minha Vida que é um projeto da Prefeitura com o Governo 

Federal, gostaria de saber dos pares que são da base governista o que aconteceu, porque a obra 

parou? Também quero informar a todos que até que enfim a Norte Energia entregou o centro 

cirúrgico do Hospital Municipal de Altamira, localizado no Mutirão, assim evitando infecções 

hospitalares. A UCI ainda estão sendo finalizada a questão das mudanças.  Também falou da 

reinauguração do Cinema Mauro Lúcio, fiz uma solicitação nessa Casa e o Prefeito cumpriu com 

o dever dele e amanhã dia vinte vai se a reinauguração do mesmo.  Também participei hoje através 

da FEARTE, que realmente tragam frutos para nossa região.  Agradeceu em seguida fez uso da 

palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: gostaria de retratar sobre 

a reunião realizada na AMBAJ com os moradores da Lagoa, aonde a pauta foi o não 

remanejamento de cento e sessenta e quatro famílias por parte da Norte Energia, a Norte Energia 

diz que já cumpriu com todos os remanejamentos por isso não fara nem um outro remanejamento. 

Na Sessão da semana passada o Presidente Loredan Mello, sancionou duas leis e porque assim o 

fez?  Por conta do silêncio do senhor Prefeito ele deixou escoar os quinze dias e mais quarenta e 

oito horas para poder sancionar duas leis que foram discutidas e aprovadas por todos os vereadores. 

Lembro muito bem de uma cena aqui do vereador Isaac Costa quando ele olhou para o Presidente 

e disse Presidente eu votei duas no senhor a pedido do senhor Prefeito.  Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: nesse momento 

quero discutir sobre o Orçamento o ano de 2020, Projeto de Lei 103/2019, esse projeto é 

encaminhado pelo Executivo, aonde tem uma previsão de arrecadação para o próximo ano um 

valor de duzentos e oitenta milhões de reais. Quando já este ano de 2019, a nossa receita ela vai 

ultrapassar a trezentos e cinquenta milhões de reais, um excedente de setenta milhões de reais. 

Diante as emenda que foram apresentadas e no  qual eu  concordo com todas e votarei favorável, 

porque principalmente porque questiona o repasse melhor para a Câmara Municipal de Altamira, 
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esse repasse não será para engordar o bolso dos vereadores com melhores salários  e sim fazer um 

reparo aonde existe aqui nessa Câmara um equívoco que passados seis anos os nossos servidores 

da Casa efetivos se quer tiveram um aumento ainda recebem o salário minúsculo do ano de 2014,  

sabemos que nesse tempo a inflação ela já chegou a mais de trinta por cento ao oficial. Sou 

favorável diante que esse recurso ele seja fruto de melhoramento do salário dos nossos servidores 

efetivos dessa Casa. Também sou favorável Presidente e nobres companheiros porque na Lei 

Orgânica no artigo 42-A, tem um artigo que diz todo servidor público seja ele da Câmara 

Municipal ou da Prefeitura ao atingir vinte e cinco anos de trabalho ele tem direito a uma sexta 

parte. Espero também senhor Presidente que este reparo seja feito aos servidores a tal sexta parte 

que está sendo questionado após a pessoa ter cumprido seu trabalho dentro de vinte e cinco anos. 

E o que está na Lei Orgânica eu acredito que é para ser obedecido se não, não precisa ter Lei 

Orgânica. Foi questionado pelos servidores para que fosse ainda em 2019, mas o orçamento dessa 

Casa não permitia que pudesse então fazer esse reparo. Sou favorável também as emendas porque 

pela primeira vez está sendo colocado um reparo numa discordância no meu pensamento ao longo 

dos anos no qual sempre votei contra o Orçamento porque o Executivo ele subestima a Receita do 

Município, onde ele coloca para 2020, duzentos e oitenta milhões de reais, sabendo que vai 

arrecadar um valor mais de trezentos e cinquenta milhões de reais. Então ele fica com uma verba 

uma carta em branco de setenta milhões de reais, para ele fazer o que bem entender sem pedir 

autorização para essa Casa de Leis. Já as prestações de contas que ele apresentou nos anos de 2013 

e 2014, as informações que chegaram até este vereador e que foram reprovadas pelo Tribunal de 

Contas, aonde ele tem cem por cento de remanejamento. Então o que nós queremos que esse cem 

por cento que só liberasse cinquenta por cento excedente daquilo que ultrapassasse de duzentos e 

oitenta milhões de reais e com isto quando ele precisasse de dinheiro que ele explique para nós 

aonde ele gastou e qual foi a forma que ele gastou e que apresente a justificativa para que nós 

possamos assim liberar mais recursos que com certeza vai ter nos cofres e assim por diante essa 

Casa de Leis pela primeira vez vai começar a fazer o trabalho que é o dever dela que é fiscalizar e 

cobrar o necessário. Sou favorável a todas as emendas e votarei favorável. Peço aos pares que 

também analise e que determine seu voto conforme sua consciência.  Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: gostaria de informar a 

todos que em Altamira encontra se o Tribunal de Contas do Município do Pará, e hoje durante 

manhã e à tarde, estaremos fazendo o curso de capacitação do TCM 2019, sobre improbidade 

administrativa e também a Constituição Federal e amanhã continua e também na quinta-feira o 

curso será aqui nessa Casa de Leis as dezoito horas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse:  ontem juntamente com o Secretário 

de Educação Roni Heck e alguns outros vereadores visitamos as escolas de nossa cidade. Dizer ao 

vereador Agnaldo Rosas que votamos no Presidente Dr. Loredan foi pela competência, caráter 

pela maneira que ele conduz essa Casa e não que o Prefeito Domingos Juvenil, pediu não, votamos 

nos projetos que o Prefeito Domingos Juvenil pede, votamos nos projetos que vão beneficiar a 

população, tanto a população da zona urbana quanto a população da zona rural. Como a colega 

vereadora Socorro acabou de falar que ela apresentou a indicação e foi atendida. Então o Prefeito 

Domingos Juvenil não quer saber se é situação ou oposição. Assim como nosso Presidente Dr. 

