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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

QUATRO DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental reunira se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do Dr. Loredan de Andrade Mello, 

os senhores vereadores Raimundo Sousa Aguiar, Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de 

Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco 

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

Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor Presidente convidou todos a 

ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado 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 Sessão em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores 

Victor Conde de Oliveira doente), Waldecir Aranha Maia Júnior (viajando/Brasília/participando 

de curso na ABRANCAM), e João Roberto Mendes (doente). Em seguida o senhor Presidente 

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

realizada no dia vinte e sete de novembro do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação, Aprovada a unanimidade.  Em seguida o seguida o senhor 

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

Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: senhor 

Presidente aportou nessa Casa de Leis, o projeto de iniciativa do senhor Prefeito denominado Plano 

de Cargos carreira e Salários, aonde tenho que reconhecer que vossa excelência a todo esforço das 

discussões que existirão com relação a esse Plano. Tivemos a presença de algumas categorias 

interessadas nesse avanço. Infelizmente o senhor Prefeito pediu a devolução desse projeto depois 

de toda discussão e que eu considero que foi uma discussão extremamente avançada. Mas 

analisando de uma forma que técnica poderia sim pedir a devolução, só que nos pega de surpresa 

porque como eu disse as discussões já estavam extremamente avançadas, inclusive com 

preposições de algumas Emendas. Eu não sei como é que o senhor Prefeito vai se sair com relação 

ao Ministério Público, porque o Ministério Público entrou com uma Ação Civil Pública contra a 

Prefeitura determinando que ele mandasse esse Projeto de Lei dentro de quarenta dias e ele nos 

enviou e depois pede o retorno. Eu vejo isso como uma fraude primeiro porque a devolução deste 

projeto não permite que ele retorne esse projeto como se fosse esse mesmo projeto, vai ser um 

projeto novo e a negociação que ele fez com o Ministério Público foi com relação a esse projeto 

que ele pede a devolução. Vai ter que vir para cá um projeto novo nós não podemos considerar um 

projeto reformulado como se fosse o seguimento do mesmo projeto. Então eu não sei como é que 

ele vai se sair com relação ao Ministério Público porque lá neste acordo está previsto inclusive 

pagamento de multas. Eu aconselho ao SINTEPP as outras categorias buscarem saber do 

Ministério Público qual vai ser o papel do Ministério Público com relação a esta devolução deste 

projeto porque no meu entendimento o senhor Prefeito está quebrando um acordo com relação ao 

acordo que foi feito com o Ministério Público. Nós não poderíamos aqui como foi feito em uma 

situação anterior devolver simplesmente por devolver este projeto, mas cabe sim ao Prefeito pedir 

a devolução se quiser porque ele é autor do projeto.  Nós não havíamos iniciado a discussão deste 

projeto, então ele poderia sim pedir a devolução e foi feito pela Mesa Diretora. Agora eu vejo que 

o Prefeito quebrou sim um acordo feito com o Ministério Público e cabem aos senhores irem ao 

Ministério Público e saber se o Ministério Público vai entrar com uma nova ação, se vai cobrar 

pelo descumprimento desse acordo. O que nós não podemos mas é permitir esse tipo de manobra 
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porque diz a Prefeitura que precisa passar esse Plano para se fazer concurso público e não é verdade 

se quiser fazer concurso público agora faz independentemente deste projeto. O problema é que nós 

não vamos permitir que este ano que vem senhores vereadores permaneça essas contratações 

temporárias e irregulares. Isso interessa sim também a vários vereadores que estão aqui porque 

tem vários indicados de formas irregulares nessa Prefeitura. Nós não podemos permitir que a 

próxima eleição de dois mil e vinte que haja esses cabos eleitorais pagos por nós os temporários, 

coitados são contratados em março e descartado em dezembro para não receberem décimo terceiro, 

para não receberem suas férias, e no estado de desemprego se submetem a escravidão. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse:  

na semana passada participei da décima primeira Conferência Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, aonde tivemos um público grande e várias entidades participaram da 

Conferência, estive lá juntamente com o vereador João Roberto, representando a Câmara 

Municipal de Altamira onde várias discussões foram realizadas e todas em prol da criança e do 

adolescente. Foi um tema muito bom que foi falado sobre a questão da família que tem que está 

também se trabalhar não só a criança e ao adolescente mas também a família. Também fui 

convidada já no final da eleição da OAB, foram duas chapas todos profissionais advogados 

competentes e um tem que vencer e venceu a chapa que era encabeçada para a Dra. Manuela a 

qual parabenizamos todos esses profissionais que possam fazer bom trabalho em Altamira e região. 

Ontem recebi uma mensagem da Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Câncer de Colo de mama, 

onde dia doze agora Dra. Nazaré Falcão vai estar em Altamira para entregar o aparelho de 

Colposcopia e também um consultório completo para que possamos ter, foi uma solicitação dessa 

vereadora para o Secretário Estadual de Saúde, pois só o município de Altamira que faz 

Colposcopia e biópsia de mama. Então será implantado dia doze de dezembro no Hospital 

Regional público da Transamazônica a biopsia de mama e também a questão da colposcopia, para 

que as mulheres com qualquer alteração de colo do útero elas tem que fazer esse exame e esse 

exame só era disponível no município de Altamira e também atrasava muito tempo devido a 

demanda do câncer devido em nosso município ser grande a alteração do colo do útero ser grande. 

