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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR EM RELAÇÃO AO PROJETO DE LEI 

N.º 094/2019, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REALIZADA NO DIA TRÊS DO 

MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS E DEZENOVE. 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois e dezenove, às dez horas e trinta minutos, reuniram-

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

Andrade Mello, os senhores vereadores: Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, 

Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde 

Pereira Gomes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo.  Estando 

ausentes os vereadores:  Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, João Roberto 

Mendes, Almiro Gonçalves de Andrade, João Estevam da Silva Neto e Victor Conde de Oliveira. 

Inicialmente o senhor Presidente registrou a presença da senhora Gabriela Souza Elgrabry - 

contadora da Câmara Municipal de Altamira, Dr. Samuel Sales - Assessor Jurídico da Câmara 

Municipal de Altamira e senhor Manoel Acácio - Secretário da Câmara Municipal de Altamira. 

Em seguida a palavra foi facultada a senhora Gabriela Souza Elgrabry. Após os cumprimentos 

disse: conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos apresentar a proposta LDO para o 

ano de dois mil e vinte (2020), que vai orientar a elaboração do Orçamento do Executivo no 

próximo exercício do ano de dois mil e vinte (2020).  No primeiro Slide coloquei o conceito que 

a LDO tem como principal finalidade de orientar na elaboração dos conceitos Fiscais da 

Seguridade Social do investimento do Poder Público, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e as empresas públicas e autarquias. Ela busca sincronizar a LOA com as Diretrizes o 

objetivo e Metas da Administração Pública em nosso município. Ela busca sintonizar o Orçamento 

que é a Lei Orçamentária anual com as Diretrizes e Metas da Administração Pública, estabelecida 

no Plano Plurianual já aprovadas por esta Casa de Leis.  De acordo com o artigo 165 parágrafo 2º 

da Constituição Federal. Ela vai compreender as metas e prioridade da administração pública, 

incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente. Como já disse ela vai orientar a 

elaboração da LOA para o exercício do ano de dois mil e vinte (2020) ou seja o Orçamento do 

Executivo. Fizemos uma estimativa para o ano de dois mil e vintém (2020) para o Orçamento ficar 

em duzentos e oitenta milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais 

e um centavo. Subdividas nessas secretarias no Poder Legislativo, gabinete, Procuradoria, 

SEMAT, SEFIN, Educação, Saúde, SEMINS, SEPLAN, SEOVI, FUNTAL, Fundo de 

Assistência, Conselho Tutelar e ALTAPREV. Também coloquei na proposta na LDO as Emendas 

Impositivas assim ela ficou subdividida na administração que poderá ser dividida para os demais 

órgãos, tanto é que coloquei tudo subdividido o órgão, função, sub- função, programa e ação. Ela 

está na administração, no órgão da SEMED, na função administração e sub-função, administração 

geral no programa da administração, na ação dez setenta e três (1073) ficou dividida para SEMED 

nas outras secretarias e na Saúde. Porque a Constituição diz que na metade da Emendas 

Impositivas do município tem que ser destinadas a Saúde. Então ficou o órgão do Fundo Municipal 

da Saúde, a Ação a Saúde, a sub-função administração geral e o Programa Bloco de Investimento 

na Ação dez setenta e cinco (1075) o mesmo valor sobre administração. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o senhor Presidente Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: vou 

fazer a leitura do cronograma da LDO, a LDO estar toda escaneada, mas os senhores que estão 

presentes tem uma cópia, como hoje é somente uma discussão e até o dia dez tem a possibilidade 

de haver Emendas, então fica a critério dos senhores se quiserem falar alguma coisa hoje, e também 

alguém da plateia. Na LDO como disse a Gabriela é das Diretrizes como por exemplo, na Lei 

