
 
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 
 

1 

ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 

JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos vinte e seis 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, Isaac Costa da Silva, Waldecir Aranha 

Maia Júnior, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha, 

Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, João 

Roberto Mendes, Maria Delza Barros Mendes e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor 

residente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Pará. 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 do vereador Victor Conde de Oliveira (viajando/Belo Horizonte). Estando ausente o 

vereador Almiro Gonçalves de Andrade. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos 

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

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

abstendo-se de votar a vareadora Socorro do Carmo. Em seguida submeteu para apreciação das 

senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dezenove de junho 

do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestante submeteu a mesma para votação, aprovada 

pela maioria, abstendo se de votar a vereadora Socorro do Carmo. Em seguida o senhor presidente 

passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo 

uso da palavra o vereador Dr. AgnaldoRosas, que após os cumprimentos disse: senhor presidente 

na semana passada estive na Secretaria de Educação com o novo secretário Roni Heck, para tratar 

sobre o não funcionamento até ao presente momento da creche do bairro Santa Benedita. Todos nós 

sabemos que aquela creche ela foi entregue já pela a Norte Energia e ainda não está funcionando 

por falta de compra de equipamentos. Os vândalos estão destruindo aquele patrimônio público, e de 

imediato o Secretário disse que iria mandar lá vigias ou Guardas Municipais. O secretário nos disse 

que está tomando ciência da situação porque assumiu recentemente, mas concordou que o déficit de 

crianças fora da escola é extremamente grande sabemos que a creche e de grande importância 

principalmente para aquelas mãezinhas que precisam trabalhar, o déficit vereadora Irenilde em 

Altamira chega, mas de novecentas crianças fora da creche, é um número extremamente grande 

significativo e nós não podemos permitir aqui que no próximo ano todas as creches estejam 

funcionando. Digo no próximo ano porque já estamos no meio do ano e não teria como começar um 

ano letivo só por seis meses. Então peço encarecidamente aos senhores vereadores que também 

cobrem o funcionamento dessas creches. Também senhores eu estive no final de semana no 

Assurini, aonde o vereador João Estevam é representante visitei o ramal do Cajueiro e a reclamação 

dos moradores posso dizer que foi quase cem por cento, foi dito aqui anteriormente que naquele 

travessão o problema seria das chuvas torrenciais, mas o verão já chegou e a situação lá persiste. 

Falaram lá que o Prefeito esteve lá no ano passado saiu de lá dizendo que em dois meses as 

máquinas estariam lá para arrumar o travessão e até o presente momento não apareceu máquina 

alguma. Então vereador gostaria de me dirigir ao senhor para que reforce o pedido para que seja 

arrumado aquele travessão porque a trafegabilidade é extremamente difícil fui de voadeira até ao 

porto e do porto para lá tivemos que ir de moto porque os carros não estavam conseguindo passar na 

primeira ladeira que é extremamente íngreme, a situação lá é extremamente precária vereador. E 

ontem ao retornar ao porto nós nos deparamos enviei para o grupo dos vereadores de como os 

alunos das ilhas são transportados numa embarcação pequena, sem coletes, será que vai ser 
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necessário acontecer um acidente ara que se tenha responsabilidade? Para ser colocado um 

transporte de melhor qualidade para aquela população. Eu digo que só chega nas escolas as pessoas 

que vem das ilhas, porque as pessoas que vem dos outros ramais não chegam porque a 

trafegabilidade não funciona. Por fim senhor presidente na semana passada vossa excelência 

terminou a Reunião falando sobre a questão dos Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. 

Agradeceu. Em seguida o senhor presidente disse: quero cumprimentar o senhor Walter Amaral 

Góes e Vanice Amaral Góes, filhos desse baluarte que foi o senhor Góes sejam bem-vindo à nossa 

Casa, seu Góes que foi um grande comerciante de renome que tem uma história nessa cidade. Em 

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

presidente hoje quero usar esse microfone para agradecer Vice-Presidente Raimundinho, que na fala 

da Sessão passada eu usei esse microfone chamando atenção daquelas pontes que estavam 

precariamente dando muitos problemas lá em Castelo de Sonhos até houve acidentes, informou a 

vossa excelência que através de sua interferência todas as três pontes foram recuperadas nessa 

semana obrigada por sua ação. Mas aproveitando aqui também a Mesa Diretora presidente, vice-

presidente e componentes, vou falar sobre o bairro Ayrton Senna I, existem lá várias ruas 

intrafegáveis, existem ruas com valetas com mais de trinta centímetros de profundidade de a pé 

Raimundinho fica quase que impossível de andar. Então da forma que a vossa excelência interferiu 

na Subprefeitura de Castelo de Sonhos, com base do governo interfira junto da via competente para 

que der para aquele bairro Ayrton Senna I para aqueles cidadãos que moral lá um pouco mais de 

fraternidade, é assim que vou chamar porque não podemos admitir que numa cidade que arrecada 

vinte e cinco milhões de reais aproximadamente por mês, ainda encontramos bairros completamente 

abandonados há muitos messe e passados até anos. Quero também compartilhar com a fala do 

vereador Agnaldo quando ele se reporta ao transporte escolar daquelas crianças do travessão do 

Cajueiro, onde parte daqueles usam a voadeira para chegarem em suas casas. Isso é um absurdo 

senhoras e senhores vereadores as empresas que pegam o transporte escolar através de licitação, eu 

acredito que na licitação deve estar a obrigatoriedade de ter coletes. Espero que a Secretaria de 

Educação junto com a Prefeitura faça chamada a Prefeitura para que forneça os coletes evitando que 

no futuro venha acontecer acidentes e nós perdemos crianças, assim o povo vão dizer que os 

vereadores foram incompetentes que não chamaram atenção. Então que fique registrado nessa data 

de vinte e seis de junho de dois mil e dezoito dessa Sessão Ordinária que os vereadores se 

manifestaram e solicitaram ao Executivo Municipal junto com a SEMED que faça a obrigatoriedade 

das empresas fornecer coletes assim evitando o pior no futuro. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: então presidente 

começamos hoje aqui nessa última Sessão Ordinária desse segundo período. Comunicar que nessa 

semana começamos de luto em nossa cidade perdemos um grande amigo que foi o senhor José Góes 

Filho, chegou aqui no município de Altamira no início da Transamazônica no ano de mil 

novecentos e setenta e um quarenta e sete anos de Altamira, onde ele começou no ramo de varejista 

de secos e molhados e depois passou a ser um dos maiores atacadista da região do Pará. Faleceu no 

último dia vinte e dois com oitenta e dois anos motivado de um AVC onde ocasionou vários 

problemas de saúde, deixando quatro filhos, onde posso falar dos mesmos Wagner, Walter, Vanice 

e Jailson.  Então Altamira perdeu um grande empresário um grande pai de família, um grande 

homem que lutou pelo crescimento e desenvolvimento de nossa cidade região. Fica aqui nossa nota 

de pesar que Deus conforte o coração de todos vocês da família, e que vocês possam dar 

continuidade a luta e o trabalho do senhor Góes. Senhor presidente vou falar também eu disse que 

sempre que eu usar essa tribuna vou falar sobre a questão do Centro dos Dependentes Químicos 

construído no Assurini, faço um apelo a esta Casa faço um apelo a vossa excelência João do fusca 
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porque vossa excelência estava presente quando o Prefeito assinou o chegue e pagou a área do 

Garimpeiro, e aquele Centro está pronto para tirar esses dependentes, os usuários de droga de 

bebidas alcoólicas das ruas. Ouvi  o Prefeito dizer aqui nesta Casa fiquei muito triste quando ele se 

reportou dizendo que não tinha interesse de inaugurar aquele Centro porque o município iria ter 

despesas , ora vereadores Agnaldo, Aldo, Socorro e Assis Cunha, esse município recebe quase um 

milhão de reais por dia, não é por mês não é por dia de todas as receitas recolhidas do município dar 

quase esse valor e será que não podemos tratar dos nossos dependentes químicos que isso é um 

problema nosso também não só da família , Chamo atenção dos nossos pares vereadores e 

principalmente da liderança do governo que venha peça ao Prefeito e também chamar os Pastores 

porque os Pastores foram todos lá ouvir o sermão do Prefeito era na época eleitoreira, as igreja se 

curvaram todas diante do Prefeito para seus fiéis votar  nos seus candidatos, aí vem a promessa do 

Centro dos Dependentes Químicos, dinheiro oriundo do PDRS Xingu, está lá abandonado no 

Assurini e todas as vezes que eu usar essa tribuna vou cobrar porque precisamos inaugurar aquela 