Loredan atende a todos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que 

após os cumprimentos disse: na semana passada estivemos com a comissão dos loteamentos 

irregulares juntamente com o vereador Victor, João Roberto e mais alguns vereadores, Buriti, 

Viena onde estamos preparando relatório para mostrar para os moradores da localidade em que pé 

estar a situação desses loteamentos perante a Prefeitura. Também estive visitando o setor da 
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merenda escolar juntamente com alguns vereadores, algumas reivindicações, algumas solicitações 

que o TCM fez ao Poder Executivo, podemos ver que é muito bem administrado. E também a 

Escola San Clean e Arthur Teixeira, onde foi solicitado o TCM fez o relatório solicitando algumas 

alterações. Fomos lá fiscalizar como legisladores os serviços que foi solicitado pelo TCM ao Poder 

Executivo. Agradeceu. Em Seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-

Presidente, para que também possa fazer uso da palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador 

Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: dizer com muita alegria participei no último 

domingo o aniversário do Distrito de Cachoeira da Serra, que hoje dia dezenove de novembro 

comemora se o décimo nono ano de existência daquele Distrito. Como passei três dias no Distrito 

tive a oportunidade primeiramente de ser muito bem recebido pela comunidade e aqui cito nomes 

de alguns moradores que me receberam junto com minha comitiva o senhor Fábio, Elieva, Edilson, 

Carlinhos, João, Paulo, Leandro, Alcione, Dra. Elizabete, Leonardo enfim, vários moradores, 

empresários que investe naquela rica região, eu digo rica porque diariamente pela BR – 163, 

passam mais de mil carretas transportando soja para o porto de Miritituba lá em Itaituba e gerando 

emprego renda, só uma das propriedades que visitem geram mais de trinta e cinco empregos direto 

produzindo arroz, feijão e me deixou bastante impressionado  com o potencial daquela região. São 

trabalhadores que foram para lá no intuito de vencer e estão lá batalhando no dia a dia. Eu 

aproveitei a oportunidade fiz uma reunião com a comunidade no sábado pela parte da noite onde 

eles fizeram algumas reivindicações, aqui temos o vereador Aldo Boaventura que é do Distrito de 

Castelo de Sonhos ele é sabedor o que vou relatar agora. Eu gostaria que os colegas da base levasse 

até ao Prefeito essas reivindicações no que desrespeita na questão da saúde, o Posto de Saúde de 

lá não tem um laboratório eles precisam realizar exames as vezes no Mato Grosso ou até em outra 

localidade. E uma ambulância que possa transportar dignamente aqueles doente de lá de Cachoeira 

da Serra. Bem como na educação também nos pediram reforma da escola em virtude dos banheiros 

estarem deteriorados. Também de uma quadra de futebol soçaite que é uma modalidade de esporte 

que precisa para aqueles jovens que estão lá e que não tem investimento no esporte. Recentemente 

foi inaugurada uma quadra lá, alguns vereadores estiveram presentes, a reclamação comum é que 

aguaram o cimento da quadra e o piso já está se deteriorando. Segundo relato o vereador Maia 

Júnior ele tem como avaliar melhor essa denúncia que a quadra que foi inaugurada não é a mesma 

que está no projeto, o tamanho da quadra é menor não é oficial, a arquibancada também é de 

tamanho diferente do que foi projetada enfim, além de tudo isso principalmente uma ponte 

chamada de ponte bucha que todos os anos que vamos lá com a Sessão da Câmara Itinerante a 

comunidade pedi. O subprefeito Dr. Ademar que é uma pessoa muito esforçada, mas no domingo 

ele deu uma notícia para a comunidade que é para deixar a ponte cair e isso me assustou, não foi 

ele que me falou diretamente foram alguns moradores  que trafegam pelo travessão do bucha e que 

tem carro que transporta alunos que passa pela ponte do bucha, assim como tem moradores, 

produtores e ai a informação que eles tiveram foi que tem que deixar a ponte cair para passarem 

por outro caminho, só que esse caminho além de ser muito longe tem uma serra e não tem como 

transportar soja. Os empresários já se colocaram à disposição de dividir os custos dessa ponte com 

a Prefeitura cinquenta por cento eles podem pagar está ponte. Então gostaria de resolver esse 

impasse porque eu fui cobrado lá pelo o pessoal principalmente pela Dra. Elizabete e mas alguns 

produtores me pediram até pelo o amor de Deus para que consiga intervir junto a Prefeitura para 

que resolva esse problema, inclusive eles estão com medo de acontecer algum acidente naquela 

ponte. Inclusive a mesma coisa dizia o palito que é de Castelo de Sonhos sobra a ponte Curuá que 

estão fazendo um valor de quinhentos reais e que já arrecadaram um valor de vinte mil reais para 

fazer aquela estrada que ao nosso ver é de competência do Executivo Municipal. É por isso e por 
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outras dessas que vou pedir assinatura dos meus colegas para que para que nós requisite a 

Secretaria de Finanças quanto que Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra contribuem 

efetivamente com a Receita de Altamira, para que possamos colocar na balança e fazer jus a 

produção que naquele distrito ocorre. Agradeceu. Retomando a condução dos trabalhos. Em 

seguida o senhor passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que faça 

a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Proposta de Emenda n.º 

001/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que faz a ANULAÇÃO do Órgão 02 – Gabinete do 

Prefeito - Unidade Orçamentária: 0202 – Gabinete do Prefeito. Código 04.122.0002.2.002 - 

Manutenção do Gabinete do Prefeito. Rubricas: 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo 

determinado, o valor de R$ 40.000,00. Da Rubrica: 3.1.91.00.00 – Aplicação Direta entre órgãos 

Integrantes do Orçamento, o valor de R$ 25.000,00. Da Rubrica.30. 33.9000 - Material de 

Consumo, o valor de R$ 35.000,00. Da rubrica 3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com 

locomoção, o valor de R$, 40.000.00 Da Rubrica 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a 

Pessoas Físicas, o valor de R$ 10.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos valores acima descritos, que 

totalizaram um montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao Órgão 01 – Câmara 

Municipal de Altamira, Código 01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo. Cujo valor 

deverá ser desdobrado conforme Resolução n.º 026//2019. De 04 de junho de 2019.  Proposta de 

Emenda n.º 002/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que faz a ANULAÇÃO do Órgão 02 – 

Gabinete do Prefeito - Unidade Orçamentária: 0202 – Gabinete do Prefeito. Código 

04.122.0002.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito. Da Rubrica 3.1.90.04.00 - Contratação 

por tempo determinado, o valor de R$ 15.000,00 e Da Rubrica 3.1.91.00.00 -  Aplicação Direta 

entre órgãos Integrante do Orçamento, o valor de 10.000,00. Da Rubrica 3.3.90.30.00 – Material 

de Consumo, o valor de R$ 20.000,00 e da Rubrica 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultorias o valor 

de R$ 5.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos valores acima descritos, que totalizaram um montante de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Órgão 01 – Câmara Municipal de Altamira, Código 

01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo. Cujo valor deverá ser desdobrado 

conforme Resolução n.º 026//2019. De 04 de junho de 2019.  Proposta de Emenda n.º 003/2019, 

ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que faz a ANULAÇÃO do Órgão 02 – Gabinete do Prefeito - 

Unidade Orçamentária 0202 – Gabinete do Prefeito. Código 04.122.0002.2.002 - Manutenção do 

Gabinete do Prefeito. Da Rubrica 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado, o valor de 

R$ 10.000,00. Da Rubrica 3.1.91.00.00 -  Aplicação Direta entre órgãos Integrante do Orçamento, 

o valor de 5.000,00. Da rubrica 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultorias, o valor de R$ 5.000,00. 

