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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DO 

MÊS DE JUNHO DO ANODE DOIS MIL E DEZOITO.  

 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se 

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

Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Sousa, Isaac 

Costa da Silva, Waldecir Aranha Maia Júnior, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura,  

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

Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, João Roberto Mendes e Maria 

Delza Barros Monteiro. O senhor presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o 

Hino de Altamira.  Em seguida solicitou ao vereador Isaac Costa que fizesse a chamada nominal 

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

nome de Deus. Mandando justificar a ausência da vereadora Maria do Socorro Rodrigues do 

Carmo (justificada). Em seguida o senhor presidente passou para o PEQUENOEXPEDIENTE, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo 

Boaventura, que após os cumprimentos disse: senhor presidente o que me traz nessa tribuna é 

sobre a administração de Castelo de Sonhos, onde eu aprovei aqui nessa Câmara uma indicação 

solicitando a recuperação das pontes que dar acesso ao bairro São Miguel, aqui tenho uma foto 

da ponte que dar acesso ao bairro São Miguel. E que primeiramente Raimundinho eu acredito 

que a Subprefeitura daquele Distrito só vai arrumar aquela ponte se acontecer um acidente, pois 

essas pontes são altas há mais de seis metros de altura e com grande fluxo de uso. São três pontes 

e todas estão assim, isso envergonha a gestão pública local e a gestão do município, onde 

inclusive os madeireiros doam a madeira e a Prefeitura deixa chegar numa calamidade de 

degradação total dessas pontes. Eu acredito que isso deveria ser evitado não precisa chegar ao 

extremo e ter pessoas se acidentando para que possamos arrumar. Nessa ponte na semana 

passada já houve três acidentes de moto onde duas pessoas uma quebrou a perna e a outra 

quebrou o braço, e ainda está lá, essa calamidade pública me mandaram ontem a foto. Este 

vereador já fez há dois meses atrás uma indicação aprovada em Plenário e até então ainda está lá. 

Quando usamos esse microfone para relatar os assuntos que são transcorridos na cidade é porque 

nós somos vereadores atuante e mostramos a verdade. Apesar de muitas das vezes a base do 

governo no local daquele Distrito dizer que estamos mentindo, se falar a verdade Irenilde é 

mentir eu vou continuar mentindo porque o que está acontecendo é verdade isso aqui nessa foto 

é dentro da cidade, isso aqui não é em vicinais não, isso aqui é dentro da cidade de Castelo de 

Sonhos que dar acesso ao Colégio Municipal João Paulo II, aonde passa por ali mas de 

quatrocentas crianças todos os dias daqui a pouco vai morrer uma criança acidenta para o 

município tomar vergonha e fazer. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhor presidente fui convidado e ontem 

participei do programa de televisão o MUVUCA na BAND com nosso amigo Jorge Júnior, ficou 

aberto o convite para todos os vereadores que queiram também ir lá participar garanto aos 

senhores que é um programa inteiramente interativo existe a participação ao vivo da população. 

Foi feito o convite e espero que todosos vereadores participei porque é uma forma de estarmos 

interagindo e conversando com a população. Também no domingo passado uma matéria do 

Fantástico sobre empregos sobre Prefeituras que deixaram de realizar o concurso público e 

passaram a empreender uma forma de empreguismo através de uma empresa terceirizadas veio à 
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tona a forma covarde de algumas Prefeiturasestão fazendo a Brasil a fora. Sabemos que o 

concurso público já foi dito aqui que é a melhor forma de selecionar as pessoas para desenvolver 

um bom trabalho. Altamira está num atraso grande e eu não tenho dúvida que esse empreguismo 

que vem se utilizando a bastante tempo aqui contribui e muito para essa situação caótica pelas 

quais estamos passando. Também estivemos aqui ontem participando da palestra proferida pelo o 

advogado aqui da Casa o Dr. Samuel retratando principalmente do direito administrativo e foi 

dito aqui a Câmara Municipal também realizará concurso público se e quando a prefeitura for 

fazer. Eu não tenho dúvida que ainda tenha colocado está condicional eu não tenho dúvida que 

vai sair porque o Ministério Público, a Justiça do Estado do Pará daqui de Altamira já nos ouviu 

e está empenhada em cobrar junto com a gente, junto com os Sindicatos e com o SINTEP com 

relação ao concurso público. Então senhor presidente prepare se para realizar concurso público 

aqui também nesta Casa porque faz quase o mesmo tempo do Executivo que não se faz concurso 

público. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam, que após os 

cumprimentos disse: senhor presidente vou falar um pouco dos trabalhos dos meses de maio e 

junho que foram realizados no Assurini e que é de grande importância, o nosso Prefeito está 

trabalhando muito lá. Os produtores rurais de lá estão muito felizes porque é o seguinte: os 

trabalhos das estradas estão acontecendo só que o Assurini é muito grande a população tem que 

ter paciência que vai chegar lá.  Quero falar dos travessões e ramais que foram feitos ramal da 

beira do rio, ramal  barro duro, ramal do S até o Rio Xingu, ramal do Alcino até o Rio Xingu, 

ligação da ladeira do S, ramal do Edir até ao Rio Xingu, ramal WS, ramal Antônio dos Pacos, 

ramal Paratizinho, ramal das Tecas, ramal da terra preta dois, ramal do palhal dois, ramal do 

palhal, ramal do professor Jaci, ramal dos crentes, ramal do Dorizinho, limpeza do ramal Sol 

Nascente, ramal PA Ressaca, ramal das Mangueiras, ramal do Cocal, ramal da preenchida, ramal 

bom sossego, travessão do Bidu, ramal do Cajá I e Cajá II, ramal dos sete irmãos e ramal do 

Babaquara. Esses ramais presidente tem uma patrol que quando o ramal está pronto ela vai atrás 

fazendo as ligações das casas. Então tem aqui a totalidade devinte e sete ramais que foram feitos 

do mês de maio até o mês de junho. Também foi uma patrol para os Quatro Bocas, para fazer de 

lá para frente, ainda tem muito lugares que está intrafegável porque não deu tempo ainda de fazer 

tudo isso, o nosso Prefeito Domingos Juvenil tem feito um investimento muito grande 

principalmente para o homem do campo, eu acho que o homem do campo hoje está feliz porque 

hoje tem estrada para escoar sua produção para que possam dar qualidade de vida para sua 

família. A Princesa do Xingu já foi feito o asfalto, a Serrinha está sendo concluída, o Assurini foi 

feito vinte e oito quilômetros de asfalto, e o Prefeito falo que assim que terminar os três 

quilômetros da Serrinha que faltam já ser feito o restante lá do Assurini chegando até nos Quatro 

Bocas. Então eu acho que o colono está muito feliz eu como morador do Assurini há mais de 

vinte anos estou muito feliz. Esses vinte sete travessões que mencionei já foram construídas e 

reformadas, mas de vinte pontes. O Garimpeiro e o Guina com toda sua equipe, o Pedro Barbosa 

e o nosso Prefeito têm feito um grande trabalho para o produtor rural. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos,que após os cumprimentos disse: em nome do 

Zequinha que assumiu a Secretariade Estado de Agricultura e Pesca em Altamira, quero desejar 

sucesso dizer que neste cargo vossa senhoria irá contribuir muito para com essas pessoas que 

estão isoladas e abandonadas no que requisita na agricultura em Altamira. Faça se valer desse 

cargo que foi empossado para que esses agricultores tenham dias melhores e que agricultura no 

município e região realmente venha ter um trabalho eficaz. Desejo sucesso ao senhor e toda sua 

equipe. Senhor Presidente, no último dia treze participei de uma audiência pública com relação à 

segurança, eu confesso a vossa excelência que fiz algumas perguntas, perguntas essas que 
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ficaram vazias. A Secretaria de Segurança Pública do Estado representada pelo o Coronel, e o 