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

cumprimentos disse: meus cumprimentos especiais a família Góes, fica meus sentimentos, foi uma 

perda irreparável e que Deus abençoe toda família. Senhor Presidente não poderia deixar de relata a 

toda população através da rádio da imprensa hoje está sendo a última Reunião Ordinária desse 

período e que desde o dia quinze de fevereiro de dois mil e dezoito, eu quanto vereador só tenho a 

agradecer a Deus pela paz, saúde empenho e dedicação. Também não poderia deixar de fazer uma 

pequena prestação de contas com a sociedade do meu empenho e luta não só minha, mas como de 

todos os pares tudo que fazemos é apenas uma indicação que é colocada aqui no Plenário e sempre 

e votada a unanimidade. Indicações é apenas uma indicação não é um, pedido e não é obrigação de 

ser atendida, mas o poder representativo dar essa força que vem do povo a voz do povo é a voz de 

Deus. Tenho muito que agradecer a Deus aos pares à essa Casa de Leis, ao presidente, a população 

que tem marcado presença. Quero dizer a população que desde o dia quinze de fevereiro até agora 

foram, mas de cinquentas indicações muitas atendidas ontem mesmo estava sendo atendida uma 

indicação que além de ser uma indicação que fazemos e enviamos ao Prefeito, mas temos que 

trabalhar para mostrar que realmente é necessária a indicação apresentada. Inclusive a iluminação 

pública lá do Paixão de Cristo desde o ano passado fiz a indicação estava previsto ser atendida no 

ano passado esse ano refiz e graças a Deus a DIP estava lá implantando cinquenta e dois pontos que 

é a implantação que na verdade não é de responsabilidade do município de implantar os braços e 

manter. A manutenção é de responsabilidade do loteador, haja vista que o Paixão de Cristo é 

diferenciado devido a situação de ser invasão, espero que regularize a questão fundiária para que 

possa chegar no Paixão de Cristo e normalizar essa situação porque já existe uma lei que tem essa 

condição. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os 

cumprimentos disse: cumprimentar em especial a família do nosso saudoso José Góes Filho, 

estendo meus sentimentos a toda família. Também hoje gostaria de externar meus sentimentos que 

Deus conforte a família do senhor João Neto que faleceu, que Deus conforte o coração dos amigos e 

familiares. Tive informação pelo Dr. Wesley Storch, a qual fizemos uma visita na ETE (Estação de 

Tratamento e Esgoto) aonde o odor que cai Rio Xingu é muito grande e a Secretaria de Meio 

Ambiente na pessoa do secretário estiveram lá e fizeram coleta da água e em breve a população de 

Altamira vai saber se realmente o nosso Rio Xingu está contaminado ou não. Então isso é uma ação 

nossa não somente da vereadora Socorro como também esteve presente o vereador Marquinho que 

foi comigo, nós somos representantes do povo e fizemos essa ação e as outras autoridades também 

estão fazendo sua parte. Também o que nos traz aqui é sobre TFD (tratamento fora do domicilio) 

estamos com pacientes de dois mil e quinze até dois mil e dezessete, pacientes que ainda não 
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receberam a sua diária. Fiz uma ligação para o Secretário Estadual de Saúde ele disse que iria 

verificar essa situação porque é vergonhosa essa situação, pois essa diária é uma ajuda que se dar 

para o paciente se locomover na capital do estado, alguns já foram e já voltaram e outros já estão 

com Jesus e outras pessoas ainda não receberam o TFD. Fica meu repúdio à Direção do Décimo 

Sexto Regional de Saúde (SESPA) hoje do município de Altamira pelo descumprimento porque 

recursos tem falta ter o compromisso de pagar essas pessoas que estão aí mendigando todos os dias 

na SESPA para ver se seu nome está na relação para receber. Então todas as pessoas que me 

procuraram orientei para que fossem até ao Ministério Público para que realmente essas pessoas 

possam receber porque isso é uma vergonha, chega do povo de Altamira e da região da 

Transamazônica sofrerem. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, 

que após os cumprimentos disse: venho à essa tribuna nesse dia especial para nós vereadores, hoje 

encerra se, mas um semestre dessa Casa de Leis, e como funcionários do povo devemos prestar 

contas do que fizemos ao longo desse semestre. Em benefício da comunidade Altamirense tanto no 

campo como na zona rural e na zona urbana. Quero falar das minhas indicações dessa semana onde 

solicitei redutores de velocidade enfrente as Escolas AntônioGondim Lins, Deodoro da Fonseca, 

Octacílio Lino e Dom Clemente, visando segurança para nossos filhos. Solicitei serviços de tipagem 

sanguina na Agrovila Princesa do Xingu, Vale Piauiense e Serrinha, medida essa que pode salvar 

vidas. Por último uma indicação em conjunto com o nobre colega Raimundinho que visa ampliação 

da rede de distribuição da COSALT que considero com grande avanço para nossa cidade. Senhor 

presidente, faço um breve relatório das minhas atividades nesse semestre foram feitos noventa e 

dois ofícios, cinquenta e duas indicações e quatro indicações em conjunto. Estive presente em todas 

as reuniões com o Executivo Municipal, buscando sempre o melhor para a comunidade. Por isso 

volto a reafirmar meu compromisso por Altamira e com o campo. Temos obrigação de prestar conta 

com a nossa população, nossas indicações têm sido pautadas na questão de saúde, educação e 

segurança. Reafirmo meu compromisso com o homem do campo e da cidade, quero dizer que vou 

estar sempre a disposição de nossa população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: senhor presidente gostaria de chamara 

atenção com relação a uma reunião anterior a esta solicitei a esta Casa de Leis para que interferisse 

junto ADEPARÁ. ADEPARÁ em Altamira é um órgão arrecadador é igualmente uma torneira 

pingando vinte e quatro horas, você chega lá o dia inteiro tem pessoas cadastrando gado para 

vacinar, comprando e legalizando, só a transferência você vende o gado paga cinco reais por 

cabeça, e aí você chega naquele local senhor presidente não tem se quer um banheiro para os 

funcionários, imagine para os usuários. Então na ocasião nós pedimos que fosse feito uma 

representação em nome dessa Casa de Leis, é um absurdo o que vimos ali ao chegar na ADEPARÁ, 

não tem nem se quer um cafezinho para os funcionários, não tem banheiro, não tem cozinha enfim é 

lamentável. Quero aproveitar a presença do amigo Walter, minha amiga Perla e Vanice. Na década 

de setenta eu também era empresário vendedor ambulante foi quando conheci o amigo Góes. Fica 

meus pêsames que vocês possam ter a benção de conduzir essa situação porque eu sei que não é 

fácil. Meus amigos a situação da zona rural vereadora Irenilde estamos ansiosos porque já estamos 

no mês de junho e inúmeras localidades que ainda não chegaram os serviços de terraplenagem e 

recuperação de estradas, estamos muitos ansiosos para que isso aconteça porque tem localidades de 

fato que não consegue andar, mas ainda nos resta esperança. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: gostaria de deixar meus pêsames 

a família Góes, sabemos que a perda de um baluarte na família é muito triste. O senhor Góes foi 

uma grande pessoa na cidade de Altamira, o camelódromo tem seu nome também vamos solicitar 

que seja homenageado com seu nome uma rua de nossa cidade que é, mas um filho de Altamira que 
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está nos deixando. Também gostaria de prestar contas com a sociedade dizendo estive ontem no 

bairro Paixão de Cristo na instalação dos postes o vereador João Roberto também já tinha solicitado 

no ano passado nesse ano solicitei para algumas ruas do Paixão de Cristo, a pedido do senhor 

Antônio, onde ele pagava a taxa de iluminação pública, mas não tinha iluminação na sua rua que é a 

rua da Paz assim como outras do bairro. A DIP ontem estava lá fazendo a instalação de cinquenta e 

dois postes no bairro Paixão de Cristo. Parabenizo a Milena pelo trabalho desenvolvido no 

Departamento de Iluminação Pública juntamente com o Prefeito Domingos Juvenil, que sempre está 

nos atendendo fazemos ofício levamos lá pede para despachar sabemos que tem burocracia. 

Também quero parabenizar o vereador João Roberto que sempre está andando nos bairros e que 

participou dessa indicação, mas independentemente de quem faz a indicação quem ganha é a 

população. Temos quinze vereadores, temos uma relação boa, amigável, respeito todos nesta Casa. 

Tenho certeza que mais um semestre se encerra e que temos muitas conquistas estamos vendo a 

Norte Energia voltando a trabalhar depois da realização de audiência pública, onde todos 

reclamaram, cobrando da Norte Energia a Rodovia Ernesto Acioly já foi iniciado os trabalhos 

novamente. A questão da ETE, o Ministério Público já bateu em cima graças aos vereadores 

Agnaldo, Socorro e Marquinho. Então o Legislativo hoje está muito bem representado cada um em 

sua área, mas todos trabalhando em prol da população de Altamira. Parabenizo todos os vereadores 

desta Casa de Leis, que possamos continuar com esse laço de amizade, com sentimento e com o 

entender que estamos aqui provisoriamente ninguém é eterno no cargo. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse:  fiquei feliz com as 

palavras dos vereadores Marquinho, Assis Cunha, Maia Júnior, que me antecederam com relação ao 

nosso saudoso Góes, eu vendia picolé no pátio do Góes e engraxava sapatos ao mesmo tempo, 

antigamente quando os colonos vinham para a cidade o ponto de concentração era no pátio do Góes. 