Da rubrica 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, o valor de R$ 25.000,00. 

Da Rubrica 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, o valor de R$ 5.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos 

valores acima descritos, que totalizaram um montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao 

Órgão 01 – Câmara Municipal de Altamira, Código 01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder 

Legislativo. Cujo valor deverá ser desdobrado conforme Resolução n.º 026//2019. De 04 de junho 

de 2019.  Proposta de Emenda n.º 004/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que faz a 

ANULAÇÃO do Órgão 02 – Gabinete do Prefeito - Unidade Orçamentária: 0202 – Gabinete do 

Prefeito. Código 04.122.0002.2.010 - Manutenção da Assessoria de Comunicação. Rubricas: 

3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado, o valor de R$ 30.000,00. Da Rubrica: 

3.1.91.00.00 – Aplicação Direta entre órgãos Integrantes do Orçamento, o valor de R$ 5.000,00. 

Da Rubrica 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, o valor de R$ 10.000,00. Da rubrica 3.3.90.35.00 

– Serviços de Consultoria, o valor de R$ 5.000,00. Da Rubrica 3.3.90.39.00 – Serviços de 

Terceiros Pessoas Físicas, o valor de R$ 20.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos valores acima descritos, 

que totalizaram um montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ao Órgão 01 – Câmara Municipal 
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de Altamira, Código 01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo. Cujo valor deverá 

ser desdobrado conforme Resolução n.º 026//2019. De 04 de junho de 2019. Proposta de Emenda 

n.º 005/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que faz a ANULAÇÃO do Órgão 02 – Gabinete do 

Prefeito - Unidade Orçamentária 0202 – Gabinete do Prefeito. Código 04.122.0002.2.012 – 

Divulgação das Atividades da Prefeitura. Da Rubrica 3.1.90.30.00 – Material de Consumo, o valor 

de R$ 5.000,00. Da Rubrica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, o valor 

de R$ 10.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos valores acima descritos, que totalizaram um montante de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Órgão 01 – Câmara Municipal de Altamira, Código 

01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo. Cujo valor deverá ser desdobrado 

conforme Resolução n.º 026//2019. De 04 de junho de 2019. Proposta de Emenda n.º 006/2019, 

ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que faz a ANULAÇÃO do Órgão: 13 – Fundação de 

Telecomunicações de Altamira. Unidade Orçamentária: 1312 – Fundação de Telecomunicações 

de Altamira. Código: 24.722.0038.2.206 – Manutenção da Fundação de Telecomunicações. 

Rubrica: 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado, o valor de R$ 30.000,00. Rubrica: 

3.1.91.00.00 – Aplicação Direta entre órgãos Integrantes do Orçamento, o valor de R$ 20.000,00. 

Rubrica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, o valor de R$ 50.000,00. Rubrica: 3.3.90.35.00 - 

Serviços de Consultorias, o valor de R$ 10.000,00. Rubrica: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Física, o valor de R$ 30.000,00. Rubrica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica, o valor de R$ 60.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos valores acima 

descritos, que totalizaram um montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao Órgão 01 – 

Câmara Municipal de Altamira, Código 01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo. 

Cujo valor deverá ser desdobrado conforme Resolução n.º 026//2019. De 04 de junho de 2019.  

Proposta de Emenda n.º 007/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que faz a ANULAÇÃO do 

Órgão: 20 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Unidade Orçamentária: 

2020 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Código: 15.451.0041.1.052 – 

Instalação de Parques. Rubrica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, o valor de R$ 50.000,00. 

Rubrica 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes e faz a DOTAÇÃO dos valor 

acima descrito, que totaliza um montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao Órgão 

01 – Câmara Municipal de Altamira, Código 01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder 

Legislativo. Cujo valor deverá ser desdobrado conforme Resolução n.º 026//2019. De 04 de junho 

de 2019. Proposta de Emenda n.º 008/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que faz a 

ANULAÇÃO do Órgão: 20 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. 

Unidade Orçamentária: 2020 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. 

Código: 26.452.0041.2.202 – Manutenção do Centro de transportes. Rubrica: 3.1.90.04.00 – 

Contratação por Tempo Determinado, o valor de R$ 100.000,00. Da Rubrica 3.1.91.00.00 – 

Aplicação Direta entre Órgãos Integrantes do Orçamento, o valor de R$ 100.000,00. Da Rubrica 

3.390.30.00, o valor de R$ 15.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos valor acima descrito, que totaliza 

um montante de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) ao Órgão 01 – Câmara Municipal de 

Altamira, Código 01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo. Cujo valor deverá ser 

desdobrado conforme Resolução n.º 026//2019. De 04 de junho de 2019. Proposta de Emenda n.º 

009/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que faz a ANULAÇÃO do Órgão: 21 – Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos. Unidade Orçamentária: 2111 – Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos. Código: 09.122.0040.2.275 – Manutenção das 

Atividades Administrativas do ALTAPREV. Rubrica 3.1.90.04.00 – Contratação Por Tempo 

Determinado, o valor de R$ 44.000,00.  Rubrica 3.1.91.00.00 – Aplicação Direta entre órgãos 

Integrantes do Orçamento, o valor de R$ 14.300,00. Rubrica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, 
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o valor de R$ 11.700,00. Rubrica 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultorias, o valor de R$ 

100.000,00. Rubrica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica, o valor de R$ 

30.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos valor acima descrito, que totaliza um montante de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) ao Órgão 21 – Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos. Unidade Orçamentária: 2111 – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos. 

Código 10.301.0023.2.101 – Contratação de Uma equipe Multidisciplinar para Assistência Básica 

aos professores com Doenças e Trabalho. Proposta de Emenda n.º 010/2019, ao Projeto de Lei n.º 

103/2019. Que faz a ANULAÇÃO do Órgão: – 04 – Secretaria Municipal de Administração. 

Unidade Orçamentária: 0404 – Secretaria Mun. de Administração. Código: 04.123.0004.2.015. 

Rubrica: 3.1.90.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado, o valor de R$ 150.000,00. Da 

Rubrica 3.1.91.00.00 – Aplicação Direta entre Órgãos Integrantes do Orçamento, o valor de R$ 

50.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos valor acima descrito, que totaliza um montante de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) a Secretaria Municipal de Integração Social. Unidade 

Orçamentária: 0801 – Secretaria Municipal de Integração Social. Código: 13.392.0029.1.034. 