Secretario mais uma vez não veio ele fugiu da sua responsabilidade. Estavam presentes os 

vereadores João Roberto, Delza, Socorro, vossa excelência o senhor presidente, e que nós 

cobramos ação da Secretaria de Segurança Pública, porque diversas vezes estivemos em Belém 

juntamente com os vereadores da gestão passada como os da gestão atual cobrando uma 

segurança mas eficaz para o município de Altamira e região. Levamos o título de cidade mais 

violenta do brasil, o Estado o Governador e o Se4cretário de Segurança simplesmente cruzaram 

os braços para essa região. Sabemos do esforço do Coronel Alencar unto com esses jovens que 

assumiram agora a Policia Civil de Altamira envolvido emanados para que venha acontecer as 

coisas aqui no município de Altamira no requisito em segurança pública. Mas o Estado em si 

está sendo omisso nãos de agora mas de muito tempo atrás, eu não vou deixar de vir aqui nessa 

tribuna cobrar o que é certo é o que é errado. Então presidente cobrei que colocasse Posto de 

Polícia nos RUCS e no Buriti e não teve resposta. Solicitei até que fizesse a venda desse 

helicóptero de quase sessenta milhões de reais, ara que esse helicóptero viesse de valor menor 

que acredito que atenderia a necessidade da nossa região. Cobrei também as motos 

patrulhamento que é de grande importância essas motos patrulhamento e aí veio a Norte Energia 

e deu informação que tem gente informada dizendo que a Norte Energia teria passado cem 

milhões de reais para o estado. A Norte Energia em termo de cooperação com o estado dados 

oficiais passaram cento e vinte e três milhões de reais dados oficiais. Existe um aditivo que deve 

ser aprovado agora nessa semana de mas vinte e cinco milhões de reais, para a segurança pública 

do estado. Então já significa quase cento e cinquenta milhões de reais investido em segurança 

pública, e nó patinando aqui na região daTransamazônica. Então presidente eu acho da 

importância de continuarmos cobrando também do Governo do Estado presidente que foi 

aprovado o Fundo Estadual do Xingu, já tem quase dez milhões de reais só que é gerenciado 

pelo o Governador, e esse Fundo é direito nosso que é vindo dos royalties de Belo Monte, de 

compensação e nós temos que cobrar o que é de direito nosso aqui esse Fundo tem quase dez 

milhões de reais. Vou continuar cobrando para que o Prefeito de Altamira que no quesito de 

segurança pública eu nunca o vi se manifestar em nada que ele coloque o dinheiro dos royalties 

para pelo menos adequar esses Guardas Municipais, pelo menos com botas e coletes para eles 

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

cumprimentos disse:em primeiro lugar presidente quero solicitar à vossa excelência pedir com 

muito carinho e atenção referente audiências públicas. Quero colocar uma situação eu não estava 

presente mas ouvi muitas pessoas reclamarem e eu particularmente estou sentindo na pele 

alguma coisa parecida que foi a audiência pública com a Norte Energia, quero dar uma sugestão 

que quando tiver outra audiência pública, porque quando se fala pública é pública e não só de 

vereadores, nós vereadores fazermos um documento oficializado e deixar a população falar a 

vontade falar o que tiver que falar para que possamos ter condições do a ponderar e oficializar a 

Norte Energia esses gargalos. Quero falar aqui Primeiro Grande Plenária da Transamazônica do 

Xingu no dia treze de junho Comissão organizadora várias entidade e Câmara Municipal de 

Altamira, aí eu pergunto onde foi que entro a Câmara? O vereador Victor estava lá, e não 

tiveram nem o respeito de colocarem ele para falar o pessoal da Mesa independente da hierarquia 

o nosso presidente tinha que está nos representando isso é fato mas ele teria que está lá falando 

por nós. Até teve inscrição presidente para quem quisesse se manifestar, eu não me empolguei de 

ver aquele público, meu intuito era para fazer uma pergunta e uma colocação e não para difamar 

e nem para falar mal de ninguém eu fiquei muito chateado presidente porque eu me escrevi, o 

vereador Marquinho fez a inscrição bem depois de mim e somente ele foi chamado para se 
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pronunciar não tenho nada contra Marquinho, agradeço e parabenizo por sua fala, você fez sua 

fala lá. O que eu fico triste é porque eu quase que pedindo pelo amor de Deus que me desse vez 

para falar e não me deram atenção. Então o que foi que fizemos lá? O que eu ia falar lá, era todos 

esses gargalos de segurança pública que eu falo e afirmo o erro é igualmente uma criança quando 

erra mas três lá na frente já errou e a mesma coisa na segurança pública. Se essa Primeira Grande 

Plenária fosse a décima Grande Plenária, já teríamos avançado e muito. O Promotor Dr. Rodrigo 

Aquino que conheceu sabe foi o único Promotor que levantou a bandeira da segurança pública, 

criou uma comissão sincronizou e avançou era isso que teria que ter acontecido Deputados 

Estaduais, Deputados Federais, Vereadores e Senadores sociedade civil, desde o ano de dois mil 

e treze que era para esta discutindo já estamos no ano de dois mil e dezoito, após oito anos que 

vai ter aPlenária de Segurança Pública. Quero até parabenizar o Berg o Presidente do Consórcio 

Belo Monte, ele não tem culpa porque isso é uma responsabilidade de todos nós, nós somos 

culpados por tudo o que está acontecendo porque se nós tivéssemos discutindo, pontuando nós 

teríamos avançado e pontuado com mais tranquilidade Graças a Deus nós já estamos passando 

por esse pico, nossas cidade já não é mas a primeira mais violenta do mundo eu discordo. Quero 

dizer senhor presidente a Norte Energia deve sentar com os empresários, com a Câmara, com 

todos os lojistas, turismo a questão da pesca do pacu de seringa, temos que reverter essa situação 

em nível nacional, temos que solicitar a imprensa nacional para divulgar as coisas boas de 

Altamira, nós não temos só mazelas e buracos que a Norte Energia, isso é um discurso rotineiro 

chega até a abusar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após 

os cumprimentos disse: semana passada ela foi pautada com muito êxito nas visitas no campo 

tanto na cidade. Também quero aproveitar o momento para um fato muito importante quero 

convidar através da Rádio 104, toda a comunidade de Altamira e da região, porque nessa Casa de 

Leis no próximo dia vinte (20) e vinte e um (21) estará sendo expedida carteira de identidade e 

também segunda via de registro de nascimento. Aproveitando também vou pegar o gancho do 

nobre colega João Roberto, quando trata da segurança pública não só do município de Altamira 

que vimos os clamores, as critica em cima do município. Muitas vezes esses eventos é muito 

importante, mas observamos que a criminalidade ela está vencendo as leis, está vencendo a 

população, quando você observa as autoridades competentes abrindo as portas do presídio e 

soltando pessoas que cometeram crimes bárbaros e aí se perguntamos o que eu estou fazendo 

aqui? quem eu sou de onde eu vi e para onde eu vou? Porque vimos a Justiça de quem tanto 

esperamos o melhor abrindo as portas e soltando criminosos que cometeram crimes bárbaros, eu 

acho que no que tem que mudar senhores são as leis, as leis que terão que ser mudadas, e para 

que essas leis possam ser mudadas é necessário que tenhamos homens de responsabilidade 

partindo aqui desse poder com as críticas e com os pronunciamentos que nós fazemos buscando 

melhorias para a comunidade. Assim também com a minha indignação, ao visitar a Assembleia 