Quando a gente perde um ente querido Walter principalmente quando é o pai assim como o meu 

que já não está mais aqui, é uma dor insuportável parece que o mundo desaba na vida e de sua 

família. Eu sempre lembro do senhor Góes, porque naquela época não tinha Conselho Tutelar, eu 

tinha de doze para treze anos, naquela época o menino dessa idade já podia trabalhar igualmente um 

homem adulto e eu fazia isso muito bem graças a Deus. Meus pêsames a família, meus colegas 

relembraram muito bem o senhor Góes que foi um grande baluarte na nossa cidade e será eterno em 

nosso coração. Meus amigos neste final de semana estivem, em Belém no lançamento à reeleição 

do nosso candidato Beto Salame que será do primeiro ao quinto, mas bem votado desse estado. E 

também lançamento da candidatura ao Senado da ficha limpa que tanto brigou por esse estado do 

Pará, e a voz não pode ficar em silêncio do nosso Senador Mário Couto. Usei a tribuna onde tinha 

mais ou menos seiscentas pessoas na Câmara Municipal de Belém, fiz um discurso lá, e quando 

tocou o Hino do Estado do Pará, me emocionei lembrando o quanto eu amo Altamira, fui para a 

Plenária brigar e gritar aproveitar aquele momento que lá estava várias autoridades do estado para 

falar desse IPVA desse Detran do Estado do Pará, como eu falei isso é uma máfia que tem dentro do 

Detran, essa máfia chamada VIP leilão,  a imprensa prestem atenção o que eu vou falar porque 

vocês prestam um serviço para a sociedade e para o povo de Altamira, essa VIP leilão é feita essas 

blitzs abusivas quando você está com o seu IPVA atrasado é inconstitucional fere a moralidade, o 

princípio do ser humano a igualdade você jamais pode ficar sem seu bem por ser apreendido numa 

blitz por falta de pagamento de imposto, isso é um ato administrativo isso é uma situação 

irreparável na vida do ser humano, a vergonha que pessoa passa com sua família quando é abordado 

numa blitz. Eu não estou falando de carros que tem mandado de busca e apreensão não, estou 

falando daquele homem de bem, vocês sabem o que eles fazem? Aplicar multas altíssimas que é 

para o seu carr4o ir lá para o pátio do Detran para que você não possa pagar suas diárias e nem as 
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multas, assim completa os três meses aí esse VIP leilão vai lá e leva seu bem para Marabá para que 

eles possam vender seu bem eles mesmos meu amigo arremata seu bem e eles mesmos vendem e aí 

vocês não ficam nem sabendo, isso é inadmissível e inaceitável. O Ministro Gilmar Mendes do 

Supremo Tribunal Federal várias cidades do estado do brasil já são proibidas fazer blitz, e aqui eles 

vêm desrespeitando o nosso povo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: início minha fala agradecendo ao nobre 

vereador Aldo Boaventura, por seu reconhecimento quando fizemos intervenção junto ao Prefeito 

Municipal para que fosse atendido seu pedido e graças a Deus seu pedido foi atendido. Digo nobre 

vereador que sempre vamos estar juntos para defendermos o interesse do povo seja da sede do 

município, zona rural como também Distrito de Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, Vila 

Canopus e Vila Cabocla, sempre quero estar junto lutando por nossa população. Em nome da 

família do senhor Góes, falar da nossa saudade, falar da pessoa que era o senhor Góes, que tive o 

prazer de conhece-lo ainda quando ele começou suas atividades comerciais na Comandante 

Castilho, ele, sua esposa e o Joinha fazia as entregas na redondeza num carrinho de mão. Senhor 

Góes homem empreendedor que ajudou Altamira crescer. Altamira deve muito a esse 

empreendedor, ele subiu na vida nunca se orgulhou de nada sempre foi humilde e de bom coração. 

Ele também pertenceu nossa entidade Filantrópica Maçonaria, tivemos muito orgulho por ele ter 

sido velado no Salão Damas da Fraternidade. Também quero fazer um leve balanço de nossas 

atividades informo a todos os trabalhos desenvolvidos nesse semestre do ano de dois mil e dezoito. 

Como parlamentar eleito pelo povo e para esta junto com o povo recebi em meu gabinete duzentas e 

setenta e sete pessoas. Apresentei nesta Casa de Leis trinta e três indicações e quero destacar entre 

elas a realização dos Casamentos Comunitários realizado no Assurini. Também nesse semestre 

visitei diversas comunidades na zona rural acompanhado pelas lideranças do Michila o senhor Rena 

e a diretora Luiza, Itaboca diretora Alzinete, pioneira professora Alcilia, Ramal do Coco diretora 

Gina, Valdemar e Jair, Serrinha Maria Eunice, Ramal da Floresta Paulo e Andrade, Assurini 

Wanderley da serraria, Ramal do Trindade José Antônio, Ramal das Chácaras Fátima e Ramal 

Novo Horizonte do Xingu.  A convite de várias entidades participei de reuniões com os jogadores 

de vôlei a quadra de areia da orla do cais, cooperativa dos taxistas do aeroporto, professores da 

Resex e ribeirinhos, Presidente do RUC Casa Nova, (Isaac) comissão de moradores de Vila 

Canopus, (Noedson) Igreja Ministério de IAVE, Presidente da Associação de Cabos e Soldados da 

Polícia Militar, Associação dos Ciclistas de Altamira (Alcino) Associação dos Moradores do 

conjunto Altaville. Para ver de perto as reivindicações dos moradores, estive visitando os bairros 

onde solicitaram minha presença para tratar dos mais variados assuntos, onde transformei em 

indicação e apresentei nesta Casa de Leis e foram aprovadas e encaminhadas ao Executivo 

Municipal. Bairro de Brasília bom preço e a diretora Gina, Bela Vista Katiusa, conjunto Alberto 

Soares Alcindo e a diretora Maria José, Mutirão, Boa Esperança, Sudam I, Centro, Paixão de Cristo, 

Independente II, RUC Casa Nova, Liberdade, São Domingos e Santa Benedita. Meus amigos todas 

essas visitas buscando soluções para os problemas do nosso povo. Também visitei os órgãos 

públicos conversando e solicitando apoio para os problemas de segurança pública iluminação e a 

questão da água. Visitei o 16º- BPM (Batalhão de Polícia Militar), DLP, SEPLAN, COSALT, 

SEMAD, SEMED, SENAI, CELPA, DIP e Terminal Rodoviário de Altamira. Passei dez dias em 

Vila Cabocla e Vila Canopus participando de reuniões, ações de saúde e educação. Sabemos que 

nossa população precisa de vereadores atuante e estou fazendo o que é necessário para atender 

nosso povo. Agradeceu.  Em seguida o senhor presidente passou para a ORDEM DO DIA, 

solicitando ao vereador Isaac Costa que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável aos Projetos de 
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Leis n.ºs 082 e 083/2018, que autorizam o Poder Executivo a alienar/concede por venda áreas de 

domínio do Município. 082/2018 - Rosinete Fontenelle da Costa e 083/2018 - José Sandeval 

Moreira de Oliveira.  Parecer da Comissão de Viação e Transporte, Desenvolvimento Urbano e 

Interior favorável aos Projetos de Leis n.ºs 082 e 083/2018, que autorizam o Poder Executivo a 

alienar/concede por venda áreas de domínio do Município. 082/2018 - Rosinete Fontenelle da Costa 

e 083/2018 - José Sandeval Moreira de Oliveira.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 081/2018, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa, que dispõe sobre a proibição de “Blitz do IPVA” no âmbito do município de Altamira.  

Indicação n.º 1601/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um redutor de 

velocidade na entrada do bairro Cidade Nova.  Indicação n.º 1589/2018, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar o serviço de sinalização, com a colocação de 

Placas de nomenclaturas das ruas e travessas, nas quais deverão constar o CEP no centro de 

Altamira. Indicação n.º 1598/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

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

realizar o serviço de drenagem, linha d’água e recomposição da pavimentação asfáltica no 

cruzamento da Travessa Deoclides Almeida com a Rua Joaquim Avelino, no bairro Brasília.  