Rubrica 3.1.90.00.00 – Manutenção das Atividades Culturais. Apoio ao Fest Xingu, Intercambio 

Culturais e Formação Artística e Cultura. Proposta de Emenda n.º 011/2019, ao Projeto de Lei n.º 

103/2019. Que faz a ANULAÇÃO do Órgão: – 04 – Secretaria Municipal de Administração. 

Unidade Orçamentária: 0404 – Secretaria Mun. de Administração. Código: 04.123.0004.2.015. 

Rubrica: 3.3.50.00.00 – Transferência a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos, o valor de R$ 

70.000,00 e faz a DOTAÇÃO dos valor acima descrito, que totaliza um montante de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) a Secretaria Municipal de Integração Social. Unidade Orçamentária: 0801 – 

Secretaria Municipal de Integração Social. Rubrica: 3.0.00.00.00 – Manutenção das Atividades de 

Esporte e Lazer. Ajuda de Custo para custeio das atividades esportivas promovidas pela LEAL.  

Proposta de Emenda n.º 012/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Que altera o Artigo 6º - I, que 

passa a ter a seguinte redação: Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a: “I - Abrir Créditos 

Adicionais Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Despesa 

Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 

da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito do percentual, 

os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial de Dotações pertencentes ao 

Orçamento Anual”.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto 

de Lei n.º 103/2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o 

exercício de 2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável as Propostas 

de Emendas n.º 001 a 012/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima a Receita e Fixa a 

Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2020. Parecer da Comissão de Finanças e 

Tributação favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa do 

município de Altamira, para o exercício de 2020. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação 

favorável as Propostas de Emendas n.º 001 a 012/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima 

a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2020.  Parecer da 

Comissão de Educação, Cultura e Desportos favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima 

a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2020. Parecer da 

Comissão de Economia, Indústria e Comércio favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima 

a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2020. Parecer da 

Comissão de Agricultura e Política Rural favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima a 

Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2020. Parecer da Comissão 

de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019, 

que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2020. Parecer 
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da Comissão de Seguridade Social e Família favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima 

a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2020. Parecer da 

Comissão de Viação e Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior favorável ao Projeto de Lei 

n.º 103/2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício 

de 2020.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 

104/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Francisco Marcos, que regulamenta o 

Tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas - ME e empresas de Pequeno Porte 

(EPP) nas licitações públicas de bens, obras e serviços, no âmbito da Administração Pública 

Municipal, nos termos dos Artigos 42 a 49 do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 

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

Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014. Com Emenda ao Artigo 7º, que altera o valor 

de até R$ 180.000,00 para até R$ 80.000,00. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação 

favorável ao Projeto de Lei n.º 104/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e 

Francisco Marcos, que regulamenta o Tratamento diferenciado e simplificado para as 

Microempresas - ME e empresas de Pequeno Porte (EPP) nas licitações públicas de bens, obras e 

serviços, no âmbito da Administração Pública Municipal, nos termos dos Artigos 42 a 49 do 

Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar n.º 123, de 

14 de dezembro de 2006), e alterações trazidas pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto 

de 2014.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 

111/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que Institui no Município de Altamira - 

PA a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-A da 

Constituição da República Federativa do Brasil. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação 

favorável ao Projeto de Lei n.º 111/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que Institui 

no Município de Altamira - PA a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP, prevista 

no artigo 149-A da Constituição da República Federativa do Brasil. Indicação n.º 3035/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, construir um Posto de Saúde na comunidade 

da Lajes, no Assurini. Indicação n.º 3036/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, 

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

Saúde, construir um Posto de Saúde na comunidade Piranhaquara, ao lado esquerdo do Rio Xingu. 

Indicação n.º 3047/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar estudos com vistas 

criar um Aplicativo para despachar os exames que são marcados no Centro de Regulamentação. 

Indicação n.º 3048/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere a senhora Micaelli 

Bergamim – Diretora do HEMOPA Altamira, fazer estudos com vistas realizar uma Campanha de 

Conscientização para doação de sangue no município de Altamira. Indicação n.º 3032/2019, 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 Mansour Abucater, Curuá Grande e São 

Gaspar, no bairro Jardim Independente I. ‘Indicação n.º 3033/2019, 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 João Besouro, São Feliz e Porto Alegre, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação n.º 3034/2019, 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 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

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

Altamira – Pará 
 

8 

Ruas Alberto Garcia Soares, Severo Sousa e na Travessa Coqueiro, no bairro Jardim Independente 

I.  Indicação n.º 3026/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, construir 

uma Quadra Esportiva com cobertura, no bairro Ayrton Senna I, no loteamento do Bacana. 

Indicação n.º 3043/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar uma Faixa elevada para 

Pedestres na Avenida Djalma Dutra, em frente a Capela Mortuária. Indicação n.º 3044/2019, de 

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

através da Secretaria da Secretaria Municipal de Integração Social, criar uma oficina para jovens 

e adultos portadores de necessidades especiais.  Indicação n.º 3002/2019, de iniciativa da 

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

da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da sede da Guarda Municipal. Indicação 

n.º 3038/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, contratar um médico 

Traumatologista para atender da UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Indicação n.º 3039/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma geral no prédio da 

EMEF Geraldo Emídio, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 3027/2019, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recapeamento e/ou tapa buraco na Rua 01, no 

Conjunto Ivalândia. Indicação n.º 3041/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, 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, na Rua Francisco 

Pedrosa, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 3042/2019, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, estabelecer uma rota de circulação de ônibus do transporte público no 

bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 3037/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, celebrar parcerias com as universidades 

públicas e privadas para estágio de estudantes de Educação Física junto as academias ao ar livre 

em Altamira. Indicação n.º 3046/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

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

Social, realizar o Natal Solidário nas agrovilas Princesa do Xingu e Vale Piauiense. Indicação n.º 

3049/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da COSALT, disponibilizar um Caminhão Pipa para abastecer água 

para o bairro São Domingos. Indicação n.º 3050/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, 

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

Educação, realizar o serviço de limpeza nas centrais de ar nas salas de aula da EMEF Nossa 

Senhora Aparecida, no bairro Liberdade. Indicação n.º 3053/2019, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, construir calçada na Rua Paraíso, iniciando na Avenida Castelo Branco e finalizando 

na Rodovia Transamazônica. Que dá acesso ao Clube de Cabos e Soldados interligando com o 

Bairro São Domingos e Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 3054/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, implantar pontos de iluminação pública nas Ruas João Pessoa, Mendonça, 

Maceió e Aracajú, no bairro Vista Alegre. Indicação n.º 3055/2019, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 
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competente, implantar pontos de iluminação pública nas Ruas dos Crentes, Silvino, Pupunhas e 

Rua 02, no bairro Boa Sorte. Indicação n.º 3056/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Alexandre Bossatto – Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana, construir uma Praça, uma Quadra esportiva e uma Academia ao ar livre, no bairro Buriti. 