Orçamentária que vai vir para estar Casa agora no mês de setembro, nós podemos já agora na LDO 
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colocar uma Emenda para que ela venha na Lei Orçamentária, por exemplo, estou vendo o Paulo 

que atua no setor de esporte, independente do vereador ter sua Emenda Impositiva podemos ter 

uma Emenda Impositiva digamos na SEMINS para tirar recurso digamos do gabinete isso é só um 

exemplo, e colocar na SEMINS para fazer digamos o futebol profissional para avançar no 

município, isso é só um exemplo viu gente. Mas se o vereador quiser pegar os cento e trinta e seis 

mil dele e destinar a Leal por exemplo, para fazer o esporte profissional ou outro tipo de parte do 

esporte, ele pode destinar essa Emenda Impositiva. Então aqui vou fazer a leitura do cronograma 

dia quatorze de maio foi a leitura do Projeto, no dia quinze a Secretaria encaminhou o Projeto para 

as Comissões. Dia três que é hoje audiência pública para tratar em relação ao Projeto de Lei nº 

094/2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Altamira para o Exercício do 

ano de dois mil e vinte (2020). Dia dez de junho será o último dia para os vereadores apresentarem 

a Emendas, incluindo também as Emendas Impositivas. Dia onze é a leitura das Emendas. Dia 

doze a Secretaria encaminha as Emendas para as Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e 

demais Comissões para exararem seus Pareceres. Dia quatorze de junho é o último dia para 

apresentarem as Comissões. No dia dezoito de junho pretendemos vota-las em primeiro turno. No 

dia vinte e cinco de junho pretendemos votar em segundo turno, lembrando que ela precisa ser 

votado em dois turnos a LDO. Normalmente a Gabriela colocou aqui Orçamento de duzentos e 

oitenta milhões de reais, esse ano de dois mil e dezenove (2019), o ano de dois mil e dezoito (2018) 

quase chegou o valor de trezentos milhões de reais, foram duzentos e noventa e três milhões de 

reais, salve engano. Então a Receita ela subestimada porque não sabemos o que pode acontecer, 

normalmente pode acontecer decaída. Mas nos últimos dez anos foi menor na pratica do que foi 

orçado anteriormente, fiz esse estudo então nem um Orçamento ao longo desses dez anos foi 

digamos estimado em duzentos e oitenta milhões de reais e chega a duzentos e setenta a baixo só 

um exemplo, mas nunca aconteceu isso, sempre o Orçamento é colocado e na pratica ocorre ao 

contrário, corre um superávit de arrecadação e nesse ano foram quase trezentos milhões de reais, 

e esse ano de dois mil e dezenove (2019) sem dúvida nenhuma para dois mil e vinte e vinte (2020) 

vai ultrapassar os trezentos milhões de reais, devido a eficiência da máquina e o próprio aumento 

dos repasses naturalmente constitucionais. A questão das Emendas Impositivas que o vereador 

Marquinho perguntou deste ano foram cento e trinta e seis mil reais, que foram para cada vereador 

que foi divido pela nossa Lei Orgânica é mas o menos esse quantitativo. E até o momento não 

obtivemos resposta da Prefeitura na execução dessas Emendas, como o nome próprio fala 

Impositiva é obrigatória. Nós oficializamos o Prefeito numa reunião antes de eu viajar, 

oficializamos o Prefeito para ele responder a quantas anda a Execução dessas Emendas. 

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

cumprimentos disse: Presidente as Emendas ano passado foram dois milhões de reais, vimos que 

ficara, cinquenta por cento reduzido das Emendas. O senhor Presidente disse: vamos corrigir isso 

com Emendas. O vereador Francisco Marcos disse: isso ai já é para lascar com os vereadores. 

Então ele colocou o mesmo valor do ano passado? As Emendas que foram feitas ano passado já 

estamos no meio do ano e não teve nem um vereador contemplado com nem uma Emenda 

Impositivas que foram feitas. É por isso líder do governo que temos que nos atentar e por isso não 

dar tempo de concluir as obras que vossas excelências solicitaram que foram feitas. Agradeceu. O 

senhor Presidente disse a vereadora Irenilde tem se esforçado e vai nos ajudar a cobrar isso. De 

forma que isso é a apresentação, nós temos agora esse prazo de uma semana, o secretário 

Manoelzinho estar sempre disposto a contribuir. Apesar de já ter assessores aqui já sabe fazer 

Emendas, mas qualquer dificuldade que tiverem pode procurar o secretário Manoelzinho. Dr. 