Indicação n.º 1599/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Simão 

Jatene –Governador do Estado do Pará, providenciar concurso público, no intuito de suprir a 

necessidade do Corpo de Bombeiro no Estado. Indicação n.º 1600/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere a empresa Celpa, no sentido de realizar a substituição da fiação elétrica da 

via que dá acesso ao bairro Coração de Mãe (Mexicano). Indicação n.º 1595/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar o serviço de linha d’água e pavimentação 

asfáltica ou blokreteamento na Travessa 07, no bairro Mutirão. Indicação n.º 1596/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar o serviço de linha d’água e 

pavimentação asfáltica ou blokreteamento na Rua Raimundo de Oliveira Neto, no bairro Dom 

Lorenzo. Indicação n.º 1597/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor 

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

realizar o serviço de linha d’água e pavimentação asfáltica ou blokreteamento na Rua Ritião, no 

bairro Boa Esperança. Indicação n.º 1602/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere 

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

Urbana, realizar o serviço de poda das arvores da Avenida Governador Jáder Barbalho. Indicação 

n.º 1603/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar um redutor de velocidade nas 

proximidades da entrada do Cemitério do Km. 04. Indicação n.º 1604/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de meio fio na Avenida Acesso II, perímetro entre a 

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Avenida Tancredo Neves, no bairro Esplanada do Xingu. 

Indicação n.º 1591/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

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

de tipagem sanguínea nos moradores das Agrovilas Princesa do Xingu, Vale Piauiense e Serrinha. 

Indicação n.º 1587/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Faixa 
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elevada de Pedestre em frente as Escolas Antônio Gondim Lins, Deodoro da Fonseca, Octacílio 

Lino e Dom Clemente. Indicação n.º 1592/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

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

quiosques com praça de alimentação permanente num terreno ao lado direito da Avenida Irmã 

Clores, no Anel Viário. Indicação n.º 1593/2017, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

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

gradativamente as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED nas ruas e travessas de Altamira.  

Indicação n.º 1594/2018, 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 implantar o serviço de telemedicina, que permitirá o acesso aos usuários do SUS a um 

clinico especialista através de vídeo consulta. Indicação n.º 1605/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do DEMUTRAN, realizar o serviço 

de pintura da Faixa de Pedestre em frente à escola Dom Clemente, no bairro Brasília. Indicação n.º 

1606/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do DEMUTRAN, realizar o serviço de pintura da Faixa de Pedestre em 

frente à escola Carlos Leocárpio Soares, no bairro Jardim Primavera. Indicação n.º 1607/2018, de 

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

através da Secretaria competente, construir um muro em toda área pertencente à Escola São Lázaro, 

na comunidade da Serrinha. Indicação n.º 1608/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

o serviço de pavimentação asfáltica nas margens do cruzamento da Rua “L” com a Rua Paulo 

Benício, como também, no cruzamento da Rua Dom Erwin Krautler com a Rua Paulo Benício, 

ambas na entrada do RUC Jatobá. Indicação n.º 1609/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

realizar o serviço de reabertura e patrolamento das estradas que compõem a rota escolar da EMEF 

Bom Jesus da Lapa, no Ramal das Lagoas, que compreende as seguintes adjacentes Primavera, 

Dom Bosco, Água Azul, Cruzado, Nornário, Bajau, dos Cearenses e Novo Mundo. Indicação em 

Conjunto n.º 1590/2018, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho Aguiar, que 

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

o serviço de ampliação do Sistema da Água da COSALT.  Moção n.º 076/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros, que sugere que seja consignada Moção de Congratulação pela passagem do 

Dia Mundial do Portador de Vitiligo, comemorado no último dia 25 de junho. AVULSOS:  

Comunicados n.º 54459 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 matérias para DISCUSSÃO. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável aos Projetos de Leis n.ºs 082 e 083/2018, que autorizam o Poder Executivo a 

alienar/concede por venda áreas de domínio do Município. 082/2018 - Rosinete Fontenelle da Costa 

e 083/2018 - José Sandeval Moreira de Oliveira. Parecer da Comissão de Viação e Transporte, 

Desenvolvimento Urbano e Interior favorável aos Projetos de Leis n.ºs 082 e 083/2018, que 

autorizam o Poder Executivo a alienar/concede por venda áreas de domínio do Município. 082/2018 

- Rosinete Fontenelle da Costa e 083/2018 - José Sandeval Moreira de Oliveira. 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. 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. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 081/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que 
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dispõe sobre a proibição de “Blitz do IPVA” no âmbito do município de Altamira. Indicação n.º 

1601/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 1589/2018, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1598, 1599 e 1600/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde. Indicações n.ºs 1595, 1596 e 1597/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

Indicações n.ºs 1602, 1603 e 1604/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1591 

e 1587/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1592, 1593 e 1594/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1606 e 1607/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros. Indicações n.ºs 1607, 1608 e 1609/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicação em Conjunto n.º 1590/2018, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho 

Aguiar.  Moção n.º 076/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 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 1607, 1608 e 1609/2018, 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 1592, 1593 e 1594/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 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 1595, 1596 e 1597/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. 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 

sua matéria. Indicação nº. 1589/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 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: Indicação n.º 1601/2018, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 1589/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 1598, 1599 e 1600/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 1595, 1596 e 1597/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações 

n.ºs 1602, 1603 e 1604/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1591 e 

1587/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 1592, 1593 e 1594/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1606 e 1607/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros. Indicações n.ºs 1607, 1608 e 1609/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  

Indicação em conjunto n.º 1590/2018, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho 

Aguiar. Moção n.º 076/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Aprovadas a unanimidade. A 

MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável aos Projetos de Leis n.ºs 082 e 083/2018, 

que autorizam o Poder Executivo a alienar/concede por venda áreas de domínio do município. 

082/2018. Rosinete Fontenelle da Costa e 083/2018. José Sandeval Moreira de Oliveira. Aprovado 

a unanimidade. Parecer da Comissão de Viação e Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior 

favorável aos Projetos de Leis n.ºs 082 e 083/2018, que autorizam o Poder Executivo a 

alienar/concede por venda áreas de domínio do município. 082/2018. Rosinete Fontenelle da Costa 

e 083/2018. José Sandeval Moreira de Oliveira. Aprovado a unanimidade. 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. Aprovado a unanimidade.  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. Aprovado a unanimidade. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Inconstitucionalidade do Projeto de 
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Lei n.º 081/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que dispõe sobre a proibição de “Blitz do 

IPVA” no Âmbito do município de Altamira. Aprovado pela maioria.  Recebendo votos favoráveis 

dos vereadores Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Agnaldo Rosas, Assis Cunha, Irenilde Gomes, 

João Estevam, João Roberto, Maria Delza e Socorro do Carmo e votos contrários dos vereadores 

Aldo Boaventura, Marquinho e Isaac Costa.  Em seguida o senhor Presidente submeteu para 

votação: 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. 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 aquisição de materiais hospitalares para o Hospital Geral de Altamira São Rafael. 

Aprovadaem Segundo Turno a unanimidade.Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Aldo 
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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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 

Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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 reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, 

adquirir matérias hospitalares para o Hospital Geral de Altamira São Rafael. Aprovadaem 

Segundo 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. 
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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 Segundo 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 

Segundo 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 Segundo 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 Segundo Turno a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação o senhor 

presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os 

cumprimentos disse: no dia dezoito participei de várias reuniões na Capital de Belém com o 

Deputado Federal Nilson Pinto e com o Senador Flexa Ribeiro, a qual tivemos o prazer de 

participar do evento aonde o Flexa Ribeiro, teve reconhecimento nacional pela Confederação 

Nacional dos municípios que destaca a situação do Senador paraense no Senado um dos melhores 

Senadores do nosso país. Então tive presente o qual esse evento tivemos uma reunião tanto com o 

Senador Flexa Ribeiro e com o Deputado Federal Nilson Pinto, na qual solicitei solução para o 

tomógrafo do Hospital Regional da Transamazônica, o qual nos informou que o recurso que é uma 

emenda parlamentar do Senador Flexa Ribeiro. Esse recurso foi passado para (OS) Pró Saúde do 

Hospital Regional, no qual estamos esperando a compra desse tomógrafo e vamos está cobrando da 

direção do Hospital Regional Público da Transamazônica para que em breve esse tomógrafo possa 

estar em Altamira para viabilizar os diagnósticos, pois somente os pacientes internados estão tendo 

esse exame através de uma clínica onde o hospital paga, mas o paciente tem que sair do hospital. 

Então reivindicamos e em breve esse tomógrafo estará no município de Altamira. Gostaria também 

de falar obre minha Emenda Impositiva o valor de cento e trinta e seis mil reais destinei todo para o 

Hospital Municipal São Rafael. Agradeço ao Executivo Mu8nicipal pela sensibilidade de ceder um 

terreno no bairro Nova Altamira para a construção da Igreja católica, agradeço a todos os pares que 

na sessão passada que foi votado esse projeto em segundo turno e a comunidade do bairro Nova 

Altamira agradece pois não tínhamos uma Igreja católica naquele bairro. Todo ano eu faço uma 

ação social com o salário que aqui recebo. No ano passado realizamos sessenta casamentos 

comunitário e nesse ano estamos realizando duzentos casamentos comunitários, aonde estivemos a 

oportunidade de entregar a documentação das pessoas principalmente das Igrejas Evangélicas que 

nos procuram. Estamos realizando cento e trinta casamentos no mês de agosto e setenta no mês de 

dezembro. Peço à Deus que dê saúde e mais força para continuarmos fazendo o bem ao povo de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os 

cumprimentos disse: vou usar esse momento senhor presidente para falar sobre o projeto de nº. 