Indicação n.º 3057/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Helder 

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

ampliação do Sistema de Monitoramento de Câmeras em Altamira, expandindo para os bairros 

Paixão de Cristo, Ayrton Senna I e II, Buriti, Terras de Bonanza e São Domingos. Indicação n.º 

3058/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Helder Barbalho – 

Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, promover o fomento do turismo 

de pesca esportiva, incentivando os torneios, como por exemplo: Pacu de Seringa, Pesca do 

Tucunaré e outros em Altamira. Indicação n.º 3051/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

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

competente, adquirir e instalar 02 (duas) caixa d’água no cemitério São Sebastião, no Km. 04. 

Indicação em Conjunto n.º 3045/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Maia Júnior, 

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

realizar o serviço de manutenção do telhado do Ginásio Poliesportivo Nicias Ribeiro, no bairro 

Brasília. Indicação em Conjunto n.º 3052/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e 

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

competente, realizar o serviço de reforma da segunda ponte, próxima ao Rancho das Gameleiras, 

no Travessão da Cinco. Indicação em Conjunto n.º 3059/2019, de iniciativa dos vereadores Victor 

Conde e João Roberto, que sugere ao senhor Renato Mengoni – Secretário Municipal de Saúde, 

realizar Comandos de Saúde com regularidade, no bairro Buriti. Pedido de Informação n.º 

016/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Fabiano Bernardo 

– Diretor Presidente do ALTAPREV, que se digne em encaminhar a esta Casa, o seguinte: – 

Relatório demonstrando o valor total recolhido de contribuição previdenciária dos servidores no 

período de 2012 até a presente data; II – Qual o montante mensal recolhido de contribuição 

previdenciária, dos servidores, discriminando por Secretarias e; III – Qual o saldo que o 

ALTAPREV disponibiliza em caixa.  Moção n.º 156/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, 

que sugere que seja encaminhada Moção de Reconhecimento e Aplauso pela passagem do Dia do 

Conselheiro Tutelar, comemorado no último dia 18 de novembro.  Moção n.º 157/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja encaminhada moção de 

congratulações e aplausos ao Cabo SECUNDINO, da Polícia Militar do Estado do Pará, lotado no 

16º Batalhão Xingu, que de forma arrojada e corajosa entrou em baixo de uma carreta tombada 

para prestar os primeiros socorros para o motorista, que ficou preso nas ferragens. Além do 

motorista ter ficado preso nas ferragens, no momento do acidentes estava chovendo e a água ficou 

empossada exatamente aonde estava a cabeça do motorista. O Cabo Secundino estava retomando 

de Santarém pela rodovia BR-230, rodovia Transamazônica e no trecho entre os municípios de 

Rurópolis e Placas, havia uma carreta tombada, ao chegar no local vendo a cena, com as pessoas 

desesperadas, não teve dúvidas, entrou em baixa do carreta e ao ver que o motorista estava se 

afogando devido a água da chuva, pegou um facão e cavou uma vala, desviando o curso da água 

e, em seguida ficou conversando com o motorista até que o socorro chegasse. 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 103/2019. Parecer da 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável as Propostas de Emendas n.º 001 a 

012/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável 

ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável as 

Propostas de Emendas n.º 001 a 012/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Parecer da Comissão 

de Educação, Cultura e Desportos favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Parecer da Comissão 

de Economia, Indústria e Comércio favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Parecer da Comissão 

de Agricultura e Política Rural favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019. Parecer da Comissão de 

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019. 

Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família favorável ao Projeto de Lei n.º 103/2019. 

Parecer da Comissão de Viação e Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior favorável ao 

Projeto de Lei n.º 103/2019. Propostas de Emendas n.ºs 001 a 012/2019, ao Projeto de Lei n.º 

103/2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 

2020.  Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de 

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

favorável ao Projeto de Lei n.º 104/2019.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável 

ao Projeto de Lei n.º 104/2019. Projeto de Lei n.º 104/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro 

Gonçalves e Francisco Marcos, que regulamenta o Tratamento diferenciado e simplificado para as 

Microempresas - ME e empresas de Pequeno Porte (EPP) nas licitações públicas de bens, obras e 

serviços, no âmbito da Administração Pública Municipal, nos termos dos Artigos 42 a 49 do 

Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar n.º 123, de 

14 de dezembro de 2006), e alterações trazidas pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto 

de 2014.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 

111/2019.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto de Lei n.º 111/2019. 

Projeto de Lei n.º 111/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que Institui no Município 

de Altamira - PA a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-

A da Constituição da República Federativa do Brasil.  Indicações n.ºs 3035 e 3036/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 3047 e 3048/2019, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 3032, 3033 e 3034/2019, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa. Indicações n.ºs 3026, 3043 e 3044/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações 

n.ºs 3002, 3038 e 3039/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 3027, 

3041 e 3042/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 3037 e 3046/2019, 

de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 3049 e 3050/2019, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 3053, 3054 e 3055/2019, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 3056, 3057 e 3058/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicação 

n.º 3051/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação em Conjunto n.º 3045/2019, 

de iniciativa dos vereadores João Roberto e Maia Júnior. Indicação em Conjunto n.º 3052/2019, 

de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Delza Barros. Indicação em Conjunto n.º 

3059/2019, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e João Roberto. Pedido de Informação n.º 

016/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo Moção n.º 156/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto.  Moção n.º 157/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos dirigiu se 

aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 3002,3038 e 

3039/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em 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 n.ºs 3027, 3041 e 3042/2019, de iniciativa 

do vereador Francisco Marcos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra Almiro Gonçalves, que 
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após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de sua matéria. 