Samuel estar à disposição para que ser possa fazer a execução dessas Emendas. Também gostaria 
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que o pessoal fizesse um abaixo-assinado para essa reunião, o pessoal que está na plateia porque 

a Lei de Diretrizes Orçamentária que exige a questão da frequência mesmo os servidores podem 

assinar. Na página dois, vinte e dois e vinte e quatro vereador Francisco Marcos, nós temos a 

questão das Emendas Impositivas, páginas quatro e vinte e dois. O senhor Presidente disse agora 

vamos falar do Orçamento da nossa Câmara Municipal de Altamira. Pela apresentação da Gabriela 

a Câmara permanece com a mesma Receita. Então peço muita atenção dos vereadores nesse 

momento porque isso é muito importante para nossa Casa. Em seguida fez uso da palavra o Dr. 

Samuel Salles – Assessor Jurídico. Inicialmente é importante fazer uma retrospectiva de como 

esse Orçamento do duodécimo que é repassado para a Câmara e como estar atualmente de acordo 

com o exercício. No exercício ano de dois mil e dezessete foi repassado o valor de quatrocentos e 

sessenta e cinco mil ao mês para o Poder Legislativo Municipal, que gira em torno de três virgula 

oito por cento, da Receita corrente liquida do Município. No ano de dois mil e dezoito, teve um 

pequeno acréscimo saiu de três virgula oito por cento para quatro virgula quatro por cento da 

Receita Corrente Liquida que gira em torno de quinhentos e vinte e cinco mil ao mês. No exercício 

do ano de dois mil e dezenove, permaneceu a mesma percentagem de quatro por cento. O senhor 

Presidente disse: isso aqui é fonte de informação do Tribunal de Contas, depois o Dr. Samuel vai 

passar o próximo passo para dizer como se compõe a Receita Corrente Liquida para que possamos 

se basear tanto na transferência da Câmara, como na transferência por exemplo da Saúde e da 

Educação. A Saúde são quinze por cento no mínimo. Então na última audiência pública da Saúde 

eu mostrei esses dados da Câmara, inclusive teve funcionário público, que interpretou mal e veio 

me perguntar se a Receita da Câmara era cinco milhões por mês, eu disse que dera.  É porque nós 

passamos a Receita anual ai a pessoa que estava aqui na audiência pública interpretou 

erroneamente. Na verdade os índices são assim quinze por cento para a Saúde, vinte e cinco por 

cento para a Educação. Agora a Câmara não sei porque o Legislador criou uma brecha digamos 

assim e colocou até seis por cento, no meu por de vista não deveria se colocar até, tudo bem que o 

Legislativo ele tem suas próprias necessidades mas deveria ser igual a Saúde e a Educação é cinco 

ou seis é de acordo com a população. Dentro da nossa faixa populacional que hoje pelo IBGE gira 

em torno de cento e quinze mil habitantes nós temos até seis por cento, só que até esse seis por 

cento, desde que esse até não inviabilize as ações do Legislativo, ou seja se parte do parâmetro 

que deveria ser de acordo com a necessidade do Legislativo abaixo de cem por cento. Em Câmaras 

do tamanho da de Altamira se vocês pesquisarem por exemplo, em Redenção, em Itaituba 

municípios que tem uma população próxima a de Altamira, hoje a receita deles gira em torno de 

cinco por cento que dar numa faixa de seiscentos e oitenta mil reais a setecentos mil reais. Estou 

colocando isso para vocês terem conhecimento que já contribuímos com o município no sentido 

de que a gente faz de tudo dentro da Câmara Municipal para economizar para que esses recursos 

possam ser utilizados na Saúde, Educação, Infraestrutura e assim por diante. O DR. Samuel vai 

explicar como se compõe a Receita da Corrente Liquida. Em seguida o vereador Francisco 