077/2018, sobre a blitz e do IPVA. Existe já parecer judicial contra as blitzs da forma em que elas 

são aplicadas eu acho que o meu voto aqui hoje contra o parecer é o começo talvez do futuro que a 

sociedade almeja. Sou favorável a cobrança do IPVA, porque o IPVA tem uma parcela de quarenta 

e cinco por cento do IPVA que você paga obre os veículos eles repassam para os municípios de 

volta e cinquenta e cinco por cento é dividido entre o  Estado e Governo Federal, aonde o IPVA 

compartilha parte dele o pagamento de auxilio hospitalar quando uma pessoa se acidenta, então se a 
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pessoa precisa de um leito de tratamentos, inclusive o seguro do IPVA cobre essa despesa, auxilio 

funeral de treze mil e seiscentos reais em caso de morte, e treze mil e seiscentos reais em 

indenização em caso de deficiência física permanente . O que nós temos que mudar em meu ver na 

cobrança do IPVA e nas blitzs é o percentual que é cobrado aonde há casos de veículos sejam eles 

carros ou motos é exorbitante, nós temos que pagar o IPVA, mas barato. E também determinar na 

Lei Federal senhor presidente e as Câmaras de Vereadores através da ABRACAM tem essa 

responsabilidade de fomentar informações, onde eles podem colocar vamos dizer assim um veículos 

com dez anos inseto do IPVA ou quinze anos possa ser isentado esses veículos como existem hoje 

no Japão, mas nós votamos Isaac contra a blitz porque muitas das vezes somos abordados de uma 

forma muitas das vezes com falta de educação dos nossos policiais quando nos afrontam. Hoje no 

País principalmente em Brasília cinquenta e oito por cento dos veículos que transitam em Brasília 

estão irregulares com o IPVA, em virtude do fracasso econômico que o País passa nesse momento e 

da roubalheira que os políticos fizeram. Então nós precisamos a partir dessa votação de hoje que 

fizemos aqui vamos fazer encaminhamento ao Ministério de Transporte e Ministério da Justiça 

colocando e fomentando nossas opiniões, para que talvez daqui cinco a dez anos possamos ter um 

veículo no nosso nome e pagando um recurso menor. Em vez de fazer as abordagens em blitz que 

faça e que use a imprensa um meio educativo informando para a sociedade para que serve e para 

onde vai o nosso IPVA, porque o que falta no nosso País são campanhas educativas que quando eu 

contribuo com o meu imposto eu quero saber aonde ele está sendo colocado é isto que falta na 

classe política a transparência do dinheiro público. Então votei contra o Parecer imaginando que no 

futuro nós possamos contribuir e que essa Câmara Municipal talvez seja a primeira a fazer um 

documento para a ABRACAM porque ela que nos representa a nível federal que possa isso ao 

Judiciário e ao Ministério de Transporte para que assim possamos ter uma vida melhor. Agradeceu. 

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

gostaria de esclarece sobre meu ponto de vista com relação a inconstitucionalidade do Projeto de 

Lei de iniciativa do vereador Isaac Costa, no ano passado eu lembro que nessa cidade houve várias 

blitzs comungadas por todos os órgãos de fiscalização Detran, Demutran e Polícia Rodoviária 

Federal. Eu vim aqui nessa tribuna fazer denúncia dizendo que essas blitzs eram ilegais, imorais 

porque não se pode apreender bens de ninguém e nem dar pena de perdimento desses bens por falta 

de pagamento de impostos. Eu sou contra vereador Isaac, hoje fui favorável ao parecer porque 

considero que nós não somos competentes para analisar essa matéria porque ela é de competência 

da União e do Estado simplesmente por isso. Vejo que em vários estados existe esta proibição, e no 

Estado do Pará está faltando sim iniciativa dos Deputados. Gostaria que vossa excelência levasse ao 

seu Deputado Beto Salame no Congresso, para que ele propusesse uma Lei nesse sentido para que 

essa proibição valesse para todo Brasil e não somente para Altamira. Nós não podemos legislar em 

assuntos que são de competência da União, já foi aqui lido e relido, simplesmente por isso. Eu faço 

um apelo à vossas excelências e que a maioria são da base, que não permita que o Demutran se 

junte com esse tipo de blitz aí sim nós temos competência para isso. Se vossa excelência 

apresentasse uma lei aqui para que o Demutran fosse proibido de participar dessas blitzs aí sim, 

porque o órgão é municipal. Nós não podemos aqui, mas uma vez legislar em assuntos em que não 

nos desrespeita, nós fomos eleitos para legislar sobre assuntos referentes a circuncisão e em 

assuntos que a Constituição diz o que é, nós somos limitados à determinados assuntos, por isso eu 

votei favorável ao parecer e contrário ao seu projeto. Gostaria de mim referir sobre a indicação em 

conjunto de nº 1590/2018 dos vereadores Irenilde Gomes e Raimundinho Aguiar, onde sugere ao 

Prefeito Domingos Juvenil, através da Secretaria competente para ampliar o serviço de água da 

COSALT, na verdade vereadores queremos é que a COSALT funcione ampliar o que? Que tipo de 
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serviço? Não existe serviço a COSALT não presta serviço nenhum nesta cidade é tanto que o 

Ministério Público entrou com uma ação proibindo a cobrança desse serviço porque não funciona. 

Precisamos primeiro colocar para funcionar para depois pedir sim a ampliação, de toda forma votei 

favorável a esta indicação dos senhores, mas ressaltando aqui também que no ano passado eu dei 

um parecer favorável sim a cobrança, e vim aqui e votei contrário, porque naquele momento 

percebemos que a sociedade não foi consultada. Então poderia sim também dar o parecer favorável 

e votar contrário, isso não ilegalidade nenhuma. E porque que falo isso? porque na semana passada 

o nosso presidente disse que o parecer era favorável e por nós deveríamos votar favorável e não 

contrário porque veio m parecer assim e assado, e não é verdade parecer não vincula ninguém, 

poderia sim dar um parecer favorável e votar contrário porém os motivos, naquele momento eu 

lembro que a discussão era a Prefeitura pode cobrar pode sim cobrar só que não deveria cobrar 

porque o serviço não existe. E foi dessa forma que o Ministério Público entendeu e por isso por 

decisão judicial, não se pode cobrar por déficit que não existe.  Agradeceu. Em seguida o senhor 

presidente Dr. Loredan Mello, disse: só esclarecendo não disse isso vossa excelência deve estar 

equivocado eu falei lá no meu gabinete que estes Pareceres deveriam automaticamente arquivar os 

Projetos de Lei, mas cumprindo o que faz o Regimento nós trouxemos para apreciação o Projeto de 

Lei de vossa excelência e o Projeto de Lei do colega. Então na sessão em si, u coloquei em votação 

que é o que me cabe. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que 

após os cumprimentos disse: residente Loredan voltando aqui a tribuna quero me reportar senhoras 

e senhores vereadores chamando mas atenção mas uma vez dizendo que a população estão passando 

mensagem para meu mim pedindo socorro nos bairros Bela  Vista, pedindo socorro no Santa Ana,  

e no nos bairros Airton Sena I e Airton Sena II, senhora líder do governo Irenilde Gomes com todo 

respeito que tenho por vossa excelência, que faça encaminhamento para o Secretário Darlan Barata, 

porque ele agora é responsável na questão da água e da infraestrutura desses bairros. A população 

está em situação de desgosto vereadora e vereadores principalmente aquelas pessoas daqueles 

bairros do Airton Sena I e II, que o pessoal tem o privilégio de ter o nome de uma rua com o nome 

do vereador João do biscoito, assim tendo uma rua com o nome de João do biscoito e outra com o 

nome Corrente Solidária. Fui fazer uma visita nesses bairros e a população estão querendo que as 

coisas aconteçam lá porque aquele povo está abandonado, essa conversa fiada de dizer que é do 

empreendedor a responsabilidades desses loteamentos, o que é que o município está fazendo? Ora 

se você aceita um empreendedor fazer um loteamento no município de Altamira e as vezes até a 

enganar a população o município estar por trás disso o município tem a responsabilidade porque 

não é o empreendedor que jamais vai fazer uma construção num referido bairro desses aí, e vender 

casas e terrenos para o povo e o município não saber de nada. Todos sabem que até para construir 

uma casa, você começa a construir a casa o fiscal chega para saber o que que está acontecendo. 

Então como é que é feito um bairro e o município não tem conhecimento de absolutamente nada? 