Então vai estar disponível agora para todos os municípios que fazem a região do Xingu e 

Transamazônica. A questão das reclamações vejo a Jovelina aqui presente lá da Colina a questão 

da água, fomos até marcados por um repórter sobre a questão que estava derramando água lá na 

COSALT e faltando água nos bairros. Então toda terça feira vou estar aqui falando sobre essa 

situação da água nos diversos bairros do nosso município. Tivemos também em alguns RUCs 

aonde a questão da iluminação pública é bem precária. No Água Azul melhorou mas no Jatobá 

realmente está muito na escuridão. Pedimos que seja resolvida essa situação juntamente com os 

responsáveis dessas empresas da Norte Energia a questão da infraestrutura é muitos buracos nesses 

RUCs onde foram entregues recentemente e estão da forma que está. Então peço que leve essa 

mensagem e teremos aqui também tem que ser Prefeitura com o responsável da Norte Energia, 

onde teremos aqui uma audiência pública sobre essas situações, onde vamos colocar também a 

questão dos Royalties para que possamos está amenizando a situação do nosso município de 

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

cumprimentos disse: ouvi o vereador Agnaldo Rosas aqui falando do Plano de Cargos e Carreiras 

e do nosso concurso público, João Estevam eu falei até nos meios de comunicações que eu me 

senti envergonhado pelo o que o Executivo está fazendo uma manobra indecente uma manobra 

que espero meu Deus que o Ministério Público e a Justiça do meu Estado tome conta disso porque 

esta Casa nós votamos que eu digo votei contra mas foi aprovado o projeto 086, voltou para a 

Câmara o Executivo mandou para esta Casa vetando a gratificação dos servidores. Meu caro 
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Presidente confesso a vossa excelência que me senti surpreendido quando ouvi de vossa excelência 

dizer que o Prefeito pediu os Projetos 084 e 085 para reestudo. Ora e porque manda para cá e 

porque que essa equipe técnica da Prefeitura o que que esses caras estão fazendo lá na Prefeitura 

Municipal de Altamira que técnicos são esses? Que até as Emendas que foram feitas ao PCCR 

estão para serem analisadas pela Comissões. Mas hoje o Ministério Público vai saber de toda essas 

histórias. A Câmara Municipal de Altamira vai ter que se reportar o porquê disso, assim como a 

Prefeitura Municipal de Altamira, porque se não vamos ter que colocar o nariz de palhaço e ficar 

aqui na Câmara Municipal como se nós fossemos uns verdadeiros palhaços. Então Presidente fico 

muito entristecido porque horas e horas nós perdemos aqui ou ganhamos discutindo aqui o que era 

de bom para a classe trabalhadora e ai fica todo esse projeto em vão. Mas meu caro Presidente 

hoje eu estou aqui de posse vereadores João Estevam, Irenilde Gomes líder do governo e 

Raimundinho Aguiar, de posse de fotos lá do Travessão do Espelho, do Ramal da Baiana, Ramal 

Nova Aliança e do Ramal Boa Sorte, está aqui as fotos Presidente Loredan, olhe a ponte aqui 

Presidente a situação, olhe aqui Presidente como é que está a situação desse povo, como é que os 

alunos conseguem vir estudar João Estevam olhe aqui como é que está a estrada isso são fotos e 

não tem como mentir não, dizer que isso aqui são inverdades olhem a lagoa nas estradas a 

população tiraram essas fotos e mandaram para mim. Agora o que eu fico indignado é que diante 

dessas situações que chegam aqui e as respostas que vem para nós aqui é que está tudo uma 

maravilha no Assurini, que tudo está uma belezura e está aqui as fotos e os moradores estão todos 

indignados. Então Almiro Gonçalves não tem como negar. Presidente o que mais me deixa aqui 

perplexo é a situação aqui do município de Altamira que recebeu em dois anos trinta e seis milhões 

cento e setenta e sete mil e cinquenta e nove centavos de Royalties de Belo Monte. Eu quero saber 

Prefeito onde vossa excelência enfiou esse dinheiro, quero saber onde foi parar esses trinta e sei 

milhões de reais oriundo dos Royalties de Belo Monte e esta Casa tem o papel fundamental aqui 

juntamente com os movimentos sociais, nós regulamentarmos esse recurso e o Prefeito explicar 

aonde ele colocou esses trinta e seis milhões, João Estevam é muito dinheiro em dois anos e 

ninguém sabe onde foi empregado esses recursos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Delza Barros que após os cumprimentos disse: Estive na semana na semana passada 

visitando alguns bairros e na oportunidade esteve comigo o Secretário Darlan Barata. Estivemos 

nos bairros São Domingos e Santa Benedita. Onde ficou de ver o que pode ser feito de imediato. 

Pois a minha preocupação é que estamos entrando no período de inverno e sabemos que as ruas 

ficam sem condições de passa por elas principalmente no São Domingos. Então deixo aqui meu 

registro de esforço pedindo atenção nesta área e em tantas outras áreas de nossa cidade. Agradeceu. 

Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, DISCUSSÃO: solicitando ao 

vereador Isaac Costa, que faça a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  

Proposta de Emenda n.º 001/2018, de iniciativa dos vereadores da Bancada do Governo ao Projeto 

de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício 

de 2019. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à Proposta de Emenda 

n.º 001/2018, ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de 

Altamira para o exercício de 2019. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de 

Altamira para o exercício de 2019. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desportos 

favorável ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de 

Altamira para o exercício de 2019. Parecer da Comissão de Finanças Tributação favorável ao 

Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o 

exercício de 2019. Parecer da Comissão de Agricultura e Política rural favorável ao Projeto de Lei 
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n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 

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

Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o 

exercício de 2019. Parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio favorável ao Projeto 

de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício 

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

087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. 

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

Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o 

exercício de 2019. Indicação n.º 2073/2018, de iniciativa do vereador Loredan Mello, que sugere 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que seja implantado ônibus Elétrico gratuito para transporte 

público de passageiros idosos e com Deficiência física. Indicação n.º 2078/2018, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Secretaria Municipal de Educação, a reforma da Escola Municipal Duarte da 

Costa localizada no Travessão da 10 Altamira/Brasil Novo.   Indicação n.º 2079/2018, de iniciativa 

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

de Altamira, através da Secretaria Municipal de Educação, para que realize a construção de uma 

Casa para os Professores da Vila Canopus de Altamira. Indicação n.º 2071/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, 

através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, a pavimentação asfáltica 

e a construção de meio fio e linha d` água das Alamedas W1, W2, W6 e W7 do Bairro Jardim 

Independente II.  Indicação n.º 2083/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que finalize a iluminação da rodovia transamazônica, bem 

como reconstituição do asfalto do trecho do perímetro urbano. Indicação n.º 2055/2018, de 