Legislativa a gente pode observa senhores que não há nem um interesse daquele povo em favor 

da nossa região Aí me pergunto saímos no meio da comunidade conversando, levando porrada 

ara todos os lados, eu tenho alado para algumas pessoas que eu tenho uma certa intimidade os 

culpados somos nós, vai chegar as eleições e o que é que nós temos feito? Ficamos de braços 

abertos aparando paraquedista que não tem o menor compromisso com nossa região Então é 

momento de reflexão, é o momento de cada um de nós que ao invés de pedir telhas cimento, 

invés de pedir coisas banais que façam compromisso deles planta uma sementinha naquele poder 

tanto na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, quanto na Federal e também no Senado, 

porque vimos o desrespeito, a falta de interesse e a falta de compromisso. Senhores vocês não 

imaginam elegermos um determinado Deputado Estadual ou Federal e só poder revelo na época 
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de eleição. Fica minha indignação, nosso apelo a toda comunidade tanto do campo quanto da 

cidade, é doído é muito difícil ver a falta de compromisso das autoridades constituídas. Em 

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

inicio meu discurso nessa Casa de Leis informando a todos sobre os trabalhos desenvolvidos 

pelo o Departamento de Limpeza Pública, que hoje conta com duzentos e quarenta garis, 

incluindo as cozinheiras e os garis de praças e praias. Contamos também com cinquenta e cinco 

motoristas. O departamento possui doze carros coletores, nove caçambas, duas pás mecânicas, 

uma bob-ket, dois ônibus, um caminhão pipa, três polinguidastes, duas motos coletoras, duas 

motos fiscais. Hoje o Departamento de Limpeza tem como coordenadora a jovem Rafaela Nunes 

Rodrigues. Parabéns Rafaela por muito bem-estar coordenando esse setor. Os trabalhos 

realizados são feitos através da coleta de resíduos sólidos, o primeiro turno inicia as sete horas e 

o segundo turno as nove horas, eles fazem retiradas de entulhos esse trabalho é feito durante o 

dia e a noite também, com esses maquinários a Secretaria tende todos os bairros, inclusive os 

RUCs. No Departamento é servido café da manhã, almoço e jantar para todos sem exceção. O 

turno da noite é composto por cinco equipes para varrer, seis fiscais dando apoio, após o coletor 

passar nas ruas recolhendo os lixos para que nossa cidade amanheça limpa. Meus amigos 

pensando na classe trabalhadora apresentei e foi aprovada a indicação de nº 1560/2018, aprovada 

no dia doze de junho, que seja garantido vale transporte para todos os garis do município de 

Altamira que necessitam de ir e vir para seu trabalho diário. Pois a implantação do vale 

transporte vai garantir com certeza suas locomoções. Sem falar que os dois ônibus já transportam 

dia e noite os servidores, mas não é suficiente para transportar a quantidade de servidores, 

portanto precisamos do vale transporte. Também quero parabenizar minha filha Denise que no 

sábado vai estar casando. Que Deus todo poderoso derrame suas bênçãos ao casal para que 

juntos possam prosseguir por toda a vida. Também desejo a todos os servidores da Casa e 

familiares ara que tenha todos uma ótima festa junina que com certeza será cheia de alegria. 

Estarei viajando não podendo está presente, mas tenho certeza que novamente será uma 

belíssima confraternização, principalmente pelo nosso presidente Loredan. Quero parabenizar 

nosso querido vereador João Estevam pelos os acompanhamentos que fazem em todas as vicinais 

e travessões, vossa excelência é um guerreiro juntamente com nosso amigo Garimpeiro, Guina 

que é profissional na construção de pontes. Dizer vereador que ontem à noite fiz contato com o 

Garimpeiro, fui procurado pelos moradores do Dispensa I, Ramal do Fernandão, onde solicitei o 

reparo de uma ponte e ele prontamente me disse que as máquinas já estão próximas. Também 

falei com relação ao ramal das Baianas, ele me falou que já está sendo providenciado todos estão 

muito felizes com esse verão os maquinários que estão lá os trabalhos estão sendo avançados. 

Agradeceu. Em seguida o senhor presidente assou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao 

vereador Isaac Costa que faça a leitura das matérias. SÓ LEITURA.  Projeto de Lei n.º 

081/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que dispor sobre a proibição de “Blitz do IPVA” 

no âmbito do município de Altamira. - Projeto de Lei n.º 082/2018, que autoriza o Poder 

Executivo a alienar/concede por venda área de domínio do Município em favor da senhora 

Rosinete Fontenelle da Costa, localizada à Rua Sete setembro, 1559, bairro Centro, 

correspondente a 318,00m². Projeto de Lei n.º 083/2018, que autoriza o Poder Executivo a 

alienar/concede por venda área de domínio do Município em favor do senhor José Sandeval 

Moreira de Oliveira, localizada à Rodovia Magalhães Barata, Loteamento Adriano Chácara de 

Recreio, lote 05, bairro santa Ana, correspondente a 7.279.01m². LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO.  Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desportos favorável ao Projeto de 

Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
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Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Agricultura e Política Rural favorável ao Projeto 

de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da 

Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 

Minorias favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as 

diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Economia, 

Industria e Comércio favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de 

Seguridade Social e Família favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da 

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

Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável as 23 

Emendas Impositivas ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre 

as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Finanças e 

Tributação favorável as 23 Emendas Impositivas ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019. Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável Projeto de Lei n.º 079/2018, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel do Patrimônio Público à Igreja Católica, 

para construção da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Loteamento Santa Benedita, Rua 

Alexandre Vieira Silva, no bairro Nova Altamira, com área total de 1.336,63m².  Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável Projeto de Lei n.º 080/2018, do 

Executivo Municipal, que altera os artigos 2º, 3º, 7º e Anexo da Lei Municipal n.º 3299, de 08 de 

maio de 2018, que criou no município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana – SEMINF.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 076/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que dispõe sobre proibição a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou 

que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam.  Projetos de Decretos 

Legislativos n.º 062 a 087/2018, que outorgam comendas de Cidadã, de Cidadão e de Honra ao 

Mérito a: Agraciados do vereador Dr. Loredan Mello: Raimundo Riomar de Moura - Cidadão 

Altamirense; Conceição de Maria de Oliveira Pires - Cidadã Altamirense. Agraciados do 

vereador Raimundinho Aguiar: Ozório Adolfo Juvenil Nunes de Sousa - Cidadão Altamirense; 

José Xavier da Silva Filho - Honra ao Mérito. Agraciados do vereador Maia Júnior: Geraldo 

Armindo Nunes dos Santos - Cidadão Altamirense; Orlando Nascimento da Silva – Cidadão 

Altamirense. Agraciados do vereador Aldo Boaventura:  André Pope – Cidadão Altamirense; 

Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares de Altamira – Honra ao 

Mérito. Agraciados do vereador Dr. Agnaldo Rosas: Jonny Wallace dos Santos Almada - 

Cidadão Altamirense; Arnaldo Sales Cambuhi - Honra ao Mérito. Agraciados do vereador Assis 

Cunha: Esmeraldo Gonçalves de Sousa - Cidadão Altamirense; Gemaque Magalhães de Sousa - 

Honra ao Mérito. Agraciados do vereador Francisco Marcos: Nilso Celso Alves - Cidadão 

Altamirense; Carlos Alberto Melo de Oliveira - Cidadão Altamirense. Agraciados da vereadora 

Irenilde Gomes: Josefa de Nazaré Costa - Cidadã Altamirense. José Monteiro da Silva - Honra 

ao Mérito. Agraciados da vereadora Delza Barros: Luciane Cristina Ramos - Cidadã 

Altamirense; Kamila dos Santos Pinheiro - Honra ao Mérito. Agraciados da vereadora Socorro 

do Carmo: Reinaldo Sérgio Klitzke - Cidadão Altamirense; Edivar Teixeira de Lima Filho - 

Honra ao Mérito. Agraciados do vereador Roni Heck: Noboru Wakyama - Cidadão Altamirense; 

Olga Ractski Guder - Cidadã Altamirense. Agraciados do vereador João Roberto: Marlucia da 
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Silva Santos - Cidadã Altamirense; Francisco Pereira de Melo Sobrinho - Honra ao Mérito. 