Então isso aí há um desacordo e quem sofre com isso é a população, os menos favorecidos e os 

pobres. Quero falar aqui também das lâmpadas de lede que o vereador João do biscoito tocou aqui 

no assunto sobre esse empréstimo quem sabe vereador se não vamos ter informações completas 

aqui se o senhor Prefeito usou desse recurso ou se não usou, primeiro que não tem nenhuma 

informação nessa Casa, e nós gostaríamos de saber se o Prefeito usou esses vinte milhões de reais, 

gostaríamos de saber porque a cidade está toda no escuro se já colocaram as lâmpadas de lede e se 

ainda vai colocar que Deus abençoe que der tudo certo para estarmos com nossa cidade com 

qualidade porque eu vejo aqui quando começou Belo Monte eu vi essa cidade como uma das 

cidades mais bonita do brasil, nossa cidade e assim também Vitória do Xingu que era para ser a 

cidade mais bonita do brasil, porque vereadores  João do fusca e João do biscoito entrou muitos 
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milhões de reais aqui e foi tudo para o antro da corrupção, seja por parte da Norte Energia, do 

Estado, da União ou por parte do município também. Nós fomos lesados, enganados a população 

viu a banda passar e estamos todos a ver navios ficamos só com os restos que sobrou de Belo 

Monte. Quero também comunicar aos senhores vereadores que estive acompanhando o vereado 

Isaac com relação as blitzs e o IPVA, existe várias jurisprudências questionando em alguns 

municípios. Primeiramente tinha que ter serviços essenciais de qualidade e o Detran é uma lastima 

neste Pará, o Detran é um órgão arrecadador é um câncer no Estado do Pará, nós sofremos o pão 

que o diabo amassou é com o IPVA caríssimo é com o taxas caras que eles arrumam por e ainda 

mandam os caras vir perseguir a população principalmente desse município. Uns dias atrás assisti 

uma audiência pública lá no Brasil Novo o vereador Aldo estava comigo e vi uma grande confusão, 

ali o povo põe para lascar a população se uniram e foram para cima lá tinha mais de três mil pessoas 

no ginásio questionando com a Promotoria, Detran, Estado e com o município. Aqui faço uma 

crítica construtiva contra a população Altamirense, porque a população gosta de ver as coisas todas 

quietas quando é mexido no bolso da população ai vem todo mundo aqui para a Câmara fazer 

manifestação e, quando não é mexido no bolso da população fica todo mundo quietinhos em casa, 

ninguém se manifesta por seus parceiros que estão sofrendo nas mãos desses políticos ladrões e 

políticos sem vergonha que tem nesse Pará e em todo o Brasil. Então temos que nos unir vereadoras 

e vereadores mostrar nossa força que que seja contra a União ou que seja contra o Estado e 

principalmente do município, estamos aqui e esse nosso Prefeito faz a população de gato e sapato e 

todo mundo fica calado. Para encerrar minha fala quero dizer que amanhã vai fazer vinte dias, onde 

a Prefeitura Municipal de Altamira através de seu Prefeito Domingos Juvenil, ele tem que 

apresentar o cronograma do concurso público, amanhã faz vinte dias já, a Justiça deu um prazo de 

vinte dias vou ler, Deliberação: concede o prazo de vinte dias ao réu para apresentar em Juízo o 

cronograma mencionado acima devido juntado o prazo de quarenta dias  com comprovação de 

apresentação dos quarenta dias aqui nessa Casa dos projetos dos cargos e salários dos servidores 

públicos ao Legislativo Municipal para aprovação e realização do concurso público do município de 

Altamira. Então amanhã já faz vinte dias temos, mas vinte dias para o Prefeito mandar para essa 

Casa o projeto de cargos e salários dos servidores para esta Casa aprovar. Eu peço a Deus que as 

senhoras e senhores vereadores e o senhor presidente desta Casa chegando nesta Casa que seja 

colocado de imediato para ser votado para que seja dado condições de vida para esses servidores 

que já estão há mais de vinte anos sem ter condições nenhum plano de cargos e salários todos 

bagunçado. Inclusive o concurso público que tem vinte anos que estamos aqui engessados. Então 

presidente parabéns ao Ministério Público a Justiça do meu Pará e a toda população de Altamira. 

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

disse: quero dizer ao nobre vereador Isaac Costa que infelizmente essa Casa de Leis, no momento 

inclusive dois advogados que estudaram e eu respeito a pessoa que estudou que tem o conhecimento 

técnico. Então parabéns Dr. Agnaldo Rosas e ao Dr. Samuel advogado desta Casa e cabe a nós 

sermos técnicos, haja vista que eu sou favorável no que acontecer em benefício a população de 

Altamira, inclusive eu provo eu fiz uma indicação senhor presidente nessa Casa de Leis, inclusive é 

fato eu vou assumir aqui uma responsabilidade. Até o momento infelizmente eu não recebi 

nenhuma resposta se quer dos quarenta e um Deputados a resposta da possibilidade de parcelar o 

licenciamento dos veículos inclusive estive três vezes em Belém juntamente com a imprensa e a 

mesma ficou muito otimista, e foi falando temos que esperar algum Deputado se manifestar para 

que o Governo do Estado mande esse Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa e os Deputados 

aprovarem a possibilidade de parcelar o licenciamento dos veículos o cartão de crédito, no boleto  

ou de qualquer  forma que seja. Eu sou favorável jamais vereador Isaac sou contra. Eu como relator 
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da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos uma hierarquia e temos que respeitar é com muita 

honra e muita responsabilidade, inclusive até projetos impopulares é constitucional eu vou fazer o 

que? Temos que cumprir nossa missão aqui na terra nem tudo são maravilhas. Não posso deixar de 

agradecer ao Ministério Público Estadual o Dr. Antônio, no ano passado fizemos a solicitação ao 

Ministério Público Estadual com relação a contraprova das águas do RUC Casa Nova, que existe 

aquele gargalo com relação ao poço. Desde ontem que o Ministério Público Estadual, Norte Energia 

e Prefeitura estão fazendo coleta das águas e eu espero que seja coletada a água do poço que está 

fechado há meses, mas precisa ter provas de que aquela água realmente não prestava e que a 

população do Casa Nova consumia, esperamos quer as coisas avancem. Eu gostaria também de 

fazer uma pergunta e deixar em aberto se faltar água no Buriti e no Bonanza? Poxa porque faltar 

água se foi tão planejado, falta água todos os dias por falta de planejamento. A Norte Energia ela 

teria que ter responsabilidades com a sociedade, inclusive no ano de dois mil e treze foi a primeira 

coisa que eu falei para o presidente esqueça Prefeito e vereadores foque na população se temos a 

população nas suas mãos se consegue conquistar tudo mas não foi o que aconteceu a população foi 

lesada até hoje. O senhor presidente Dr. Loredan disse:  vereador vossa excelência quer dizer o ex-

presidente? Vereador João Roberto disse: o presidente da Norte Energia no ano de dois mil e treze. 

Inclusive presidente Dr. Loredan Mello, quero fazer uma pergunta porque somente no Buriti e no 

RUC São Joaquim que tem clorificação na água? porque será? Quem é que mora lá de tão 

especial? Porque só lá no RUC São Joaquim tem clorificação de água? e lá na estação de Belo 

Monte tem estação de tratamento de água. Então fica minha pergunta minha indignação, porque que 

os moradores dos RUCs, inclusive eles falam numa língua só que eles se arrependeram de ter saído 

dos lugares que tanto falam que era invulnerável, que eram moradias indignas e com riscos e agora 

eles estão numa situação desfavorável. NO RUC Jatobá presidente na rua Q alguns moradores 

estavam reclamando de coceiras devido a água. Então é um fato importante e relevante de muita 

seriedade e que eu aguardo resposta do Ministério Público Estadual, que inclusive também foi 

provocado o Ministério Público Federal, o apoio dessa Casa é muito importante. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que após os cumprimentos disse: quero me 

reporta ao amigo e vereador Agnaldo Rosas, onde ele falou sobre as estradas que lhe dizer que 

agora que estamos com apenas um mês de verão e na verdade ainda estamos no inverno ainda não é 

verão, e o Assurini são mais de mil quilômetros. Eu quero dizer vereador que só na estrada principal 

depois da Agrovila já fizemos mais de cinquenta quilômetros de asfalto, o nosso Prefeito 

juntamente com o Garimpeiro e o Guina trabalhando em parceria já fizeram mais de cinquenta 

quilômetros de asfalto e já fez, mas duzentos quilômetros de ramal, então a Prefeitura está 

trabalhando. Também quero informar que nessa semana a partir de quarta-feira, está indo um trator 

lá para o Cajueiro para fazer a reabertura da estrada e do Quatro Bocas para o Transunião para 

frente já tem uns quinze quilômetros quase chegando no Itapuama, vai ser reaberta toda a estrada 

assim como o travessão da Firma para fazer empiçarrar as ladeiras e tirar as águas que no inverno 

afeta muito as estradas. Só que de uma só vez não tem como a Prefeitura fazer não, porque como já 

disse são mais de mil quilômetros de estrada. Estive na semana passada com o Dr. Thiago e o 