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

de Altamira, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os 

serviços de linha d`água e pavimentação asfáltica ou blokreteamento nas Ruas Luís das Neves, 

Otácio dos Santos e Benedito Cícero, no bairro Jardim França. Indicação n.º 2057/2018, de 

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

de Altamira, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os 

serviços de linha d`água e pavimentação asfáltica ou blokreteamento na travessa Alberto Garcia 

Soares, no bairro Premem. Indicação n.º 2058/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de linha d`água e 

pavimentação asfáltica ou blokreteamento na Rua Isaac Benarroque, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação n.º 2059/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar redutores 

de velocidade na Avenida Papa João Paulo II, nas proximidades da bifurcação com a estrada do 

Pedral. Indicação n.º 2060/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do DEMUTRAN, realizar o serviço de sinalização 

horizontal, em toda extensão da Avenida João Rodrigues, no Centro. Indicação n.º 2061/2017, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS, criar um Projeto Esportivo voltado 

para o Voleibol, na orla do cais. Indicação n.º 2062/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde 
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Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, que através do 

setor competente, construir uma Creche para a Melhor Idade. Indicação n.º 2063/2018, de 

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

Municipal, que através do setor competente, realizar estudos com vistas a implantação de “Pardais 

de Velocidade” nas principais avenidas de Altamira. Indicação n.º 2064/2018, de iniciativa do 

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

do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar os serviços de reparo na rede de 

iluminação pública na Avenida Buritis e na Rua A2, no bairro Buriti. Indicação n.º 2072/2018, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através do Setor competente, a construção de um Posto de Saúde no Bairro Ayrton 

Senna I. Indicação n.º 2065/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao 

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

e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e manutenção de 

iluminação pública na Rua 12 no Bairro Jardim França. Indicação n.º 2066/2018, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de serviços e 

manutenção de iluminação pública nas Ruas 15,16 e 17 do Bairro Jardim França. Indicação n.º 

2067/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

possa fazer uma visita ao Bairro Vista Alegre e realizar os devidos reparos para facilitar a 

trafegabilidade nesse período chuvoso. Indicação n.º 2068/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que solicite a Secretaria 

Municipal de Saúde ou interceda através da Secretária Estadual de Saúde a contratação de um 

médico Alergista para atender no município de Altamira. Indicação n.º 2069/2018, de iniciativa 

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

da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que realize estudo e posterior 

instalação de "bueiros inteligentes", nos locais onde ocorrem ou possam ocorrer entupimento e 

alagamento nos dias de chuva, também para evitar que o lixo chegue até a tubulação, pois esse 

sistema contém um filtro em forma de cesta  de supermercado para recolher o lixo acumulado nos 

locais feitos para permitir o escoamento de água. Indicação n.º 2074/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destacar um técnico para realizar vistoria em uma árvore   

localizada na Rua Cel. José Porfírio, em frente à Escola Antônio Gondim Lins, pois a mesma está 

próxima aos fios elétricos e sua altura põe em risco parte da fiação. Indicação n.º 2075/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destacar um técnico para realizar vistoria em 

uma árvore, Realizar uma vistoria na árvore localizada na Rua primeiro de Janeiro, em frente à 

Embratel, pois a mesma está inclinada, correndo sério risco de acidente. Indicação n.º 2076/2018, 

de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção no Travessão do 

seu Divino, adjacente ao Travessão Bom Jardim I, no Assurini. Indicação n.º 2077/2018, de 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção do travessão do Aracide no 

Bom Jardim II, na Gleba Assurini.  Indicação n.º 2080/2018, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, realizar serviços de recuperação asfáltica da Rodovia Transamazônica perímetro que 
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interliga a Rodovia Magalhaes Barata até a entrada da Avenida Bom Jesus, onde o asfalto está 

bastante degradado.  Indicação n.º 2081/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

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

construção de uma rotatória na rodovia Ernesto Acióli em frente à entrada para o Acesso WA 02 

rua de acesso principal ao bairro Colina. - Indicação n.º 2082/2018, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, recuperação asfáltica ou blokreteamento da Travessa Coronel Gaioso, Centro.  

Indicação em Conjunto n.º 2070/2018, de iniciativa dos vereadores João Roberto, Loredan Mello, 

Delza Barros e Socorro do Carmo, que solicita ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através do auxílio funeral, que possa contemplar com Formaldeído (formol), as famílias carentes. 

AVULSOS: Ofício n.º 092/2018/GAB/ATM, encaminhado pelo senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito Municipal de Altamira, solicitando a Devolução dos Projetos de Leis n.º 084 e 085/2018.  

Ofício n.º 036/2018/PRES/AL, da Presidência da Câmara Municipal de Altamira encaminhado ao 

vereador Maia Júnior – Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação informando o 

recebimento do Ofício n.º 092/2018/GAB/ATM, encaminhado pelo senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito Municipal de Altamira, como também, solicitando a devolução dos Projetos de Leis n.º 

084 e 085/2018.  Ofício n.º 002/2018/CCJR/CMA, encaminhado pelo vereador Maia Junior – 

Presidente da CCJR devolvendo a Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Altamira, os 

Projetos de Leis n.º 084 e 085/2018. Em seguida o senhor Presidente passou Para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Proposta de Emenda n.º 001/2018, 

de iniciativa dos vereadores da Bancada do Governo ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e 

Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019.  Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação favorável à Proposta de Emenda n.º 001/2018, ao Projeto de 

Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício 

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

087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. 