Agraciados do vereador João Estevam: Joacir Mendes - Cidadão Altamirense; Alício de Lima 

Costa - Cidadão Altamirense. Agraciado do vereador Isaac Costa: João Feliciano Caramuru dos 

Santos - Honra ao Mérito. Agraciados do vereador Victor Conde: Fabiano José Tontini - Honra 

ao Mérito; Manuel Conceição da Silva Filho - Honra ao Mérito. Indicação n.º 1578/2018, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil. Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar um micro-ônibus para o Centro de 

Atenção Psicossocial Adulto – CAPS, no intuito de atender a demanda de transporte dos 

pacientes.  Indicação n.º 1579/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil, interceder junto a Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transporte – DNIT, no sentido de instalar um semáforo na BR 230, rodovia Transamazônica, 

com a Avenida Circular Perimetral e Avenida Nova Altamira.  Indicação n.º 1580/2018, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Roni Emerson Heck – Secretário 

Municipal de Educação, estabelecer uma semana no calendário escolar de 2019, dedicado a 

execução de projeto educacional desenvolvido pelo 9º Grupamento do Corpo de Bombeiro. 

Indicação n.º 1561/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social, conceder o 

Título de Embaixador da Cultura do município de Altamira ao senhor Orlando Nascimento da 

Silva. Indicação n.º 1562/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor 

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

com uma academia ao ar livre no RUC Jatobá.  Indicação n.º 1563/2018, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, construir uma Praça com uma academia ao ar livre no RUC Água Azul. 

Indicação n.º 1567/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

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

vistas implantar um Projeto Piloto, ´propondo Escola em Tempo Integral em alguma das Escola 

da rede pública de ensino.  Indicação n. º1568/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

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

Integração Social – SEMIS, realizar estudo com vistas criar o programa “Vida e Movimento”, 

com o objetivo de levar lazer e atividade física para a terceira idade nas praças ao ar livre de 

Altamira.  Indicação n.º 1569/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Coordenadoria de Esportes, realizar a Copa 

de Verão na orla do cais, com as modalidades Vôlei de Praia e Futebol de Areia.  Indicação n.º 

1532/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reabertura e 

encascalhamento do Ramal dos Crentes, na comunidade Serrinha.  Indicação n.º 1564/2018, de 

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

Municipal, através da Coordenadoria de Agricultura, criar o programa de melhoria genética de 

Galinha Caipira em Altamira.  Indicação n.º 1565/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

competente, realizar o serviço de recuperação e encascalhamento do Ramal do Fininho e da Sula, 

que liga ao Ramal São Francisco com o Ramal da Lagoa.  Indicação n.º 1570/2018, de iniciativa 

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

um Consórcio Público de Resíduos Sólidos.  Indicação n.º 1571/2017, de iniciativa do vereador 

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

competente, implantar um playground e uma academia ao ar livre ao lado da Quadra de Esporte 
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no bairro Mutirão.  Indicação n.º 1572/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

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

interceder junto a SESPA, no sentido de contratar um médico Geriatra para atender os idosos em 

Altamira.  Indicação n.º 1573/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar o 

serviço de asfaltamento na alameda Vanessa Gonçalves, no bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 

1574/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

Municipal de Iluminação Pública, realizem o serviço de reparo na rede de iluminação pública na 

Travessa da Concórdia, no bairro Boa Esperança.  Indicação n.º 1576/2018, 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 Guarda 

Municipal de Altamira.  Indicação n.º 1577/2018, 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 1585/2018, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal interceder junto a empresa 

Norte Energia, no sentido de viabilizar a implantação conveniente dos Hidrômetros nas 

residências de Altamira.  Indicação n.º 1586/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realizar os serviços de abertura das seguintes ruas: RUA WE-14 interligando a rodovia 

Transamazônica, dando acesso à Rua Pedro Acácio e WE-13 interligando a rodovia 

Transamazônica dando acesso à Rua Nova, também conhecida como Rua Belo Monte.  

Indicação n.º 1582/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

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

Termômetro Público na rotatória no final da Avenida Djalma Dutra com a Travessa Comandante 

Castilho.  Indicação n.º 1584/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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

manutenção emergencial no Ramal do Esperancinha, no Assurini.  Indicação em Conjunto n.º 

1551/2018, de iniciativa dos vereadores Francisco Marcos e Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

de Proteção para os servidores que controlam a entrada e saída de veículos que dão acesso a 

Emergência do Hospital Geral São Rafael, no bairro Mutirão. Reiterando a Indicação n.º 

890/2017, aprovada em 21.11.2017.  Indicação em Conjunto n.º 1555/2018, de iniciativa dos 

vereadores Socorro do Carmo e Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

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

EMEF João Besouro, na comunidade Cipó Ambé.  Indicação em Conjunto n.º 1588/2018, de 

iniciativa dos vereadores Aldo Boaventura e Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, praticar ações 

de controle de combate de queimadas no perímetro urbano de Altamira, bem como, por meio de 

conscientização ambiental, busque elaborar programas em parcerias com as respectivas 

associações e escritórios dos bairros e Corpo de Bombeiros.  Moção n.º 075/2018, de iniciativa 

do vereador João Roberto, que sugere que seja consignada Moção de Aplausos pela passagem do 

Dia do Porteiro, comemorado no último dia 09 de junho. AVULSOS: -Ofício n.º 048/2018-

GAB/ATM, do Executivo Municipal encaminhado os Projetos de Leis n.º 0082 e 083/2018.  