Indicação nº 3051/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 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. 3053, 3054 e 3055/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac 

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

suas matérias. Indicações n.ºs 3032, 3033 e 3034/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

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 3035, 3036/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimento disse: quero 

dizer que dentre as emendas que aqui foram relatadas há uma emenda destinada a Liga Esportiva 

de Altamira, também há uma emenda destinada a Associação Folclórica de Altamira. Os 

vereadores receberam as emendas em tempo hábil, discutiram. Uma emenda também interessante 

que é a Câmara poder dar de suplementação ou de credito adicional a Prefeitura, cinquenta por 

cento.  Todos os anos aqui é votado cerca de cem por cento de crédito adicional e nem uma 

Prefeitura e nem uma Câmara permite esse valor porque haja visto que historicamente os 

Orçamentos que aqui chegam pela Prefeitura sempre são sub orçados, eu demostrei isso no 

retroprojetor na última vez que vi à tribuna por exemplo cerca de trinta a quarenta por cento a 

Prefeitura arrecada mas que é colocado no Orçamento. Esse ano foi colocado duzentos e oitenta 

mil reais e só no segundo quadrimestre já foi arrecadado cerca de duzentos e vinte mil reais e as 

projeções com os royalties e com toda previsão de receita até o mês de dezembro vai ultrapassar o 

valor de trezentos e setenta milhões de reais. Hoje também lá no curso do Tribunal de Contas, eu 

me manifestei a respeito do fortalecimento do Poder Legislativo no Controle Social. Uma Câmara 

que tem condições de trabalhar adequadamente que realize o controle externo, ela precisa ter uma 

assessoria técnica qualificada de bons assessores de bons servidores. Queria discorda data vênia 

dos vereadores Isaac e Raimundinho no que desrespeita no recurso desta Casa de Leis, em virtude 

de que não faremos nem um tipo de aumento de salário até por conta que isso é proibido, mas 

nossa Lei Orgânica permite a recomposição salarial dos servidores dos vereadores como forma 

justa de atuar em prol da população. Uma Câmara que não precisa pedir favores pessoais ao 

Prefeito, individualmente falando como vereador ela tem dependência para poder atuar e se 

deslocar como eu fui recentemente a Cachoeira da Serra e Cachoeira da Serra que é mais de mil 

quilômetros, não fui com recursos próprios da Câmara, fui com recursos pessoal. Mas quando há 

uma fiscalização uma reunião itinerante como fizemos na comunidade do Quatro Bocas no 

Assurini, ou nas comunidades rurais como o todo há necessidade sim de estrutura com o 

Legislativo. Historicamente a receita que nós levantamos através da assessoria técnica desta Casa 

ultrapassaria os novecentos mil mensais, recebemos quinhentos e vinte e cinco mil, ao longo de 

três anos, tendo uma folha que já chega a mais de trezentos e trinta mil reais, em virtude dos 

servidores efetivos que tem seus direitos ao longo do tempo conquistado e nós sabemos que sempre 

houve complacência dessa Casa de Leis e harmonia para com o Poder Executivo, mas sabemos 

também para a Câmara funcionar a contento esses recursos são os mínimos necessários para ela 

poder atuar dignamente fazendo a fiscalização que o Poder legislativo precisa. Então quero 

discordar nós só podemos revisar salário de quatro em quatro anos, ano que vem nós faremos isso 

para ver se a sociedade concordam que o salário do vereador continue o mesmo porque há uma 

regra uma lei que ele tem que ser até quarenta por cento do salário de um Deputado Estadual. 

Então nós vamos solicitar a Certidão Negativa da Assembleia Legislativa para saber quanto ganha 
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um Deputado, vamos abrir essa discussão ano que vem e com certeza a população terá 

conhecimento.  Mas reitero que nem uma dessas emendas vem para prejudicar ou digamos assim 

causar prejuízo ao erário público, em virtude de que dando cinquenta por cento essa Câmara se 

fortalece para o Executivo não possa digamos aplicar o excedente da Câmara da forma que quiser 

e sim respeitar e dando a este Poder legislativo. Como sempre digo o Legislativo é fortalecer o 

social é fortalecer a democracia, hoje o vereador que está na base amanhã ele pode está na oposição 

e vice-versa, não tem como fazer uma gestão de qualidade se nós não tivermos uma assessoria 

técnica de qualidade também para fazer um trabalho a contento. Vou fazer referência também do 

Projeto de Lei nº 111/2019, que dá nova redação as alíquotas da faixa de contribuição de custeio 

de iluminação pública, em virtude uma questão muito clara. Quem consome até cinquenta 

quilowatts vai ficar isento a pagar a tarifa de iluminação pública por uma justiça social. Hoje o 

salário mínimo das pessoas que moram em Altamira infelizmente não estar dando para pagar as 

despesas e muitas dessas pessoas estão desempregadas em recente pesquisa trinta e nove por cento 

da população reclamam que os principais problemas de Altamira é a falta de emprego. Então quem 

não tem nada não pode pagar digamos assim o básico que é a alimentação, a energia. Sabemos que 

nos RUCs, nos Reassentamentos é uma queixa constante porque quando a Norte Energia levou 

esses moradores para os RUCs todas casas tinham chuveiro elétrico as pessoas tomaram um susto 

quando chegaram as primeiras contas de energia e não houve uma capacitação culturalmente 

falando essas pessoas que moravam em condições sub-humanas morando em beira de igarapés e 

que as vezes não pagavam mas foram para um local que tiveram que pagar e que pagaram uma 

tarifa alta. Então só vai mexer nessa faixa de cinquenta quilowatts hora em cima disso até cem 

uma pequena redução de trinta por cento que nada vai impactar e que aqui foi demostrado pelo um 

técnico que aqui veio e explicou exaustivamente, fizemos duas reuniões sobre isso, não vai ter 

perda de receita porque haver compensação para quem digamos assim consome uma quantidade 

de energia mensal elevada. Então é só para fazer a defesa do projeto, a revisão da contribuição de 

iluminação pública. 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. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO, 

Indicações n.ºs 3035 e 3036/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 

3047 e 3048/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 3032, 3033 e 3034/2019, 

de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 3026, 3043 e 3044/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3002, 3038 e 3039/2019, de iniciativa da vereadora Socorro 

do Carmo. Indicações n.ºs 3027, 3041 e 3042/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicações n.ºs 3037 e 3046/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 3049 

e 3050/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 3053, 3054 e 3055/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3056, 3057 e 3058/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Indicação n.º 3051/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

Indicação em conjunto n.º 3045/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Maia Júnior. 