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desportos favorável ao Projeto de Lei n.º 087/2018, 

que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. Parecer 

da Comissão de Finanças Tributação favorável ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e 

Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. Parecer da Comissão 

de Agricultura e Política rural favorável ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e 

fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. Parecer da Comissão de Defesa 

do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias favorável ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima 

e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. Parecer da Comissão 

de Economia, Indústria e Comércio favorável ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita 

e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. Parecer da Comissão de 

Seguridade Social e Família favorável ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa 

Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. Parecer da Comissão de Viação e 

Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior favorável ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que 

estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. Projeto de Lei 

n.º 087/2018, que estima e Receita e fixa Despesa do município de Altamira para o exercício de 

2019. Indicação n.º 2073/2018, de iniciativa do vereador Loredan Mello.  Indicações n.ºs 2078 e 

2079/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2071 e 2083/2018, de 

iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2055, 2057 e 2058/2018, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 2059, 2060 e 2061/2017, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior. Indicações n.ºs 2062 e 2063/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações 
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n.ºs 2064 e 2072/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2065 e 

2066/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.º 2067, 2068 e 2069/2018, 

de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.º 2074 e 2075/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros. Indicações n.ºs 2076 e 2077/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. 

Indicações n.ºs 2080, 2081 e 2082/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação em 

Conjunto n.º 2070/2018, de iniciativa dos vereadores João Roberto, Loredan Mello, Delza Barros 

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

cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. 

Indicação em conjunto nº 2070/2018, de iniciativa dos vereadores João Roberto, Loredan Mello, 

Delza Barros e Maria do Socorro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro 

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

suas matérias. Indicações n.ºs. 2065 e 2066/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello disse: em relação ao Orçamento 

quero discordar dos colegas da oposição, porque teve tempo hábil para apresentar Emendas e 

poderia ter apresentado Emenda alterando o valor do remanejamento de cem por cento para oitenta, 

setenta e teve tempo hábil para fazer uma Emenda para Castelo de Sonhos em relação ao Hospital 

de Castelo. Então nós votando contra o Orçamento estamos votando contra nossas próprias 

Emendas Impositivas e estar votando em um passo importante do município. Não podemos 

encerrar as atividades legislativa se não votar o Orçamento, hoje vamos votar em primeiro turno. 

Me recordo na época da ex-prefeita Odileida eu fazia oposição e eu sempre votava no Orçamento, 

mesmo com as minhas discordâncias e eu sempre falava o que eu não achava certo. Mas sem o 

Orçamento o município não pode fazer nem um tipo de atividade a partir do dia primeiro de janeiro, 

ele tem que trabalhar digamos assim engessado. Eu respeito mas discordo. Então era isso que 

gostaria de deixar claro antes de iniciarmos as votações. Como faz parte da discussão da matéria 

nós recebemos na quinta feira o pedido de devolução dos projetos de n.ºs 084.085, eu despachei 

para Comissão de Constituição e Justiça, do qual faz parte os vereadores Agnaldo Rosas, Maia 

Júnior e João Roberto, a Comissão acatou o pedido de devolução em virtude de que o Prefeito 

solicita reestudar a matéria. Em virtude do que ocorreu com o projeto 086, achamos por bem a 

Comissão, se os vereadores da Mesa acata esse pedido para que se corrija lá e que se adeque junto 

com a categoria da melhor forma possível para não pairar dúvidas no dia da votação deste projeto. 

Como eu disse desde o início do ano quando veio essas matérias para cá a Câmara não pode 

devolver esses projetos eles só podem ser votados ou devolvidos mediante solicitação do 

proponente que é o Prefeito o Executivo Municipal. O projeto 086 foi para votação em virtude 

disso se aprovaria ou se rejeitaria. De acordo com a interpretação que foi feita segundo a categoria 

haveria prejuízo, segundo a interpretação do Secretário de Administração ele pensava diferente. E 

na mensagem que o Executivo mandou ele alega que ficariam duas leis, isso causaria um tumultuo 

legislativo, então por isso ele achou por bem vetar a bancada governista acompanhou o veto junto 

com a oposição. Então para não haver o mesmo sentido e ocorrer isso nos projetos 085 e 086, os 

vereadores da Mesa achou por bem fazer a devolução, isso nós explicaremos ao Ministério Público 

se ele nos questionar. E como disse aqui alguns vereadores que isso não impede e eu também já 

falei aqui na tribuna e presencialmente aqui perante a imprensa, que não impede se o Executivo 

achar por bem fazer um concurso ainda logo não impede ao PCCR, ele pode caminhar em conjunto 

digamos assim. Mas vocês podem ter a certeza que toda seriedade que nós temos nós votamos esse 

projeto e debatemos o combinado com o SINTEPP era que nós esgotaríamos o diálogo nesses dois 

projetos  do PCCR tanto do magistério como o SIND SAÚDE do PCCR  em geral a lei 086 ela 

estava fora de acordo digamos assim por isso que foi para votação. Quando se esgotou as 
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discussões das Emendas, o único passo que faltava era a Comissão de Constituição e Justiça para 

exarar Parecer das Emendas que se perdeu o objeto em quanto em virtude de que se houve 

solicitação da devolução desses projetos. Então quando retornar para cá no início do ano vocês 

podem ter certeza que a Câmara terá toda seriedade possível para aprovar esses dois projetos que 

são imprescindível para o desenvolvimento da administração municipal. O vereador Francisco 

Marcos levantou QUESTÃO DE ORDEM: gostaria de saber de vossa excelência das Emendas 

que apresentamos como é que vaio ficar o trâmite? E o prazo para voltar essa documentação voltar 

para essa Casa o PCCR 084 e 085? O senhor Presidente Dr. Loredan Mello disse: estou mandando 

cópia das Emendas, já enviamos junto com o PCCR e as que vierem contemplados no PCCR não 

vai ter necessidade de reeditar lá, mas as que não vierem ai abre se o prazo para que as Comissões 

avalie depois que os vereadores anexarem as Emendas depois de novas discussões com o 

Sindicato. Mas eu acho que seria de boa aceitação se lá no Executivo já se debatesse tudo isso para 

vir para cá para causar menos digamos assim prazo possível que já viesse discutido pela categoria 

lá com o Executivo e com o Secretário de Administração e o Secretário de Educação.  Não havendo 

mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Isaac Costa para fazer a verificação 

de quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber 

se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o 

senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO.  Indicações n.ºs 2078 e 2079/2018, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2071 e 2083/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 2055, 2057 e 2058/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações 

n.ºs 2059, 2060 e 2061/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2062 e 

2063/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2064 e 2072/2018, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2065 e 2066/2018, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.º 2067, 2068 e 2069/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.º 2074 e 2075/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 

2076 e 2077/2018, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 2080, 2081 e 

2082/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação em conjunto n.º 2070/2018, de 

iniciativa dos vereadores João Roberto, Loredan Mello, Delza Barros e Socorro do Carmo. 