Comunicados n.º 54459, 54460, 54461, 54462, 54463, 54464, 54465, 54466, 54467, 54468, 
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54469, 54470, 54471, 54472, 54473, 54474 e 54475/ 2018, do Ministério da Educação 

comunicando o repasse de recursos para as escolas. Em seguida o senhor presidente passou para 

o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as para DISCUSSÃO:  Parecer da Comissão de 

Educação, Cultura e Desportos favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019. Parecer 

da Comissão de Agricultura e Política Rural favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 

2019. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias favorável ao 

Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2019. Parecer da Comissão de Economia, Industria e 

Comércio favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as 

diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Seguridade 

Social e Família favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de 

Viação e Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior favorável ao Projeto de Lei n.º 

077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável as 23 

Emendas Impositivas ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre 

as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Finanças e 

Tributação favorável as 23 Emendas Impositivas ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  

Emendas Impositivas (23) ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Projeto de Lei n.º 077/2018, do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 

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

079/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel do Patrimônio Público à 

Igreja Católica, para construção da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Loteamento Santa 

Benedita.  Projeto de Lei n.º 079/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel 

do Patrimônio Público à Igreja Católica, para construção da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no 

Loteamento Santa Benedita. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável 

Projeto de Lei n.º 080/2018, do Executivo Municipal, que altera os artigos 2º, 3º, 7º e Anexo da 

Lei Municipal n.º 3299, de 08 de maio de 2018, que criou no município de Altamira, a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEMINF.  Projeto de Lei n.º 080/2018, do 

Executivo Municipal, que altera os artigos 2º, 3º, 7º e Anexo da Lei Municipal n.º 3299, de 08 de 

maio de 2018, que criou no município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana – SEMINF. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 076/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que dispõe sobre proibição a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou 

que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam.  Projetos de Decretos 

Legislativos n.º 065 a 090/2018, que outorgam comendas de Cidadã, de Cidadão e de Honra ao 

Mérito.  Indicações n.ºs 1578, 1579 e 1580/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  

Indicações n.ºs 1561, 1562 e 1563/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

1567, 1568 e 1569/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1532, 1564 e 

1565/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1570, 1571 e 1572/2018, 

de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 1573 e 1574/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1576 e 1577/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do 
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Carmo. Indicações n.ºs 1585 e 1586/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 

1582/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 1584/2018, de iniciativa 

do vereador João Estevam.  Indicação em Conjunto n.º 1551/2018, de iniciativa dos vereadores 

Francisco Marcos e Assis Cunha. Indicação em Conjunto n.º 1555/2018, de iniciativa dos 

vereadores Socorro do Carmo e Assis Cunha.  Indicação em Conjunto n.º 1588/2018, de 

iniciativa dos vereadores Aldo Boaventura e Dr. Agnaldo Rosas. Moção n.º 075/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto.  Em seguida fez uso da palavra o vereador o vereador Assis 

Cunha, que após os cumprimentos dirigiu se ao demais colegas e pediu apoio para aprovação de 

suas matérias. Indicações 1585e 1586/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 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 1570, 1571 e 

1572/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 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. Indicação em conjunto n. 551/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, 

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

matérias. Indicações n.ºs 1567, 1568 e 1569/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

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 

1561, 1562 e 1563/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Agradeceu. Não havendo mais 

manifestantes o senhor presidente solicitou ao vereador Isaac Costa 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 1578, 1579 e 1580/2018 de 

iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1561, 1562 e 1563/2018, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1567, 1568 e 1569/2018, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior.  Indicações n.ºs 1532, 1564 e 1565/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  

Indicações n.ºs 1570, 1571 e 1572/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 

1573 e 1574/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1576 e 1577/2018, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1585 e 1586/2018, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicação n.º 1582/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

Indicação n.º 1584/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação em conjunto n.º 

1551/2018, de iniciativa dos vereadores Francisco Marcos e Assis Cunha.  Indicação em 

conjunto n.º 1555/2018, de iniciativa dos vereadores Socorro do Carmo e Assis Cunha.  

Indicação em conjunto n.º 1588/2018, de iniciativa dos vereadores Aldo Boaventura e Dr. 

Agnaldo Rosas.  Moção n.º 075/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Aprovadas a 

unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE: Parecer da Comissão de Educação, Cultura e 

Desportos favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre 

as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Agricultura 

e Política rural favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019. Parecer da Comissão de 

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 

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

077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família favorável ao 
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Projeto de Lei n.º 077/2018, do executivo municipal, que dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Viação e Transporte, 

Desenvolvimento Urbano e Interior favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019.  

Aprovadas a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável 

as 23 Emendas Impositivas ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019. Aprovado a unanimidade.  

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável as 23 Emendas Impositivas ao Projeto 

de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da 

Lei Orçamentária de 2019. Aprovado a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e 

trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal 

de Saúde, construir um Posto de Saúde na comunidade Quatro Bocas (Novo Horizonte), no 

Assurini. Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade.Emenda Impositiva de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e 

seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, 

construir um Posto de Saúde na comunidade Quatro Bocas (Novo Horizonte), no Assurini. 

Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador 

João Estevam, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, para 

construir um Posto de Saúde na comunidade Quatro Bocas (Novo Horizonte), no Assurini. 

Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa da vereadora 

Delza Barros, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, 

construir um Posto de Saúde na comunidade Quatro Bocas (Novo Horizonte), no Assurini. 

Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 110.000,00 (cento e dez mil 

reais), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um veículo, tipo furgão/ambulância 

suporte básico de vida/simples remoção para atender na comunidade da Vila Canopus. 

Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ R$ 26.682,05 (vinte e seis 

mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) para a Secretaria Municipal de Educação, 

na Aquisição de parque infantil para ser instalados em creches municipais no município de 

Altamira. Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do 

vereador Victor Conde, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito 

mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, 

adquirir equipamentos indispensáveis para o bom andamento do atendimento público de saúde 

no município de Altamira. Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva 

de iniciativa do vereador Victor Conde, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 

(sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal 

de Mobilidade e Infraestrutura, construir uma praça no bairro Buriti, contendo uma academia ao 

ar livre, uma quadra poliesportiva coberta e um playground. Aprovadaem Primeiro Turno a 

unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Isaac Costa, ao Orçamento de 2019, 

que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois 

centavos), para realizar o serviço implementação do sistema de água potável e distribuição no 

bairro Paixão de Cristo. Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de 
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iniciativa do vereador Isaac Costa, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 

(sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para aquisição de materiais 

hospitalares para o Hospital Geral de Altamira São Rafael. Aprovadaem Primeiro Turno a 

unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, ao Orçamento de 

2019, que disponibiliza R$ 77.972,05 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e 

cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde ampliar o prédio do Posto de Saúde do 

Distrito de Cachoeira da Serra. Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda 

Impositiva de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza 

R$ R$ 21.410,00 (vinte e um mil, quatrocentos e dez reais), para a Associação de Trabalhadores 

Rurais do Desenvolvimento do PDS Brasília. ATRDPB, no Distrito de Castelo de 

Sonhos/Altamira/Pa. CNPJ n.º 07.862.281/0001-30, adquirir 01 (uma) grade aradora com 14 

discos de 26” x 6mm, com acondicionamento levante controle remoto, com pneu e roda. cód. 

m004a451, marca Marchezan, no valor de R$ 21.410,00. Aprovadaem Primeiro Turno a 

unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, ao Orçamento de 

2019, que disponibiliza R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reais), para a Associação de 

Trabalhadores Rurais do Desenvolvimento do PDS Brasília.  ATRDPB, no Distrito de Castelo de 

Sonhos/Altamira/Pa. CNPJ n.º 07.862.281/0001-30, adquirir 02 (dois) resfriadores de leite. 

Sendo 01 (um) com capacidade de 1500 litros, marca Solinox, no valor de R$ 20.300,00 e, 01 

(um) com capacidade de 1000 litros, marca Solinox, no valor de 17.000,00. Aprovadaem 

Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e 

quarenta e um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um veículo, 

tipo furgão/ambulância suporte básico de vida/simples remoção para atender no município de 

Altamira. Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do 

vereador Dr. Agnaldo Rosas, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e 

oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal de Obras, 

perfurar um poço artesiano para a atender a comunidade Cupiúba e adjacências. Aprovadaem 

Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Assis Cunha, ao 

Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e 

um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal de Obras, perfurar um poço artesiano para 

a atender a comunidade Cupiúba e adjacências.Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. 

Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Assis Cunha, ao Orçamento de 2019, que 

disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), 

para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um veículo, tipo furgão/ambulância suporte 

básico de vida/simples remoção para atender no município de Altamira. Aprovadaem Primeiro 

Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Francisco Marcos, ao 

Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e 

oitenta e dois reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir matérias e 

instrumentos indispensáveis para o bom funcionamento do Posto de Saúde na comunidade 

Quatro Bocas (Novo Horizonte), no Assurini. Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. 

Emenda Impositiva de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, ao Orçamento de 2019, que 

disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco 

centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um veículo, tipo ambulância, marca 

Fiat Fiorino para atender a comunidade de Princesa do Xingu. Aprovadaem Primeiro Turno a 

unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, ao Orçamento 

de 2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois 
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reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir matérias hospitalares para 

o Hospital Geral de Altamira São Rafael. Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. 

Emenda Impositiva de iniciativa do vereador João Roberto, ao Orçamento de 2019, que 

disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), 

para a Associação de proteção de animais e do Meio Ambiente de Altamira. APATA, CNPJ n.º 

19.522.047/0001-43, para custear o serviço de castração de animais de ruas na cidade de 

Altamira. Castração de fêmeas, Ovariohis Terectomia. Castração de machos Orquiectomia. 

Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador 

João Roberto, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, 

trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana para custear o serviço de reforma geral da quadra de esporte do bairro Colina. 

Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador 

Almiro Gonçalves, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, 

trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir 

um veículo, tipo furgão/ambulância suporte básico de vida/simples remoção para atender na 

comunidade do Assurini. Aprovadaem Primeiro Turno a unanimidade. Projeto de Lei n.º 

077/2018, com as Emendas Impositivas, que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019. Aprovadoem Primeiro Turno a unanimidade. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável Projeto de Lei n.º 079/2018, que autoriza o poder 

Executivo Municipal a doar imóvel do patrimônio público à Igreja Católica, para construção da 

Igreja Nossa Senhora de Fátima, no loteamento Santa Benedita.  Aprovado a unanimidade. 

Projeto de Lei n.º 079/2018, que autoriza o poder Executivo Municipal a doar imóvel do 

patrimônio público à Igreja Católica, para construção da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no 

loteamento Santa Benedita.  Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável Projeto de Lei n.º 080/2018, do Executivo Municipal, que altera os 

artigos 2º, 3º, 7º e anexo da Lei Municipal n.º 3299, de 08 de maio de 2018, que criou no 

Município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – 

SEMINF.  Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei n.º 080/2018, do Executivo Municipal, que 

altera os artigos 2º, 3º, 7º e anexo da Lei Municipal n.º 3299, de 08 de maio de 2018, que criou 

no município de Altamira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

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

pela inconstitucionalidade do Projeto de ei n.º 076/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que dispõe sobre proibição a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou 

que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam. Aprovado pela maioria. 

Recebendo votos favoráveis dos vereadores Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa, 

Maia Júnior, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e 

Delza Barros. Recebendo votos contrários dos vereadores   Francisco Marcos, Aldo 

Boaventura e Dr. Agnaldo Rosas. Abstendo-se de votar o vereador Assis Cunha. Projetos de 

Decretos Legislativos n.º 065 a 090/2018, que outorgam Comendas de Cidadã, de Cidadão e de 

Honra ao Mérito.  Aprovados a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação o 

senhor presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, 

facultando a palavra aos oradores inscrito. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que após os cumprimentos disse: retorno para agradecer ao apoio a minha indicação que 

elaborei em conjunto com o vereador Aldo Boaventura, indicando para que a Secretaria de Meio 

Ambiente pratique ações visando o controle de queimadas no perímetro urbano da cidade de 

Altamira. E que também elabore programa de conscientização ambiental, e que busque elaborar 
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esses programas em parcerias com suas respectivas associações nos bairros e principalmente 

com o Corpo de Bombeiro. Nesse período de sol escaldante como sabemos as queimadas 

também se fazem muito presentes aqui dentro da cidade de Altamira, e isso tem contribuído para 

trazer principalmente as pessoas idosas e crianças problemas respiratórios esperamos que a 

Secretária assuma esse compromisso e que faça a fiscalização, e que busque fiscalizar a 

população a não praticar esse tipo de queimada. Lamento profundamente a forma de como foi 

aqui votada com relação a questão do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

eu lamento, mas tenho que discordar veementemente em tudo que está posto nesse Parecer. O 

Parecer traz uma Doutrina do Eli Lopes Meirelles, e que diz o seguinte: as atribuições do 

Prefeito são basicamente três planejar, organizar e direcionar os serviços das obras do município. 

Em nenhum momento meu projeto conflita com essas três indicações feitas aqui no Parecer. 

Como eu bem disse basta qualquer pessoa entrar no google, vai ver que esse projeto existe sim 

em vários municípios, não foi a nenhum deles alegado a constitucionalidade. A 

constitucionalidade como eu disse aqui precisa ser declarada pelo o Supremo Tribunal Federal e 

não há nenhuma indicação do Supremo Tribunal Federal com relação a essa questão da 

ilegalidade. O Parecer fala aqui simplesmente dizendo que o projeto é ilegal por ordem de 

iniciativa como quem querendo dizer que nessa Casa esse vereador não poderia propor esse tipo 

de lei. Ora se nós vereadores não tivermos essa iniciativa quem é que vai ter? não existe senhores 

irregularidades e ilegalidade alguma nesse projeto. O que nós assistimos e não é somente aqui 

em Altamira não, infelizmente são em vários municípios são vários gestores públicos 

inaugurando sim obras inacabadas com fogos, arrastando milhares e milhares e principalmente 

de servidores temporários para esta lá levantando sua bandeirinha e vestindo sua camiseta 

partidária, isso é gasto público, isso é imoral meu projeto previa tentar barrar mas uma vez essa 

imoralidade. Infelizmente não conseguimos porque somos minoria aqui nesta Casa. Mas 

parabéns pelo posicionamento dos vereadores Aldo e Marquinho. Mas vamos em frente vamos 

continuar lutando eu tenho dito que nós apesar de sermos minoria aqui senhores nós 

representamos parcela significativa da população de Altamira. Considerando os dados da última 

eleição, trinta e cinco por cento só elegeram o atual Prefeito, trinta e dois por cento votaram na 

candidata diversa e trinta e poucos por cento não votaram em nenhum dos dois. Então sessenta e 

cinco por cento, mas o menos não elegera essa administração que aí está, rejeitaram essa 

administração, e nós somos minorias representamos sim parcela significativa da maioria da 

população de Altamira.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo 

Boaventura, que após os cumprimentos disse: ouvi presidente no início dessa Sessão Ordinária 

falar sobre uma audiência pública que transcorreu na última semana e que Através de audiência 

pública de segurança que do ano de dois mil e treze nós já participamos de quatro ou cinco, 

inclusive na Capital desse Estado. O vereador Marquinho colocou aqui dados oficiais da Norte 

Energia já foram direcionados ao estado para cuidar da segurança pública nessa região cento e 

vinte e três milhões de reais. Eles podem colocar, mas cento e vinte e três, dobrando isso, e a 

segurança pública não vai se resolver aqui. Porque não é armando e colocando, mas soldados na 

rua carros e todo o aparato que resolve. O que resolve segurança pública e trazer oportunidade 

para todos geração de empregos e rendas. Fazer com que o Executivos Municipais dessa região 

uma se ao Estado e faça o trabalho que tem que ser feito. Falo visto ao ver o último programa 