Marcos disse: só para contribuir Presidente Dr. Loredan treze mil eleitores deixaram de se 

cadastrar na biometria, oitenta e poucos mil eleitores que estão habito para votar no município de 

Altamira. Então temos mais de noventa e cinco mil eleitores e como é que só temos cento e quinze 

mil habitantes o IBGE estar furado e assim prejudica o município e a Câmara, temos que tomar 

providências com relação a isso, pedir uma revisão de imediato. Em seguida o Dr. Samuel Sales 

disse: não prejudicaria porque é seis por cento até cem mil até trezentos mil, então acabaria ficando 

dentro da margem. Em seguida o senhor Presidente disse: até trezentos mil habitantes são seis por 

cento, então para nós não vai fazer muita diferença vai fazer por exemplo na Saúde que é percapito 

o repasse ai nesse caso faz, mas na Câmara não. Apesar de que Dr. Samuel também se aumenta o 
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bolo da Prefeitura ai aumenta proporcionalmente o repasse aqui da Câmara. Em seguida Dr. 

Samuel Sales disse: só para esclarecer o que o Dr. Loredan acabou de explicar estar no artigo 29 

– A da Constituição Federal, vale a pena ler só para ficar mais claro. O total de despesa do 

Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores incluindo os gastos com os inativos 

não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativo somatórios da Receita Tributária e das 

transferências previstas no parágrafo 5º- do artigo -53 e dos artigos 58 e 59, efetivamente realizado 

no exercício anterior. O que interessa ao Município de Altamira é o & 2º, seis por cento a 

municípios com população entre cem mil e trezentos mil habitantes. Então em outras palavras da 

Constituição Federal que fala que o repasse desses valores para a Câmara Municipal, em outras 

palavras é até seis por cento da Receita Corrente Liquida. A Receita Corrente Liquida ela é 

composta pelos os tributos dentre esses vários impostos como IPTU e ISS e TBI, taxas, 

contribuição de melhorias de dividas ativa Tributária, transferências estaduais que é o repasse do 

ICMS do IPI. IPVA e transferências federais que inclui o FPM, IOF e ITR todos os repasses. A 

Receita Liquida do ano de dois mil e dezessete são dados do próprio TCM que nos foram passados 

apesar de estar um pouco não nítido estar um pouco difícil de ler mas vou ler para vocês. Receita 

Corrente Liquida do ano de dois mil e dezenove do município. De acordo com essa Receita 

Corrente Liquida se fossemos analisar o que a Constituição Federal fala o Poder Legislativo 

Municipal ela poderia receber até o valor de oito milhões seiscentos e trinta e dois mil e duzentos 

e trinta e seis reais e dezenove centavos, que daria em torno de setecentos e dezenove mil trezentos 

e cinquenta e três reais ao mês, hoje como já afirmamos recebemos quinhentos e vinte e cinco mil 

reais ao mês. Essa Receita Corrente Liquida como podemos observar e como já falei é composta 

dos impostos, taxas e tem aqui a discriminação de todos os impostos de todas as taxas e de todos 

os tributos. Quanto ao repasse do FPM, IOF, ICMS e IPI. Em seguida o senhor Presidente disse: 

estamos aqui com a presença de alguns servidores da Câmara, principalmente os efetivos que já 

tem vinte e cinco anos de exercício dentro da Casa. Baseado num pedido dentro da lei Orgânica, 

eles tem um amparo legal, um dispositivo que oportuniza que eles recebam um sexto para quem 

tem vinte e cinco anos, temos aqui o pedido assinado por todos os servidores.  Não temos recursos 

no nosso orçamento para atender esse pedido que é um pedido justo legal, mas a Lei fala também 

o seguinte se não há orçamento não há como pagar. Contatei um advogado de Belém que fez o 

estudo sobre nossa Receita do duodécimo para o ano de dois mil e vinte, ele me disse que a 

princípio já fiz uma consulta ao Tribunal de Contas sobre esse pedido dos funcionários, mas há 

princípio se tiver Receita eu posso programar o pagamento para o ano que vem a partir de janeiro. 