Aprovada a unanimidade.  A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável a Proposta de 

Emenda n.º 001/2018, ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que Estima a Receita e Fixa Despesa do 

Município de Altamira para o Exercício de 2019. Aprovado com os votos favoráveis dos 

vereadores Raimundo Aguiar, Isaac Costa, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Irenilde Gomes, João 

Estevam. Recebendo os votos contrários dos vereadores Francisco Marcos, Aldo Boaventura, 

Agnaldo Rosas e Maria Delza. Observação: no momento da votação a vereadora Socorro do Carmo 

não estava presente no Plenário.  Proposta de Emenda n.º 001/2018, de iniciativa dos vereadores 

da bancada do governo ao Projeto de Lei n.º 087/2018, que Estima e Receita Fixa Despesa do 

Município de Altamira para o Exercício de 2019. Aprovado com os votos favoráveis dos 

vereadores Raimundo Aguiar, Isaac Costa, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Irenilde Gomes e João 

Estevam. Recebendo os votos contrários dos vereadores Maria Delza, Socorro do Carmo, Agnaldo 

Rosas, Francisco Marcos e Aldo Boaventura.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, da Comissão de Educação, Cultura e Desportos, da Comissão de Finanças Tributação, 

da Comissão de Agricultura e Política Rural, da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 

Ambiente e Minorias, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, da Comissão de 

Seguridade Social e Família e da Comissão de Viação e Transporte, Desenvolvimento Urbano e 

Interior favoráveis a aprovação do Projeto de Lei n.º 087/2018, que Estima e Receita e fixa Despesa 
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do Município de Altamira para o Exercício de 2019. Aprovado. Recebendo votos favoráveis dos 

vereadores Raimundo Aguiar, Isaac Costa, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Irenilde Gomes e João 

Estevam. Recebendo votos contrários dos vereadores Maria Delza, Socorro do Carmo, Agnaldo 

Rosas, Aldo Boaventura e Francisco Marcos. Projeto de Lei n.º 087/2018, que Estima e Receita e 

fixa Despesa do Município de Altamira para o Exercício de 2019. Aprovado em Primeiro Turno 

pela maioria. Recebendo os votos favoráveis dos vereadores Raimundo Aguiar, Isaac Costa, 

Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Irenilde Gomes e João Estevam e votos contrários dos vereadores 

Delza Barros, Socorro do Carmo, Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura e Francisco Marcos. 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 o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse:  senhor Presidente 

mas uma vez vejo aqui ao meu entender está prejudicada essa votação, este parlamento ele é 

composto por quinze vereadores e a maioria absoluta no mínimo diz que precisa de oito, então 

quem aprovou o Orçamento só tem sete votos, a oposição tem cinco, então temos que ver essa 

situação. Mas esclarecendo aos que nos ouve a oposição nunca foi contra o bem estar de Altamira. 

A oposição ela quer apenas que seja respeitado o voto popular determinado nas urnas. Nós não 

concordamos igual foi em dois mil e dois mil e quatorze e dois mil e quinze, dois mil e dezesseis, 

dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, onde sempre nós temos um excedente do que é previsto 

no Orçamento superior a setenta milhões de reais e o Prefeito Municipal faz uso desse dinheiro 

sem que nós possamos opinar. Por isso lá no final do Orçamento ele colocam uma mensagem 

solicitando a aprovação do orçamento que estar determinado e cem por cento do que é sete, isto é 

uma grande fraude e não compensa os vereadores só os incursos o Instituto Ulisses Guimarães a 

ABRACAM que entenda a verdadeira função de vereador que é ser fiscal do Executivo e por 

menor aplicação dos recursos públicos do município. Então vejo que nós não queremos engessar 

o Poder Executivo nós queremos disciplinar. Disciplinando com certeza nós vamos ter políticos 

melhores e vamos ter uma cidade mas bem assistida. É assim a oposição neste parlamento se 

comporta ao longo desses seis anos e que tem feito seu brilhante papel na defesa de uma política 

transparente e uma política humanizada. Por isso parabenizo todos os vereadores que votaram 

contra o projeto, mostrando para esse Prefeito que precisa mandar para cá um Orçamento muito 

mas bem elaborado e debatido. Inclusive for feito com a participação popular aonde seria exercida 

a verdadeira democracia porque somos todos nós que somos contribuinte desses recursos e 

precisamos ser ouvidos. Visto o que acontece como foi a conversa do Marquinho no primeiro 

período onde o Prefeito nesses dois anos e já recebeu da compensação de recursos hídricos dos 

Royalties superior a trinta e seis milhões de reais, e nunca Vice-Prefeito foi informado a essa Casa 

aonde foi aplicado um centavo. Então não podemos aceitar que no decorrer desses últimos seis 

anos que encerrar agora nesse próximo dia trinta e um. Nós já chegamos uma verba superior dois 

virgula seis seiscentos milhões de reais, e Altamira ainda parece uma cidade pobre diante do que 

apresenta suas condições de estrada e bairros totalmente abandonados. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: retorno nessa 

tribuna para dizer que apoio inteiramente as razões apresentadas pelo o vereador Aldo Boaventura 

com relação a questão do Orçamento do Município.  Fato em dois mil e dezessete que houve um 

excedente de setenta e dois milhões de reais ne aqui se vota pelo remanejamento desses valores   

sem autorização aqui da Câmara. Não se sabe ainda qual vai ser o excedente neste ano. Mas com 

a absoluta certeza vai superior a este setenta e dois milhões de reais. Então não dar para se acreditar 

quando se chega em dezembro demitem funcionários com o pretexto de economia porque 

excedente existe. Não dar para aceitar aqui uma vez que seja aprovado um orçamento para 
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construção de uma Câmara Municipal porque no ano passado também foi aprovado e esses 

quinhentos mil não foi usado retornou esses setenta e dois milhões de reais e quem vai me garantir 

que mais quinhentos mil para o próximo ano para retornar para esta Câmara se está Câmara não 

tem se quer ainda um terreno há condições de se construir mas não tem terreno nem a Prefeitura e 

nem a Mesa Diretora definiu ainda onde vai ser construída essa Câmara, eu até proporia senhor 