Indicação em conjunto n.º 3052/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Delza 

Barros. Indicação em conjunto n.º 3059/2019, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e João 

Roberto. Moção nº 156/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Moção nº 157/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Aprovadas a unanimidade. Pedido de Informação n.º 

016/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Aprovada pela maioria, Raimundinho 

Aguiar, Maia Júnior, João Roberto, Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, 

Assis Cunha, Francisco Marcos, Irenilde Pereira, Maria Delza e Socorro do Carmo. Abstendo-se 
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de votar o vereador Isaac Costa. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA.  Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e  Redação; Parecer da Comissão de Finanças e Tributação; 

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desportos; Parecer da Comissão de Economia, 

Indústria e Comércio; Parecer da Comissão de Agricultura e Política Rural;  Parecer da Comissão 

de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; Parecer da Comissão de Seguridade Social 

e Família; e Parecer da Comissão de Viação e Transporte , Desenvolvimento Urbano e Interior  

todas favoráveis ao Projeto de Lei nº 103/2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Altamira, para o exercício de 2020. Aprovados a unanimidade. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Parecer da Comissão de Finanças e Tributação 

favoráveis as Propostas de Emendas nº 001 a 012/2019, ao Projeto de Lei nº 103/2013, que estima 

a Receita e Fixa a Despesa do Município de Altamira, para o Exercício de Receita e Fixa a Despesa 

do Munícipio de Altamira, para o exercício de 2020. Aprovados a unanimidade.  Propostas de 

Emendas n.ºs 001 a 012/2019, ao Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima a Receita e Fixa a 

Despesa do Município de Altamira, para o exercício de 2020. Aprovadas pela maioria, 

recebendo voto favoráveis dos vereadores dos Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, Maria Delza e Maria do Socorro e voto contrário 

dos vereadores:  Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto e Irenilde 

Gomes.  Projeto de Lei n.º 103/2019, com as doze emendas aprovadas, que estima a Receita e Fixa 

a Despesa do Município de Altamira, para o exercício de 2020. Aprovado pela maioria, 

recebendo voto favoráveis dos vereadores dos Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, Maria Delza e Maria do Socorro e voto contrário 

dos vereadores:  Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto e Irenilde 

Gomes. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Parecer da Comissão de 

Finanças e Tributação favoráveis ao Projeto de Lei n.º 104/2019. Aprovados a unanimidade. 

Projeto de Lei n.º 104/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Francisco Marcos, 

que regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas - me e empresas 

de pequeno porte (EPP) nas licitações públicas de bens, obras e serviços, no âmbito da 

administração pública municipal, nos termos dos artigos 42 a 49 do estatuto nacional da 

microempresa e empresa de pequeno porte (lei complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006), 

e alterações trazidas pela lei complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014. Com a emenda 

sugerida pela comissão de constituição, ao artigo 7º, que altera o valor de até R$ 180.000,00 para 

até R$ 80.000,00. Aprovado pela maioria, recebendo voto favoráveis dos vereadores dos Dr. 

Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, Maria 

Delza e Maria do Socorro e voto contrário dos vereadores:  Raimundinho Aguiar, Maia 

Júnior, Isaac Costa, João Roberto e Irenilde Gomes. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação e Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favoráveis ao Projeto de Lei 

n.º 111/2019. Aprovados a unanimidade. Projeto de Lei n.º 111/2019, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello, que institui no Município de Altamira - PA a Contribuição para Custeio da 

Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-a da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Aprovado pela maioria, recebendo voto favoráveis dos vereadores dos Dr. Agnaldo 

Rosas, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, Maria Delza e 

Maria do Socorro e voto contrário dos vereadores:  Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac 

Costa, João Roberto e Irenilde Gomes. 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 da palavra a vereadora Socorro do Carmo, 

que após os cumprimentos falou sobre visita realizada no bairro Santa Benedita, vi que realmente 
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as obras não retornaram voltou o mesmo problema das ruas ficarem alagadas.  Visitei também 

alguns RUCs como o Jatobá visitando a Unidade de Saúde de lá. Observei que lá encontra se na 

escuridão, falei com a Milena e ela ficou de resolver a situação da iluminação pública. Peço 

atenção de todos os pares e da imprensa Gerlane Honório é uma enfermeira com especialização 

em obstetrícia em fazer parto, no dia nove de julho eu enfermeira Socorro que também sou obstetra 

fiz o parto da Gerlane e com quatro meses após fazer o parto minha colega foi demitida pelo 

Diretor do Hospital Municipal. Estou trazendo a mesma aqui porque quando eu estava falando 

aqui na tribuna um vereador resmungou dizendo que era mentira. Então trouxe aqui a verdade. Em 

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

gostaria de mim direcionar a vereadora Irenilde Gomes, na minha primeira fala eu disse que o 

vereador Isaac havia dito na reunião passada a senhora não estava presente mas o que eu falei aqui 

é verdade o vereador Isaac falou que votou no Dr. Loredan por duas vezes a pedido do Prefeito 

domingos Juvenil. Dizer também que em nenhum momento votamos aqui para aumento de salário 

de vereadores até porque a Legislação não permitiria. Só poderíamos estar votando em aumento 

salarial aqui só se for no próximo ano, porque não podemos dar aumento para a legislatura na qual 

estamos participando tem que ser de uma legislação para a outra. O que estamos querendo é que o 

senhor Prefeito cumpra com o repasse do Duodécimo para a Câmara. Também falou sobre a quadra 

de esportes inaugurada em Castelo de Sonho, com referência o que foi falado que a quadra não é 

a que estar no projeto. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, 

que após os cumprimentos disse: tenho ouvido meus colegas vereadores e vereadoras dizer que a 

Prefeitura de Altamira se preocupa muito com o social, ela faz o social interessante. Em 2018, ela 

tinha uma previsão de gastar no setor de administração, Finança e Planejamento um volume de 

dinheiro muito grande no gabinete do Prefeito trinta e seis milhões de reais, ela gastou sessenta 

milhões e quinhentos e sessenta mil reais, é um social interessante, o setor de administração um 

volume de dinheiro muito grande. Aonde deveria fazer o social eficaz que era na Saúde, que estar 

previsto gastar cinquenta e sete milhões de reais e gastaram sessenta e seis milhões de reais para 

atender cerca de cento e vinte mil pessoas este é o social que se faz nesse lugar o abandono 

daquelas pessoas que procuram fazer assistência e ter um auxilio necessário. Dizer também que o 

nobre colega Raimundinho estar equivocado, a micro empresa ela faz uma contribuição muito 

grande para o município somente ao contratar um, dois ou três funcionários ela já tem uma 

contribuição muito importante porque ela estar ofertando a esse cidadão um emprego. Então todo 

micro empresário seja ele o menor que seja ele é um grande contribuinte do município, que Deus 

ilumine que milhares e milhares de microempresários se instale nesse município que é nosso 

desejo. Também quero endossar suas palavras sobre sua viagem parta Cachoeira da Serra 

primeiramente falar sobre a ponte do Rio Curuá, na Vicinal da Bucha, essa ponte ela já estar 

deteriorada há muitos anos é verdade quando o Prefeito diz que ela tem que cair, uma ponte de 

oitenta metros que o Prefeito diz que não tem capacidade de construir quando recebe mais de um 

milhão de um milhão por dia. Também falou sobre a quadra recém inaugurada se ela é para anões 

ou para pessoas de físico normais ela não tem dimensão necessária.   Agradeceu. Em seguida fez 

da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: vou me direcionar ao 

ilustre vereador Raimundinho Aguiar, onde ele tocou aqui na questão do Rio Iriri, dizendo que as 

pessoas de lá estão abandonadas pelo o governo Juvenil.  Então que vossa excelência faça com 

que o Secretario de Saúde tomem providências para que ele leve o poder público do município 

para que ele tome conta, porque o estado faz sua parte o estado faz seu repasse para os município 

todo mês cumpri com suas obrigações para com que se refere com a saúde pública. Também quero 

falar para vossas excelências que os micro empresários eles geram renda sim para o município. 
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Vossa excelência Raimundinho foi infeliz na sua fala porque a maioria dos comerciantes na sete 

de setembro todos são micro empresários, se vossa excelência for para a Avenida João Coelho, 