Então estou colocando a situação para os vereadores e para os servidores que sem aumentar o 

duodécimo não tem como atender esse pedido. Bem com também já há três anos não tem reposição 

de perdas inflacionária do salário tanto dos servidores como dos parlamentares. Então para atender 

isso também há necessidade de melhorar nosso duodécimo. Então qual é a nossa proposta, aqui 

temos a maioria dos vereadores se vocês concordarem vamos colocara a proposta do advogado de 

Belém fez mediante ao Parecer do próprio Tribunal de Contas, se os colegas tiverem de acordo 

vamos submeter na pauta da Reunião para que os vereadores se manifestem, votem oficialmente. 

Parecer- Presidente da Câmara Municipal de Altamira, usando de suas atribuições com base no 

vigente contrato administrativo requer Parecer sobre a composição da base de cálculo para 

apuração do limite de despesa para o Poder Legislativo Municipal no exercício do ano de dois mil 

e dezenove. Para que fique bem entendido só podemos compor o ano de dois mil e dezenove com 

a Receita do ano de dois mil e dezoito. No ano de dois mil e vinte (2020) a gente compõe com a 

Receita do ano de dois mil e dezenove e como o ano de dois mil e dezenove não terminou se estiam 

e ai já estimativa que tem que ser igualmente a Receita do ano de dois mil e dezoito. A Receita da 
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Prefeitura ela só tende a crescer como disse anteriormente que só cresce. Então fiz a consulta 

formulada para estabelecer os fundamentos constitucionais. Como disse o Dr. Samuel isso foi 

baseado em extratos bancários com dados referentes constitucional. O relatório resumido da 

execução Orçamentária do sexto bimestre encaminhado ao Tribunal de Contas e o próprio Portal 

da Transparência. Se vocês forem ver o Portal de Transparência da Prefeitura e da Câmara 

Municipal, vocês saberão quanto recebemos e quanto gastamos os recursos públicos. Ele fala da 

Emenda Constitucional nº 58 e o artigo que o Dr. Samuel já falou o artigo 29-A da Constituição 

que não pode gastar com servidores e com inativos não pode ultrapassar o limite de transferência. 

Estar ai seis por cento para município com população entre cem e trezentos mil habitantes. Então 

como se pode ser observado o duodécimo será composto pela somatória da Receita Tributária das 

transferências previstas a essa linha de raciocínio com vista norma constitucional para saber definir 

o que seria Receita Tributária pela qual utiliza se definição apresentada. São todos ingressos 

proveniente da arrecadação de impostos, taxas e de contribuição de melhoria, dessa forma é uma 

Receita privativa das entidades investidas no poder de tributar União Estado e Receita Federal e 

Município. Vejam bem o que que compõe a base de cálculo para o duodécimo repassado ao 

Legislativo, arrecadadas e transferida pela União, imposto sobre operação com financeiro produto 

da arrecadação do imposto sobre a renda de qualquer natureza imposto de renda, imposto sobre 

propriedade territorial rural ou seja o IPTU. Produto da arrecadação dos impostos sobre produtos 

industrializados do fundo de participação do município. Arrecadadas e transferidas pelo o Estado 

o IPVA, (imposto sobre propriedade de veículos e automotores). A questão dos royalties que 

sempre o vereador Francisco Marcos fala o Dr. Thiago ainda é controverso não estar digamos 

assim pacificado. Então foi feito todo o cálculo da composição. Isto exposto frente aos 

fundamentos exposta verifica se o valor do duodécimo para o Poder Legislativo poderia ser 

setecentos mil reais neste ano de dois mil e dezenove, que é hoje em torno de quinhentos e vinte e 

cinco mil reais. Isso é para mostrar que o Poder legislativo contribui sim com o município. Até 

porque pela Lei ao final do exercício se a Câmara não utilizar todo esse recurso ela devolve para 

o município, ela não pode ficar com esse recurso em caixa, no dia trinta e um de dezembro há a 

devolução de recursos. Para atender a questão dos servidores do pedido pleiteado pelos servidores 

e atender também a questão do reajuste da recomposição do imposto. Seria na faixa de seiscentos 

messes que dar duzentos anos, seis meses estar longe dos setecentos e poucos meses. Então vou 

submeter isso, tem algum colegas que discorda? Essa prestação de contas ela tem mensalmente no 