Presidente se utilizasse aquele espaço da EXPOALTA e em vários municípios a EXPOALTA já 

foram passadas para a iniciativa privada. E este ano apesar de tudo se teve um gasto de duzentos 

e oitenta mil reais, apenas para uma dupla sertaneja, um município que se diz passar por situação 

financeira por várias situações bem gritante na área da saúde não se pode dar o luxo de pagar 

duzentos e cinquenta mil reais para uma dupla sertaneja. É esse remanejamento que não queremos 

e que não aceito. Por que reitero com as palavras do vereador Aldo. Com relação ao PCCR que foi 

pedido a devolução para o Prefeito tudo bem. Mas senhor Presidente esse projeto ele tem que ser 

arquivado agora aqui na Câmara foi devolvido sim foi pedido porque quando vier de lá tem que 

vir um novo projeto e não a sequência do mesmo projeto porque o Prefeito ele vai ter que conversar 

e ver lá com Ministério Público que tipo de acordo que ele fez porque no meu entendimento o 

Ministério Público fez um acordo deu um prazo para vir esse projeto. Agora se o Prefeito deu 

causa de interrupção o problema é dele com o Ministério Público. Nós não podemos aceitar como 

uma sequência do projeto esse projeto tem que ser arquivado aqui na Câmara. Tem que vir um 

novo projeto para cá e eu espero que quando chegar aqui que inicie logo as discussões e as votações 

para que não se crie mas esse problema de vai lá e volta para cá e vice-versa. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello disse: só esclarecer para o vereador Agnaldo que 

a Emenda que não é apesar de ser para a construção da Câmara e não é para a dotação da Câmara 

é para a SEMINF e que o Orçamento nem sempre ele consegue ter se realizado da forma como ele 

é planejado. Este ano era intenção ainda era fazer esses quinhentos mil reais para iniciar a 

construção da Câmara mas o terreno que nós pleiteava era próximo do pepino que a Norte Energia 

estava em vias de autorizar a cedência desse terreno que é uma Condicionante de alguns terrenos 

serem cedidos para órgão públicos, mas o IBAMA e que criou um impercilio alegando que lá é 

uma área de preservação permanente. Então o IBAMA desautorizou a Norte Energia continuar 

com a parte da legalização de cedência desse terreno. E agora a Prefeitura está fazendo a 

desapropriação do terreno ali na Avenida Alacid Nunes um terreno bom, um terreno que atende as 

expectativas porque pelo o projeto original era suficiente dois mil metros quadrados, mas esse lá 

tem três mil metros quadrados. O vereador Maia Júnior já fez a planta, já fez o projeto básico. 

Esperamos que esse ano de dois mil e dezenove que consigamos pelo menos de iniciar essa obra. 

E ai desta feita e para a SEMINF esses quinhentos mil reais, anulando dotações de outras pessoas 

jurídicas da própria Secretaria de Obras. Agradeceu. Em seguida fez da palavra o vereador 

Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: Vice-prefeito Joel Mendes ouvi o vereador 

Raimundinho Aguiar falar aqui que nós estávamos votando contra a construção da Câmara 

Municipal. Vossa excelência sabe muito bem Vice-prefeito Domingos Juvenil que de dois mil a 

dois mil e quatro, ele era Prefeito aqui em Altamira e já essa promessa e eu fiquei careca de escutar 

essas histórias e não tem essa história de Câmara não Presidente Loredan fica somente nesse papo 

furado e os nossos irmãos vereadores que se elege e se reelege fica todos na expectativa e fica 

somente na conversa fiada. Eu não acredito Joel Mendes, só acreditava se vossa excelência 

assumisse a Prefeitura, eu pedi aqui nessa tribuna para o Juvenil renunciar eu digo renunciar e dar 

a vaga para o Joel Mendes que ai eu acredito que sai, mas enquanto ele tiver como Prefeito eu não 

acredito que vai ter Câmara Municipal aqui não, vai ficar do jeito que está aqui para o próximo 

biênio, para o próximo mandato de vereadores e isso ai eu não tenho nem dúvida porque eu já 
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venho batendo nisso desde o ano de dois mil, falando esse prédio aqui é do tempo do finado 

Coriolano Dias de Sousa, ai passou para o companheiro João Pato e diversos que já passaram aqui 

e está aqui o prédio do mesmo jeito ficando somente na conversa fiada que vai colocar no 

Orçamento, eu votei contra esse Orçamento porque todos os anos estamos aqui e no ano passado 

eu também votei contra , porque votei contra? Porque fica aqui esse remanejamento que é feito 

pelo o Prefeito que ele manda cem por cento para ele fazer o que ele bem prover e bem quiser e 

nós podemos aceitar isso. Então eu no meu modo de entendimento vou buscar minha assessoria 

jurídica juntamente com os vereadores para sabermos da causa esse projeto foi prejudicado porque 

no meu entender eu acho que ele precisava de oito votos para que fosse aprovado o Orçamento e 

só teve sete votos. Mas vamos buscar aqui nosso meios jurídicos para ver como é que vai ficar 

essa causa .Meu caro Presidente recebi aqui uma denúncia lá do bairro Jardim Independente I, 

vossa excelência que pode chegar junto ao secretário com mais facilidade dizer que o povo não 

tem água no conjunto Novo Paraíso lá do Silvano Bonfim, nem água e nem coleta de lixo, mas de 

quinze dias que não passa um carro de lixo passando por lá, e está o home em pé ali fazendo a 

denúncia ali e está ali fotos que ele mostrou para nós. Também com relação aos Royalties de 