Travessa Dez de Novembro, Tancredo Neves todos são pequenos empresários e todos pagam 

IPTU, ISS pagam todas as taxas que vem do município. Resíduos sólidos contribuição de 

iluminação pública e esse dinheiro vai para onde? Ele vai para a Prefeitura.  Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves, que após os cumprimentos disse: dizer 

apo vereador Isaac foi infeliz ao falar que as empresas de outra cidade não poderiam participar da 

licitação de Altamira. Também dizer da exigência dessa nova lei, que no mínimo ter a sede ou 

filial em Altamira, no mínimo há um ano. O objetivo da lei é para dar um tratamento diferenciado 

aos grandes e micro empresários, justamente para atender o princípio da isonomia e que a lei não 

proibirá a participação de quem queira participar da licitação, mas apenas algumas exigências tais 

como: autorizar a lei complementar nº 123. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Isaac Costa, que após os cumprimentos disse:  dizer que isso não e permitido a pessoa estar na 

cidade há pelo menos um ano para poder participar de uma licitação. Também falar ao Presidente 

que antes de me conceder a palavra o Presidente já mandou eu ficar calado e pediu para mim 

respeitar ele e como sou obediente e que votei duas vezes nele para Presidente da Câmara me calei. 

Onde eu respeito a opinião de todos eles.   Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse:  justificar ao Presidente Dr. Loredan com 

relação aponte da Vicinal da Bucha, que há mais o menos sessenta dias atrás quando estivemos 

juntamente com o Prefeito Domingos Juvenil em Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra tivemos 

uma reunião com um grupo de empresários no qual solicitaram a construção da mencionada ponte. 

Apresentaram um projeto que foi feito um orçamento no valor de setecentos mil reais, onde o 

Prefeito falou o dinheiro não é o problema. A empresa que fez esse orçamento ela deve ter 

engenheiros, então que esse engenheiro assine essa planta que o dinheiro vai ser liberado. O que 

aconteceu foi que essa empresa que fez o orçamento nunca que retornou com esse orçamento 

assinado, portanto setecentos mil reais não se acha em calçadas. Foi o que aconteceu com a ponte 

da Vicinal da Bucha, o dinheiro estar garantido com relação mas, grandes e micro empresas 

realmente pagamos, impostos mas pagamos para o governo federal, tenho mais de quarenta anos 

que sou micro empresário e o imposto que arrecadamos para a Prefeitura empresa não estou 

falando de arrecadação de lixo de resíduos sólidos não, estou falando de empresas, o que a micro 

empresa paga é a localização e a taxa da vigilância sanitária. Em momento algum falei que a micro 

empresa não geram milhares de empregos porque o que mais gera emprego no país e a pequena 

micro empresa. O quis dizer é que tem que haver incentivo para as empresas e as industrias é que 

tem que procurar Altamira para receber o incentivo do Poder Municipal. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: em 

contraponto ao que o vereador Raimundinho falou se empresa que ofereceu essa proposta de 

setecentos mil reais que assinou o projeto cabe a Prefeitura fazer uma licitação e procurar uma 

empresa que aceite fazer esta obra que é uma obra de suma importância para aquela comunidade 

de Cachoeira da Serra. Bem como também dizer que o Poder Legislativo tem que está fortalecido 

quando falo fortalecido para que o vereador possa se dedicar de corpo e alma ao voto que recebeu 

do eleitor. Esses projetos que foram aprovados agora amanhã mesmo estarei enviando para a 

Prefeitura e com todo respeito que tenho para com o Prefeito e eu sempre falo isso, ele é um homem 

trabalhador com a vida dedicada a este município, mas nas minhas manifestações também eu 

sempre relato que ele trata está Câmara como se fosse uma secretaria de governo e não é assim 

que se tratar o Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele pode contribuir muito com a sociedade 

mesmo nas nossas divergências, quantas vezes fomos no gabinete dele ele não concordou mas nós 
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nos manifestamos nossa opinião. Agora o Poder Legislativo com essas emendas que foram 

aprovadas agora nada mais é para fortalecer vocês que nos elegeram vereadores para que nós 

possamos fazer nosso mandato de forma eficiente, a questão da energia, do micro empresário é 

para tirar da carga das costas do micro pequeno empresário essa carga tributária, assim como 

dessas pessoas pobres que pagam energia elétrica, não é nada pessoal para perseguir o Prefeito ou 

para perseguir os vereadores da base. Mas esse feto ele tem quinze dias para ser enviado para a 

Câmara. Os últimos projetos o Prefeito fez duas coisas equivocadas que eu me manifestei e vou 

reiterar dois projetos um da Avenida Curuaia ele vetou e não mandou para nós apreciar isso está 

errado. Outra situação as emendas a LOA essas que acabamos de aprovar ele ignorou e publicou 

a LOA sem as nossas emendas, agora novamente a Câmara por sua maioria ela aprovou. Mas eu 

faço uma alerta aos vereadores Assis Cunha, Delza e Almiro a pressão vai ser grande mas mostrem 

a força que vossas excelências tem em respeito à população de Altamira e que derrubem o veto 

caso ele mande para cá, eu estarei vigilante nesses quinze dias e até ao final destes quinze dias se 

ele não mandar o veto eu vou promulgar a LOA que foram aprovadas. E para derrubar o veto do 

Prefeito basta oito votos maioria absoluta e o Presidente quando é para apreciar veto votar a favor. 

Se hoje eu tivesse que votar que só voto se der empate nessas situações de Projetos Ordinários eu 

votaria a favor de todas as emendas, mas no veto estarei aqui para votar para derrubar o veto se o 

Prefeito vetar essas emendas. Quero deixar isso bem claro para a população e alertar esses nobres 

colegas que falei aqui a pouco.  Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu 

a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral, e em nome 

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

Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos dezenove dias do mês de novembro do ano 

de dois mil e dezenove.  
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