Portal da Transparência, lembrando que isso é para o ano de dois mil e vinte, não se vai fazer nada 

no ano de dois mil e dezenove e sim para o ano de dois mil e vinte (2020). Porque estou falando 

que isso é necessário porque nesse mesmo Parecer o Dr. Thiago ressaltou o seguinte apesar de ter 

direito a setecentos mil reais, a Lei Orçamentária fala em quinhentos e vinte e cinco. Porque que 

estou chamando os senhores atenção? Porque se nós aprovarmos isso aqui na Câmara, o Prefeito 

coloca na Lei Orçamentária se nós não aprovarmos ai temos que fazer uma Emenda na Lei 

Orçamentária e é muito mais complicado porque nossa Lei Orgânica diz que a Câmara decide 

como vai gastar seu recurso, como vai fazer seu orçamento até o dia trinta de junho, hoje é dia três 

temos ainda vinte e sete dias até o dia trinta de junho a Câmara decide como vai fazer seu 

Orçamento. Estou colocando na mão dos senhores e das senhoras. Não problema nenhuma de 

permanecermos com a mesma Receita que foi o que a Gabriela apresentou aqui na LDO para o 

ano de dois mil e vinte (2020), só não acho justo eu pessoalmente não acho justo, eu acho que 

precisamos também termos condições de melhorar nossa questão da nossa infraestrutura, a questão 

de digitalizar nossos documentos. Precisamos contratar uma consultoria para fazer a reforma 

administrativa dessa Casa para que possamos também fazer nosso concurso público. Precisamos 
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dar esse aumento para os servidores não é aumento é um direito deles essa gratificação, precisamos 

fazer a recomposição que também não é aumento é recomposição da inflação. Então assim por 

diante, está nas mãos dos senhores, e assim voltamos digamos assim, discutir isso na Plenária na 

votação. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimento disse: tenho visto 

a reclamações dos servidores e tenho visto na Lei Orgânica e no Regimento Interno que diz que a 

Câmara Municipal ela precisa ter o repasse necessário para o bem de suas funções. Nosso 

município de Altamira faz primeiro um orçamento no meu ponto de vista fraudulento. Agradeceu. 

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

vou acompanha vossa excelência com pensamentos de buscarmos dias melhores para o Poder 

Legislativo para que possamos também termos condições de trabalho aqui nesta Casa seja vereador 

de oposição ou situação. Dizer também que essa questão do royalties questionando a previsão para 

esse ano de dois mil e dezenove é quase sessenta milhões de reais, segundas informações nos 

repassadas. Então gostaríamos de saber como é gastos esses recursos.  Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: também 

acompanho os pensamentos dos vereadores que me antecederam com relação aos servidores e nós 

como vereadores temos a obrigação de defender os direitos dos servidores. Sabemos que o 

município de Altamira tem uma arrecadação muito boa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: quero parabenizar o senhor Presidente 

por essa iniciativa para esse debate. Porque nós que andamos aos quatro cantos dessa cidade temos 

encontrados funcionários dessa Casa. Eu posso falar estar aqui o Nazaré, não tem quem veja o 

Nazaré que não consiga lembrar da Câmara Municipal. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: senhor Presidente parabéns pela 

exposição, onde ficou muito claro que a Câmara de vereadores tem esse déficit de quase cento e 

noventa e cinco mil mês, onde foi colocado aqui alguns tributos recolhidos pela Prefeitura de 

acordo com alguns repasses. Obrigatoriamente o Prefeito teria que repassar também um percentual 

para a Câmara de Vereadores. Ouvi muito bem um funcionário desta Casa reclamando da situação 

e com justiça, mas eu acho que o primeiro ponto como foi bem colocado por ele que é resolver a 

questão para o próximo ano. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente 

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

Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após lida será assinada. Salão 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e 

dezenove.  
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