Altamira que também foram contemplados, digo a vossa excelência que em Altamira é o dobro 

com oito turbina que está funcionando é o dobro do município de Tucuruí. Tucuruí no ano de dois 

e dezoito recebeu dezoito milhões de Royalties e nó recebemos vinte e dois milhões de Royalties 

e só oito turbinas funcionando. É isso ai que estou aqui com dados oficiais da ANEEL aqui para 

mostrar até está grifado para mostrar e também dizer que este dinheiro está lá em Vitória do Xingu 

perambulando e ninguém sabe o que o Prefeito de lá está fazendo também. Nós temos que colocar 

o Ministério Público nas costas desses caras porque esse dinheiro o Ministério Público Federal, 

coloca o Juiz Federal porque todo mundo caiu no silêncio e está Casa tem o direito assim como a 

Câmara de Tucuruí dum repasse dos Royalties também e aqui vereadores não chega nada. Por isso 

que eu disse nós não precisamos colocar a Câmara para construir nossa Câmara com Orçamento 

não o próprio dinheiro de Belo Monte se arrumar o terreno que tem muitos na cidade constrói essa 

Câmara num passo de mágica essa Câmara, eu garanto que no mais tardar um ano a gente faz um 

prédio digno para o povo de Altamira e para os futuros vereadores que aí virão assumir o 

parlamento no município de Altamira. Então chamo atenção meu caro Vice-Prefeito para que 

possamos ficar vigilantes e vossa tem um papel fundamental de perguntar para o Prefeito o que é 

que o senhor está fazendo com esses trinta e seis milhões de reais com os Royalties que recebeu 

em dois anos no município de Altamira e até então não vimos nada aqui. Ouvimos somente dizer 

fizemos a estrada da Princesa do Xingu, fizemos ali aqui, mas tem recursos para isso vereadora 

Irenilde. Esses recursos dos Royalties faço um apelo se for preciso eu fico até de joelhos fazendo 

apelo a vossas excelência para que possamos pedir a regulamentação desses recursos, a 

regulamentação para a educação, a regulamentação para a área de lazer, para a cultura que esses 

rapazes não tem nem um recurso para a agricultura do município de Altamira precisamos que 

venha verdadeiramente o Prefeito envie para esta Casa, estou regulamentando para o ano de dois 

mil e dezenove os recursos oriundo do recursos hídricos  que vem de Belo Monte. Então Presidente 

é isso que queremos é isso que nós desejamos aqui para o povo de Altamira que seja contemplados 

porque o nosso rio está ai descendo água em abundância e gerando energia apara o Brasil a fora e 

nós não sejamos contemplados e nem que seja feito um demonstrativo   do que está sendo gasto é 

de lascar. É por isso que vou ficar aqui nos quatro cantos desse município fazendo um apelo as 

vossas excelências, fazendo um apelo ao Ministério Público, fazendo um apelo à população de 

Altamira que se manifeste em prol desses recursos que são recursos para buscarmos direitos da 

população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que 
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após os cumprimentos disse: então Presidente quero me reportar com relação a esse papel que o 

vereador Marquinho mostrou a pouco e dizer que a situação lá não está boa não, estive lá fui até 

na ponte do Tuna os travessões que foram feitos Picadinho, Picadão, Jaraninha e o Travessão da 

Firma foi feito a travessia do Travessão da Firma e do Espelho, mas aquela Vicinais não foram 

feitas, e precisa urgente fazer o transporte escolar não consegue esse no próximo ano trabalhar 

não. Mas eu quero aqui unir forças. Quero pedir ao Pedro Barbosa ele que comanda o Garimpeiro. 

Nós temos uma patrol que está no Esperancinha e veio fazer um serviço de emergência no Espelho 

e vai voltar para o Esperancinha para fazer. Mas temos esperança e tenho certeza que temos 

representantes da região na Câmara Legislativa do Estado do Pará que é nosso Deputado Eraldo 

Pimenta que esteve lá com vocês e prometeu que vai fazer o travessão da dona Jéssica que vai 

fazer a ponte do Tuna e até o presente momento ele não apareceu vou cobrar dele porque 

precisamos de parceiros o Assurini é muito grande dona Jéssica se ele prometeu para vocês ele 

tem que cumprir  e vou cobrar porque ele é nosso representante aqui e ele vai fazer os trabalhos lá 

do outro lado do Tuna também as estrada  assim fiquei muito feliz porque ele é um cara trabalhador 

é meu amigo e vou cobrar dele também para ver se tem alguma coisa para nos ajudar. Também foi 

feita a ponte do Climar, uma ponde de qualidade, dupla. Também quero dizer que fui no Travessão 

da firma são cento e seis quilômetros e tirei em uma hora e meia a principal está muito boa agora 

as Vicinais boa parte não estão boas não. Também foi feito a ponte do Tiãozinho no Cajá I, que 

ficou excelente. Em seguida o vereador Francisco Marcos solicitou um aparte o qual foi concedida 

após os cumprimentos disse: obrigada por me conceder a parte fico feliz em ouvi vossa excelência 

que é um cidadão que atua na região do Assurini, dizer que concorda realmente que lá estar um 

descaso. Vossa excelência mencionou o nome do Deputado Eraldo Pimenta, vamos dar uma 

credibilidade, vamos pedir a Deus que o Deputado realmente consiga vir atuar em nossa cidade 

em nosso município para poder ajudar porque nós temos um Deputado aqui que ainda é Deputado 

até o dia trinta e um de dezembro que é o Ozório Juvenil, e o Ozório, ele poderia ter atuado esses 

quatro anos como Deputado nessa região e nós não víamos esse homem nem em retrato. Então 

faço aqui meus agradecimentos por vossa excelência ter deixado eu falar e contemplando dizendo 

a vossa excelência que estou muito feliz por vossa excelência ter aceitado e reconhecer que 

realmente está uma esculhambação lá no Assurini. Agradeceu. Retomando a fala o vereador disse: 

mas piorou com essas fortes chuvas que passaram por cima de pontes, tem uns baixões que 

alagaram e com isso traz esses transtornos para a população. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: quero dizer que no dia 

dois participei da segunda Corrida do Fogo na nossa cidade a corrida de rua. Nesse momento quero 

parabenizar a iniciativa desse esporte o Comandante Valdecir do Quartel do Corpo de Bombeiros. 