Garimpeiro    que o coordenador marcando os pontos das pontes das tubulações onde vai ser feito o 

asfalto nas Quatro Bocas, foi tirado a pontuação, o Prefeito Domingos Juvenil pediu urgência no 

asfalto da Serrinha que é para começar o asfalto dos Quatro Bocas, a terraplanagem já vai começar 

esses dias. Então a população do Assurini está de parabéns porque o nosso Prefeito Domingos 

Juvenil, foi o homem que mais trabalhou para o homem do campo porque nenhum desses Prefeitos 

que anteriormente passaram pela Prefeitura nem um fez asfalto na zona rural, nem um deles fizeram 

e aqui eram poucas estradas e agora são muitas somente de abertura lá para o Cajueiro, Babaquara e 
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Travessão da Firma, há dois anos atrás foi feito mais de duzentos quilômetros de abertura de 

estradas, então isso é valorizar muito o homem do campo. Digo tenho certeza que até ao final do 

mandato do Dr. Domingos Juvenil, todo esse asfalto será concluído, e muitos travessões serão 

reabertos novamente. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que 

após os cumprimentos disse: venho à tribuna, mas uma vez reafirmar os trabalhos que o Prefeito 

vem fazendo na sua administração, hoje podemos ver os frutos das ações, são inúmeras obras feitas 

na cidade e na zona rural. Minha gente pergunto a vocês qual é qual foi e qual será o Prefeito que 

asfalta a zona rural? Temos asfalto na Princesa do Xinga, Assurini, Serrinha e no Monte Santo, 

também está no planejamento para asfaltar até no presídio e nos Quatro Bocas. Só que acabamos de 

passar por um inverno rigoroso, o inverno nos traz benefícios mais também nos traz estragos na 

zona rural assim como para a zona urbana, mas mesmos apesar do rigoroso inverno não paramos de 

dar assistência de forma algumas, as equipes já fizeram os ramais do Itaboca, Grota Seca, traíras, 

continuação do Monte Santo. Lá do Assurini falou o vereador João do fusca, o vereador Aldo 

Boaventura que falou que foi resolvido o problema das pontes quero lhe parabenizar pela conquista. 

No ramal novo Xingu temos outra equipe na coordenação do Nonato, fazendo um trabalho de 

qualidade convido todos vocês para fazerem uma visita para vocês verem o trabalho que está sendo 

feito no ramal Novo Xingu. O trabalho também que está sendo feito do lado de cá um trabalho com 

qualidade, agora o que nós precisamos é de tempo porque num dia somente não dar para concluir os 

trabalhos num travessão até porque é um trabalho bem feito, um trabalho caprichado são caçambas, 

retroescavadeira, pá mecânica e patrol e não dar para realmente para fazer um travessão num dia, 

tem lugares acabados  tem sim má foram as fortes chuvas como eu acabei de falar mas nem um 

lugar estar abandonado pela gestão do Prefeito domingos Juvenil como falou o vereador Assis 

Cunha que lá para o lado do trecho seco está feio sabemos disso e é uma falta de responsabilidade 

não estou aqui para falar de ninguém, mas tem horas que não tem jeito. Da gestão do Brasil Novo 

vereador Marquinho, o município de Brasil da minha Casa são seis quilômetros que é  do ramal São 

Francisco o resto tudo é Brasil Novo e o vereador Assis Cunha sabe disso eles clamam toda hora 

porque lá não tem assistência nenhuma, se o Prefeito de Brasil Novo fizesse dez quilômetros  

servia, mas não do é o Prefeito Domingos Juvenil que tem que fazer e ninguém fala do Estado, 

Vitória do Xingu, Brasil Novo alias ninguém fala de ninguém, tudo é o Prefeito de Altamira que 

tem que fazer como se fosse uma mãe que tivesse que atender a todos os filhos e que ninguém 

recolhesse o trabalho do Prefeito Domingos Juvenil, somente cobram. O bairro Airton Senna 

sabemos que foi atendido com mais de quinhentos pontos de iluminação pública, as máquinas 

passam lá, são sete anos de trabalho do Prefeito Domingos Juvenil e também são sete anos de falta 

de reconhecimento de alguns que não tiram a venda dos olhos porque simplesmente não querem 

enxergar, já houve gestão em nossa cidade que era impossível trafegar na zona urbana quanto na 

zona rural , eu digo e provo muitas das vezes para eu vir de minha casa para cá o jerico tinha que 

que me acompanhar o Wanderlei da serraria sabe que ele andava muito na zona rural. Não estou 

aborr5ecida de forma alguma eu respeito a oposição de vocês eu respeito as cobranças de vocês mas 

também tenho que falar dos trabalhos da gestão do Prefeito Domingos Juvenil e da responsabilidade 

que ele tem, porque é melhor fazer um por cento de alguma coisa do que fazer cem por cento de 

nada . Uma coisa muito importante é a gente ter a gestão do Prefeito Domingos Juvenil porque ele 

tem responsabilidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após 

os cumprimentos disse: vou pegar o gancho que a vereadora Irenilde deixou. Presidente Dr. 

Loredan Mello, eu não tenho vergonha de dizer à vossa excelência que eu amo você de graça pelo 

trabalho desempenhado aqui nessa Casa e pela seriedade. Quero dizer senhor presidente que vou 

respeitar o parecer da comissão que meu voto é vencido, mas já, mas meus amigos eu vou ficar 
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calado. Minha amiga Ana que me conhece desde que eu era menino e que está aí gritando por seus 

direitos. Meus amigos Wanderley e Jeová eu não sabia que o IPVA, esse governo onde vivemos 

aqui completamente abandonados que o IPVA tem que manter o Hospital Regional com esse 

dinheiro para a saúde. Deixa um de vocês precisarem desse Hospital Regional, aí vocês vão ver o 

que terão que passar para conseguir um leito. O Governo tem que meter a mão no bolso de vocês no 

bens de vocês para levar lá para o pátio do Detran e assim leiloar o bem de vocês, para assim 

arrecadar dinheiro para manter a saúde, e a saúde do jeito que estar nesse Hospital Regional, que 

para você conseguir uma consulta com o ortopedista tem que esperar muitos meses ou até ano, 

espero que vocês não precise disso  porque se precisarem ai vão saber o que é esse Hospital 

Regional, e aí vamos ficar calados porque o meu projeto de lei dizem que é inconstitucional e com 

isso ele pode meter a mão no bem de vocês. Meu amigo vou fazer uma ação popular porque eu 

clamor por vocês pelo povo  peço vamos assinar porque juntos seremos fortes, e assim o Judiciário 

jamais vai dar uma Liminar contrária ao povo de Altamira contra essa arbitrariedade 

inconstitucional porque esse Detran usa o poder de polícia para humilhar o homem trabalhador o 

homem do campo que precisa do seu transporte para trazer sua produção para o município e com 

uma crise dessa que estamos passando nesse brasil assim uma situação muito difícil. Ontem fiz 

várias visitas no RUC Jatobá e todas as famílias que eu visitei as famílias praticamente todas 

desempregadas todos pedindo emprego, todos pedindo por clemência, teve casa onde visitei que até 

me emocionei porque não aguentei ver aquela situação desagradável  o pai de família me dizer que 

amanheceu o dia e não tem um real para compra o pão seus filhos tomarem o café da manhã, isso é 

muito sofrido, muito dolorido eu já passei por isso nós somos dez irmãos meu pai era pedreiro e 

minha mãe costureira, peço desculpa meus amigos pela emoção mas é assim que eu sou, tenho que 

brigar e lutar pelos direitos de vocês. Estive em Belém esse final de semana o partido exigiu que eu 

fosse candidato a Deputado Estadual , e eu meus amigos disse não porque meu objetivo é outro, 

mas diante dessa situação eu vou rever isso, vou me decidir até ao próximo dia cinco, porque eu 

como pré-candidato a Deputado Estadual meus amigos eu sei a força que eu tenho com o voto de 

vocês e o que eu posso lutar pelo o povo de Altamira , eu meus amigos eu vou ser um pré-candidato 

a Deputado estou decidindo isso agora porque meu partido vai fazer dois Deputados na Coligação e 

fazer um candidato de quinze a vinte mil votos e eu tenho a grande possibilidade de ganhar o voto 

de vocês porque eu eleito meus amigos só vou trabalhar pelo o povo de Altamira, pelo município de 

Altamira, eu não vou fazer nada por outros municípios porque os políticos de lá tem que cuidar do 

município deles, porque eu tenho que cuidar do município que eu nasci, aonde tem pessoas em 