Globo Repórter que foi ao ar agora na última sexta-feira, aonde mostro as cidades mais calmas 

do brasil. Mediante ao número alto de homicídios que esse ano vai chegar à mas de setenta mil, 

ainda tem cidade calma e boa de se viver porque foram feitas no passado o que devia ter sido 

feito. Hoje a cidade de Dona EMA e Brusque em Santa Catarina, tem hoje a melhor qualidade de 
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vida em termo de segurança e não é porque lá tem o exagero de soldados na rua, carros e 

soldados e porque os Prefeitos tiveram a capacidade de conversar com os empresariados e trazer 

para a região oportunidade de emprego e renda, e através disso trazer aos jovens a Política do 

esporte e da cultura implementar principalmente a Secretaria de Agricultura para que através 

dela possa ter as matérias primas, e com isso trazer para cá nossas empresas. Porque se nós 

queremos um frigorifico precisa primeiramente de ter o boi ou o peixe, se nós queremos ter uma 

fábrica de calçados nós precisamos ter o couro, fabrica de curtumes precisamos ter madeira 

legalizada para que possamos ter o calçado, e assim por diante. Não fizeram no passado, não 

fazem no presente e infelizmente Altamira e região se governa por cor partidárias esquecendo a 

verdadeira eficaz no exercício público. Altamira senhores e senhoras que estão aqui nesses cinco 

anos que transcorreu entre o que foi condicionantes e o que foi Prefeitura Municipal já se 

aproxima três bilhões de reais gastos nesse município para que os olhos de vocês ver o transtorno 

que está ocasionado na cidade e em toda sua estancia. Segurança pública se faz com emprego, 

renda e oportunidade e assim que precisamos ter e não com demagogia como foi feito no 

parlamento hoje de vetar o projeto de nº 076, aonde disciplinaria o Executivo Municipal a não 

inaugurar obras inacabadas. Isto é mais uma vez uma fraude colocada ao povo de Altamira. 

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

disse: desta feita amigos estou hoje aqui muito feliz a pesar de preocupado com inúmeras 

situações que vimos ora acontecendo, mas este parlamentar solicitou a Secretaria de Saúde um 

comando médico para o travessão da Firma. Estamos aqui para agradecer em nome daquela 

comunidade do travessão da Firma, agradecer ao Prefeito Municipal e a Secretaria de Saúde, 

porque hoje dia dezenove e vinte, o comando médico com atendimento de consultas médicas e 

odontológicas como extração de dentes e limpeza estarão acontecendo naquela região. E somente 

nós que moramos na zona rural nobre colega vereadora Irenilde sabemos da importância e da 

necessidade desse atendimento porque senhores quem reside no perímetro urbano sabe da 

dificuldade de atendimento que tem pelo número de pessoas que pela manhã se encontram nos 

hospitais. Então para esta comunidade do campo, para a comunidade rural, o atendimento pelo 

menos três vezes no ano nós temos certeza que irá sim, diminuir as filas nos hospitais e postos de 

saúde, porque com esse atendimento os adultos, as crianças e os jovens além de ter solicitado 

solicitação de exames que serão feitos posteriormente eles também receberam medicamentos 

básicos. Então esperamos em Deus que estes projetos essas reivindicações, senhor presidente 

elas sempre têm o apoio dos nobres colegas parlamentares, e a liberação do Executivo Municipal 

e da Secretária de saúde dona Kátia. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: voltando novamente ao assunto de 

segurança pública, dizer que os bandidos estão brincando de pira no Assurini, vereador João do 

Fusca, os bandidos estão saindo daqui para ir fazer assalto lá no Quatro Bocas, acabou de chegar 

mensagem aqui no meu celular dizendo que as pessoas do Quatro Bocas estão todos assustados 

pedindo socorro. Peço a vossa excelência que faça encaminhamento para o Comandante da 

Polícia Militar, porque venho pedindo aqui para que seja implantando um PAPC naquela 

comunidade porque hoje a comunidade dos Quatro Bocas cresceu e ali tem várias localidades. 

Então temos que tomar providências para que aquelas pessoas possam ter seus direitos á do 

Assurini em poder sair de suas casas. Então presidente vamos nos emanar e vamos fazer um 

oficio para o Comandante da Polícia Militar mandar a Polícia Ostensiva para lá para dar mais 

tranquilidade para aquela comunidade. Presidente aproveitando e não esquecendo como disse em 

toda Reunião Ordinária dessa Casa eu vou falar do Centro de Dependentes Químicos que está 

abandonado no Assurini, uma hora essa pedra vai quebrar vou bater nela até uma hora acontecer 
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porque foi gasto do PDRSX, um montão de dinheiro, o Prefeito comprou do Garimpeiro eu vi 

ele assinando o cheque daquela área se houve erro o erro do Prefeito Domingos Juvenil que 

errou. Então ele tem que assumir o erro dele dizer eu errei em ter construído esse centro lá no 

Assurini, um prédio muito bem estruturado dinheiro do PDRSX e está lá abandonado e as 

pessoas que mais precisam desse tratamento estão aí sem poder usufruir porque é um direito da 

população, cu falar aqui toda terça-feira. Também recebi denuncia de falta de água em alguns 

bairros principalmente no RUC São Joaquim e Casa Nova. Darlan Barata, hoje essa Casa ela 

incorporou a SEMIF, Demutran Departamento de Transporte, Departamento de Limpeza 

Pública, Departamento de Iluminação Pública e agora a COSALT, está agora no seu colo para 

você tomar conta e a vossa senhoria tem o papel fundamental, vamos acreditar que vossa 

senhoria resolva os problemas dessas comunidades principalmente o problema da água, porque 

estava com o São Pedro Barbosa e ele não dava conta não. Falta de gestão, veja bem essas 

quatros Instituições aqui Demutran, Departamento de Transporte, Departamento de Limpeza 

Pública, Departamento de Limpeza Pública e COSALT, só não a COSALT que não arrecada, 

mas os outros órgãos arrecadam todos são órgãos arrecadador Assis Cunha. Então está lá no colo 

do Darlan Barata. Vamos pedir a Deus que ilumine a cabeça dele e a do Prefeito também para 

que ele venha dar condições de trabalho a esse cidadão para que ele venha fazer as obras e 

principalmente a questão dessa água, que não aguentamos mais. Vereador Isaac eu vi nessa 

semana um vídeo que eu fiquei imaginando meu Deus eu vi um servidor por nome de Ubiratan 

Mesquita mergulhando dentro do esgoto para desentupir e os outros servidores todos olhando. 

Então não queremos que isso aconteça vamos dar condições Darlan, vamos comprar bombas 

para esvaziar esses esgotos que tem em Altamira, para os nossos servidores não ficar 

mergulhando no esgoto, assim causando até uma doença muito grave, porque aquilo ali é saúde 

pública e aqui nós não vamos calar diante dessa situação. Fico muito triste em ver uma situação 

daquela acredito que vai até passar nas redes nacionais o Ubiratan mergulhando nos esgotos para 

desentupir na nossa cidade de Altamira. Agradeceu. O senhor presidente consultou ao Soberano 

Plenário para saber se o mesmo acatava prorrogar a Reunião por mais quinze minutos. 