Também parabenizar todos os organizadores desse grande evento da cidade de Altamira. Também 

senhor Presidente participei e fizemos o percurso de seis quilômetros. Então fiquei muito satisfeito 

porque eu sai e cheguei com trinta e dois minutos. Então fiquei muito feliz, porque eu estava 

incentivando também o esporte, eu aproximadamente cem quilos e com isso eu estava 

incentivando o esporte porque esporte é saúde. Raimundinho Aguiar me deparei com uma tenda 

da Fisioclin do Dr. Edson Mota onde ele dar toda estrutura e todo apoio para aqueles atletas que 

chegam lá para ter um suporte. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde 

Gomes que após os cumprimentos disse: senhores e senhoras que estão aqui presentes para ver e 

ouvir, vocês acabaram de ver a oposição votando contra o Orçamento do município e que estão 

levando em brincadeira, mas quero dizer que não é brincadeira o município tem que ter Orçamento. 

Então as pessoas tem que ver porque estão sendo representados o vereador Marquinho fala do que 

entra no município mas não fala do que é gasto vossa excelência sabe quanto custa um quilometro 
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de asfalto? Vossa excelência não sabe vossa excelência sabe quanto custa uma rua? Vossa 

excelência nunca foi na inauguração de ruas pelo menos para saber as ruas de nossa cidade estavam 

todas abandonadas e ainda tempos herança do outro governo e com certeza outro vereadores como 

vocês que não ajudavam a Prefeita a trabalhar. Então vossa excelência preste bem atenção não 

fique com deboche, vossa excelência fica debochando da vereadora Delza respeite a colega 

inocência dela. Com relação ao Orçamento não faça isso não vocês estão votando contra os 

Altamirense e não é contra vocês não porque a oposição quanto pior para eles melhor a se não 

fosse o Prefeito Domingos Juvenil porque é o que tem coragem de trabalhar. Então como seria 

essa cidade? Ele tem coragem, tem competência, tem dignidade e tem compromisso com a 

população de Altamira. Como é que vocês fazem isso com o Orçamento? Como é que fica a saúde? 

Quantos de vocês já chegaram na UPA no Hospital Municipal e foram atendidos, é obrigação mas 

ele tem competência coloquem nas mãos de um que não tem competência para vocês verem 

obrigação todos nós temos eles também tem obrigação de votar no Orçamento e votaram contra a 

população e vocês estão ai sorrindo batendo palmas e achando tudo muito bonito não façam isso, 

vejam por quem vocês estão sendo representados. Imaginam vocês se o Marquinho tivesse sido 

elegido a Deputado Estadual ele ia cortar todas as verbas de Altamira porque entre ele e o Prefeito 

Juvenil o problema deles é pessoal o problema dele é com o Juvenil porque o Juvenil trabalha 

porque ele tem competência e responsabilidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: hoje como todos já sabem vai se realizar 

uma audiência pública com a rede Celpa e os vereadores, espero que realmente o povo compareça 

hoje à noite nesta Casa. Porque meus amigos a uma semana atrás tem aquela promoção, na sexta 

feira da promoção tinha gente de madrugada esperando a loja abrir com filas de duas a três horas 

para pagar o que foi comprado para gastar o povo está em primeiro lugar, agora para brigar e 

defender seus interesses são poucos porque lá de frente a Celpa nós vereadores eu especialmente 

que já venho há mais de ano batendo nessa Celpa tirando o couro dela aqui na tribuna e meus 

colegas vereadores também. Teve um manifesto enfrente a Celpa na quarta-feira passada eu quero 

saber onde estar o povo de Altamira? Noventa e nove por cento paga taxa mínima para essa Celpa 

porque não tinha ninguém lá, só tinha no máximo nossos colegas com seu pessoas e a população 

de Altamira que tanto reclama que tanto sofre com essa energia elétrica que quando chega na casa 

de vocês é um tormento você até se assusta, sabemos que esses mediadores que noventa por cento 

a maioria deles aumentam o consumo de cada morador e o povo lá compareceram e ai nós ficamos 

aqui gritando falando por cada um de vocês e onde é que vocês estavam?. Vereador Marquinho 

que está aqui me parabenizando que você deixasse um pouco nossos colegas nossos vereadores 

quietos porque você com seus discursos as vezes você machuca nossos colegas com sua 

empolgação para ser candidato a Prefeito de Altamira, mas quando a gente é candidato a alguma 

coisa temos é que abraçar, namorar e se aproximar para fazer as articulações e você não tem 

demonstrado isso e isso é ruim para você. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. 

Loredan Mello disse: em resposta ao vereador Aldo Boaventura que levantou a questão de 

quórum nosso regimento e a Lei Orgânica ela é silente com relação ao quórum, onde é dito que a 

maioria como é uma Lei Ordinária não é uma Lei Complementar uma Lei Ordinária que veio do 

Executivo a maioria simples desde que o quórum seja qualificado seja a maioria absoluta no 

quórum a votação em si, os votos necessários para aprovar é voto de maioria simples. Sabendo 

também que só foi aprovado o primeiro turno   há necessidades de votarmos no próximo dia onze 

o segundo turno  tenho aqui em mãos uma correspondência da Norte Energia cumprimentando a 

Mesa Diretora e dizendo quem vem para audiência do dia dez é o senhor Eduardo Camilo 

Superintendente de Relação Institucionais, José Hilário Superintendente Sócio Ambiental em 
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Assunto Indígenas, Flávio Teles Atendente Jurídico Operacional, essas três pessoas vem 

representando a Norte Energia na audiência pública dia dez próximo. Não havendo mais 

manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, 

da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. Salão Plenário da Câmara 

Municipal de Altamira, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.  
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