Altamira há muitos anos e também sou filho de Altamira  tenho que fazer justiça pela injustiça que 

nosso povo passa com essas cobranças abusivas de nosso povo passa  aqui vereador e agradeço pelo 

seu voto vereador Aldo Boaventura e não desprezando meus colegas, mas que reveja seus conceitos 

a favor do povo de Altamira,  e essa Constituição sabe que desrespeita e viola o respeito do povo 

principalmente daqueles que não tem como se defender que não tem como pagar o seu bem que é 

retido e acaba perdendo seu carro, sua moto que tanto ele lutou e suou para comprar que é um sonho 

de consumo de qualquer ser humano facilitar a sua vida e a vida da sua família, principalmente para 

ter seu bem de trabalho como esses moto táxis e taxistas de Altamira e também o pequeno 

agricultor que tem que trazer sua produção para a cidade . Agradeceu. Em seguida o senhor 

presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente Raimundinho Aguiar, para assumir 

a direção dos trabalhos. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Melo que após os 

cumprimentos disse: estamos chegando ao final de mais um período legislativo, quero dizer que 

muito me honra de estar à frente desse parlamento onde apesar do jogo contraditório de ideias de 

postura diversas nós sempre alcançamos. Eu já estou no meu quarto mandato de vereador 
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consecutivamente, e desta feita assumir a condição de presidente foi uma missão nobre, e tenho 

certeza que tenho cumprido com meu compromisso da transparência sobre tudo e do respeito com 

meus pares sempre deixando a Constituição do município e a Lei Orgânica prevalecer. Até porque 

nós reformulamos a Lei Orgânica no ano passado. Também dizer que juntos unidos nós temos sim 

como cobrar melhores dias para nosso povo. Ouvi aqui os vereadores relatar diversos problemas, 

mas foi através da união dessa Casa que nós conseguimos por exemplo, conquistar as ligações 

domiciliares que na época a Gel Engenharia fez esse projeto de quebrar toda a cidade e muitas das 

vezes de forma irregular projeto totalmente equivocado de mais de duzentos milhões de reais e que 

iam deixando de lado as ligações domiciliares. E foi esta Casa juntamente com o Prefeito Domingos 

Juvenil, que foi até a Presidente Dilma na época que ela governava o Brasil e fez a Justiça obrigar a 

Norte Energia fazer as ligações domiciliares, foi uma conquista dessa Casa. O ex-Presidente da 

Norte Energia como disse o João do biscoito, nos recebeu em audiência e nós cobramos por 

exemplo, o acesso aos RUCs como exemplo do RUC Laranjeira, onde eles fizeram um monte de 

casas lá e não colocaram o principal que é o acesso para chegar até as casas onde é um absurdo, e 

foi essa Casa de Leis que cobrou da Norte Energia que fizesse os acessos aos RUCs. Bem como 

também que atendesse a questão da água, porque antes da criação da COSALT somente oito por 

cento da população tinha acesso a água da COSANPA. Temos muitos problemas temos sim como 

foi relatado aqui mas a COSALT hoje atende sessenta por cento da população e  para que ela atenda 

cem por cento a Norte Energia precisa dobrar a capitação de água aqui no município de Altamira e 

vai ser um papel nosso no próximo semestre nesses dois últimos anos que nos falta cobrar da Norte 

Energia, a questão do esgoto a questão de que aumente a capitação de água, a questão da reforma do 

centro cirúrgico do Hospital do Mutirão, que também essa Câmara pressionou para que o hospital 

fosse entregue. Eu pessoalmente fiz diversos requerimentos mas aqui o papel do vereador para 

esclarecer os presente e aos que nos ouve é justamente isso é solicitar, cobrar, fazer requerimentos e 

muitas das vezes nossos requerimentos se juntam se repetem como por exemplo nós solicitamos a 

volta das cirurgias eletivas que é a cirurgia de vesícula e de cirurgia de hérnia lá no Hospital do 

Mutirão e que já voltaram. Solicitamos também as cirurgias de traumatologia e fraturas que também 

voltaram a serem feitas graças as cobranças dos vereadores. Então eu acho que cada um aqui tem 

procurado a exercer seu papel de forma responsável com a população seja alguns com a zona rural 

como a Irenilde e o João do fusca que inclusive acompanham, os maquinários da Prefeitura. Então 

não tem melhor fiscal do que aquele que estar lá perto do povo, como veio aqui o vereador Aldo 

Boaventura agradecer as pontes de Castelo de Sonhos. Enfim, então quero delinear o papel do 

vereador porque além de fiscalizar ele também pode propor e acontecer. Nós tivemos aqui por 

exemplo, vários pedidos que ainda estão esperando que aconteça. Mas tenho certeza que o Prefeito 

não medirá esforços de fazer como por exemplo, o cursinho pré-vestibular para as pessoas carentes 

fazerem o concurso público de forma gratuita usando nossas escolas. Quanto ao Mercado do Peixe, 

que é uma contrapartida da Norte Energia, assim como o museu que ainda não foi inaugurado e que 

temos que cobrar que ele aconteça. A reforma da praça da Cultura, celular para os RUCs Água 

Azul, Casa Nova e Laranjeira, porque não é admissível levar as pessoas para morarem nos RUCs e 

não terem a possibilidades de elas se comunicarem e é uma coisa simples antena de celular que a 

Norte Energia pode exigir. Enfim nosso papel nós estamos realizando não tenho dúvidas. 

Esperamos que os colegas tenham a clareza e a inteligência de entender que na condução de nossos 

trabalhos pessoalmente nós temos a absolutamente nada contra nem um colega vereador, o que nós 

queremos é o respeito mútuo, o decoro parlamentar para que a população tenham aqui nesta Casa de 

homens de bem e de mulheres de bem e de cidadãos que estão aqui representando dignamente 

dentro digamos assim do que é justo e do que é legal e não o passado sombrio que tivemos aqui de 
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brigas e de desavenças que nada leva a lugar nenhum só a união é que constrói, mesmo nas 

diferenças que nossos colegas de oposição que cobram e que qualquer gestor que é responsável 

como é o Dr. Domingos Juvenil aceita que cobre porque justamente a gestão não depende somente 

dele, é uma engrenagem que depende de  coordenadores, diretores, secretários e funcionários 

públicos e que não é fácil administrar o maior munícipio do mundo, o terceiro maior município do 

mundo em extensão em município territorial, mesmo com quebra de recursos e de desempregos 

como temos. E é louvável o projeto do meu colega Isaac porque não é justo realmente prender um  

bem por causa de um imposto que estar atrelado a outro, mas que infelizmente não ´e de nossa 

competência, não que nós somos incompetentes porque quem nos ouve pode entender isso o que foi 

falado aqui por outros colegas vereadores incompetente no sentido de que não é a nossa 

responsabilidade de não deixar que apreenda esse veículo bem que gostaríamos mas não adianta 

aprovar uma lei aqui que seja inconstitucional e que depois nós sejamos questionados pela justiça e 

que sejamos derrubados aí nós vamos passar vergonha porque na verdade ela é inconstitucional 

nesse sentido. Mas que não é justo colega, é louvável essa sua iniciativa. Espero que os Deputados 

Federais possam parar de olhar para o seu próprio umbigo e quer possam ver quem está lá na ponta, 

e a população já está demonstrando isso através de algumas eleições que complementares que está 

acontecendo por aí. Infelizmente não é o caminho, mas teve eleição em Tocantins que mais ou 

quase cinquenta por cento dos eleitores não foram votar, o caminho não é ir votar porque você não 

indo votar você está fazendo com que os maus políticos continuem a se perpetuar no poder. E sim 

procurar uma proposta que seja uma proposta digna e renovadora e que seja de bem para a 

população. Hoje o projeto do colega foi arquivado, mas necessariamente não impede a ele que vá 

até aos Deputados Federais e nós podemos fazer isso juntos podemos ir até ao Detran, assim para 

que respeite o cidadão, que pague os seus impostos de quem tem seu bem apreendido. Bem como 

também podemos procurar empresas que queiram investir aqui em Altamira como eu já disse aqui 

que o Prefeito já se comprometeu aqui nessa Casa de dar cem por cento de isenção parta indústria 

para verticalizar o chocolate. Nós temos notícias que o Brasil Novo vai fazer uma fábrica de 

chocolates e porque não Altamira? para gerar centenas de empregos para nossa população, porque o 

que nossos jovens precisam é de uma oportunidade de emprego, então os vereadores podem fazer 

isso. Fomos lá em Belém com o Secretário de Saúde, com o Presidente da Assembleia, com o 

Ministro da Integração da época o Helder. Ou seja, o vereador ele pode mesmo não sendo uma lei 

aprovada aqui ele pode ir até a essas autoridades e dizer meu município está padecendo de 

empregos, criminalidades, de falta de segurança e nós temos feito isso. Não tenho dúvidasde que 

vocês cada vez mais estão sendo vistos pelos eleitores, e sendo ouvido pela rádio ao vivo, pela 

imprensa que está aqui. Então vocês estão sendo dignos do mandato de vocês, eu não vejo nem um 

vereador que estar aqui que não estejam à altura do que se comprometeu com a população. Então 

fiquei tranquilos que o povo há de reconhecer isso. Agradeceu. Em seguida o Vice-Presidente 

repassou a condução dos trabalhos ao senhor presidente. Não havendo mais manifestantes o 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. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos 

vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.  

 

 
 Dr. Loredan de Andrade Mello 
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