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

disse: cumprimento o Darlan Barata, o qual quero agradecer a atenção que ele tem nos dado 

independentemente de ser vereador da oposição ou da base ele tem ouvido as pessoas com muita 

técnica, é isso Darlan espero que você seja bem técnico porque o problema da água é técnico. A 

questão do lixo é questão de educação ambiental e educação das pessoas contribuírem. Inclusive 

Darlan quero aproveitar sua presença, na semana passada falei sobre uma preocupação que é os 

dejetos das pias que ficam naquela comporta que são os restos de comida, as pessoas não têm 

formação de como lidar com isso. Inclusive tirei uma foto de uma pessoa jogando na rua com 

forte odor, então isso é uma questão importante, acho que a Norte Energia junto com a Prefeitura 

fazer um informativo para ver como é que vai ser feito com relação esse assunto. Também 

Darlan uma outra preocupação, tendo em vista que o vereador Agnaldo falou com relação aos 

terrenos, fogos, bombeiros, esses loteamentos têm muita mata. Então Darlan solicito a SEMIF 

para fazer uma parceria temos alto índice de desemprego, fazer parceria com a SEMUTS para 

que possa chegar numa casa onde tem cinco pessoas desempregadas assim gerando uma frente 

de trabalho para fazer limpeza desses terrenos, e notificar o proprietário, primeiramente o 

vizinho vai fazer a denúncia ai o órgão competente vai fazer a verificação, notificar o 

proprietário para fazer a limpeza se ele não fizer no prazo de trinta dias, essa frente de trabalho 

dessas pessoas que estão precisando de emprego, assim geraria empregos para essas pessoas. E 

através da notificação da multa poderia ser pago essas pessoas de alguma forma para gerar 
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emprego. Quero agradecer ao Wilson Soares, pelos os elogios que mesmo fez com relação a 

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

retorno a esse tribuna para falar com relação ao Projeto de Lei de nº 076/2018, dizer que se o 

vereador Agnaldo Rosas, conseguir o Parecer Judicial seja do Ministério Público ou que seja do 

Supremo Tribunal Federal, com certeza estaremos modificando o Parecer, se tiver um Parecer 

legal que possamos dar continuidade. Assim como tem esse Projeto de Lei do Isaac que também 

vamos analisar se tiver alguma intervenção do Governo do Estado independente de ser base ou 

oposição como eu falei vamos analisar criteriosamente, não adianta chegarmos aqui votar e 

depois o Judicial chegar e intervir nossa votação. Então é como falei antes a Comissão de 

Constituição ele é bem claro quando ela fala que os poderes são harmônicos independentes não 

podendo interferir o Legislativo ao Executivo ou o Executivo ao Judiciário. Então essa 

informação que eu tinha que passar para vocês. Essa questão, a eleição aconteceu no ano de dois 

mil dezesseis, não podemos monopolizar o Prefeito foi eleito sim com a maioria dos votos, há 

quem goste ou não, então isso cabe ao Tribunal Eleitoral. Então já passou isso é uma coisa do 

passado e ele vai continuar até no ano de dois mil e vinte, quem goste ou não ele vai continuar 

até ao final do mandato. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que 

após os cumprimentos disse: meus amigos tenho aqui em mãos uma Liminar do Dr. Ricardo 

Frederico Campos Juiz de Direito da primeira Vara de Vitória da Conquista, ele acompanhou ele 

acompanhou o Supremo Ministro Federal Gilmar Mendes, proibindo essas blitzs abusivas do 

poder de Polícia do Detran desse Governo Estadual que só sabe deixar nossa Transamazônica 

que está abandonada, esse Governo que só sabe cobrar impostos. Se alguém duvidar do que eu 

estou falando vão lá no pátio do Detran, na Polícia Rodoviária Federal o tanto de veículos dos 

filhos de Altamira que aqui estão há muitos anos, ficam impedidos de pegar seu transporte por 

uma cobrança inconstitucional. Onde já viu você perder seu bem em três meses, bem esse que 

você tanto lutou para conseguir. Vou repetir mas uma vez para ficar bem claro não estou falando 

aqui dos carros que estão com mandato de busca e apreensão, estou falando do IPVA que feri a 

moralidade, que feri seus princípios de direito à propriedade isso é inconstitucional vereador 

Agnaldo Rosas, vossa excelência é advogado sabe dos direitos do cidadão que não pode ser 

privado na lei do seu bem que tanto lutou. Então é inadmissível essas blitzs no nosso município. 

Eu vou entrar com uma Ação Popular, fazer igualmente o Davi Salomão, vereador de Vitória da 

Conquista, que fez esse ato popular e deu certo. Com, mas quinze cidades nesse brasil a fora 

também que não se faz, mas blitz que não prende carro com o IPVA atrasado. ÉR como eu falei 

as pessoas comentam na cidade dessa VIP Leilão, é uma máfia dentro do Detran com o Governo 

do Estado de tirar sem bem, com esse leilão eles podem leiloar e eles mesmo venderem. Digo, 

mas quando o Juiz expedir a Liminar favorável todos que tem seu bem apreendido entre com 

ação de danos morais com reparos a seus bens, que de imediato será devolvido seu bem que está 

lá apreendido seu meio de transporte. Quando eu postei um vídeo num grupo falando dessa 

situação do IPVA teve um cidadão que disse  todo mundo de Altamira sabe que esse vereador 

Isaac é doido, quero dizer para esse amigo que doido  é aquele que não sabe lutar e brigar pelos 

seus direito, doido é aquele que não enxerga um palmo à frente do seu nariz, doido é aquele que 

se elege à vereador com voto popular e fica calado não briga pelo os direitos do povo, 

principalmente aqueles que por algum compromisso atrasa seu IPVA, se ele comprou o carro, 

porque que ele não pode pagar o IPVA? São circunstância do momento IPVA são questão 

administrativa não dar direito de Polícia para o Detran infligir a lei, juntamente com o Governo 

do Estado. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente Dr. Loredan Mello, disse: quero 

informar a senhora Nilda Presidente do Bairro Paixão de Cristo, que está presente ela tem uma 
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demanda do bairro aproveitando a presença do Secretário Darlan, que se ele puder agendar uma 

conversa em um outro momento lá na Secretaria com o pessoal do bairro Paixão de Cristo. Dar 

uma explicação aos senhores sobre a Comissão de Constituição e Justiça, ela nada mas obedece 

o Parecer do nosso assessor Jurídico, Dr. Samuel que é um advogado renomado, advogado 

competente, tem formação, e seja qual for o vereador que apresentar Projeto de Lei aqui na Casa 

que o Assessor Jurídico com a Comissão julgar que é inconstitucional o Parecer vai ser 

inconstitucional, seja ele da base ou da oposição, infelizmente nem sempre conseguimos atender 

o desejo do parlamentar. Mas estou aqui na função de uma arbitro de quem tem que cumprir a 

lei, e a lei é por isso que existe o direito é uma matéria muito bonita ela tem um contraditório 

realmente. Mas nesse momento esse projeto infelizmente foi inconstitucional assim como outros 

que possam ser protocolados aqui que a Comissão com o Assessor Jurídico julgar 

inconstitucional será rejeitado. Dizer ao vereador Aldo, que na tribuna ele se manifestou talvez 

no meu ponto de vista de forma infeliz quando disse que é uma fraude, porque fraude é um ato 

de má fé com o intuito de não cumprir com seu dever e aqui o trabalho é sempre de boa-fé. Então 

para que não emparre dúvida esclarecendo não há nem um tipo de fraude aqui nessa Casa 

Portanto queria fazer essa advertência verbal ao vereador Aldo Boaventura, que eu acho que foi 

a palavra que não foi colocada de forma infeliz. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, 

senhor presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa, 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 Altamir, aos dezenove dias do 

mês de junho do ano de dois mil e dezoito.   
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