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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO TERCEIRO 

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

QUATRO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental 

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

Loredan de Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Isaac Costa da Silva, 

João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de 

Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Maria Delza Barros 

Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. Em seguida o senhor Presidente convidou 

todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. 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 dos vereadores 

Waldecir Aranha Maia Júnior (viajando), Irenilde Pereira Gomes (zona/rural), João Estevam da 

Silva Neto (zona rural/Assurini) e Victor Conde de Oliveira (ausente). Em seguida o senhor 

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

Ordinária realizada no dia dezessete de setembro do ano de dois mil e dezenove. Não havendo 

manifestantes Aprovada a unanimidade. Em seguida a palavra foi facultada a convidada. Fazendo 

uso da palavra a Dra. Karen Luz -  Advogada e Presidente da Comissão dos Direitos da 

Criança e Adolescente da OAB de Altamira. Gostaria de mostrar a todos de que forma a 

comissão ela tem atuado em prol dos direitos e da garantia das crianças e dos adolescentes do 

município de Altamira. Hoje a comissão é formada em torno de sete a oito pessoas e nós temos 

desenvolvido o Projeto OAB vai à Escola, durante à sete meses. Antes de começarmos nossa 

atuação da OAB vai à Escola nós tivemos contato com o Secretário de Educação e com todos os 

demais responsáveis pela SEMED diretores e professores municipais, os conselheiros do ensino 

médio e diretores das escolas municipais, os conselheiros, CREAS, CRAS e demais órgãos que 

trabalham em prol da garantia do direito da criança e do adolescente. Ouvimos a cada queixa a 

cada situação alarmante que as crianças tem passado nas escolas municipais por conta disso 

resolvemos atuar diretamente com isso. Durante esses sete meses já fizemos quinze palestras nas 

escolas municipais. Atendemos quatrocentas e oitenta crianças e adolescentes, quatrocentos pais 

ou responsáveis que já foram alcançadas pelo projeto e sessenta e seis educadores, na totalidade 

de novecentos e quarenta e três pessoas alcançadas com o Projeto OAB vai à Escola que tem como 

objetivo levar instrução e capacitação tanto para as crianças como adolescentes, pais, educadores 

e diretores que possam garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Nas escolas que 

visitamos fizemos palestras com dinâmicas para que possamos entrosar os pais, as crianças e até 

mesmo os educadores nas palestras. Também estamos desenvolvendo o Projeto Infância Protegida 

esse projeto já tem como a temática a prevenção e o combate ao abuso e exploração sexual ao 

Infanto Juvenil. Infelizmente o estado do Pará tem um índice alarmante de crianças que tem sofrido 

por conta do abuso e exploração sexual, por conta disso nós temos tentado prevenir o aumento 

desse índice. No início do ano com esse projeto infância protegida fizemos um evento no shopping 

Serra Dourada onde foi realizada palestra de forma lúdica para as crianças na linguagem de 

criança, nós ensinamos as crianças se proteger de qualquer ameaça de qualquer toque ao seu corpo, 

alcançamos ao todo em torno de trezentas criança no shopping e cento e cinquenta adultos que 

foram alcançados através das palestras do abuso e exploração sexual contra crianças e 

adolescentes. Hoje quero apresentar para vocês uma extensão do Projeto Infância Protegida, nas 

escolas já encontramos casos de abuso e como será na zona rural como será o índice na zona rural? 
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Onde nossas crianças estão mais distantes, aonde a informação, a comunicação fica mais difícil de 

chegar até a elas, então nós nos preocupamos com as crianças que vivem na zona rural. Então por 

conta disso estamos fazendo essa ação social agora para o mês de outubro no dia das crianças, 

estamos nos organizando para irmos até ao travessão do Espelho na Escola São Benedito. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do 

Carmo que após os cumprimentos disse: o Presidente Dr. Loredan Mello nos passou alguns ofícios 

respondidos um sobre as questões das cirurgias eletivas de traumatologias aonde o Diretor da 

Regional responde que já houve uma reunião com os nove municípios sobre a questão de algumas 

cirurgias que não são de média e alta complexidade que vem para o hospital regional e também 

passou   para o secretário estadual para que realmente faça o mutirão de cirurgias atendendo os 

nove municípios da região. E que também seja feito educação no trânsito de alguns municípios, 

onde vimos realmente muitas pessoas de moto em Medicilândia e Uruará sem capacete, que 

realmente isso possa fluir para que realmente possamos diminuir os acidentes na nossa região. 

Outro oficio que também recebemos informando a Secretaria Adjunta do Estado de quanto foi 

repassado para o município de Altamira para o Fundo Municipal de Saúde até o mês de setembro 

nove milhões e cento e noventa e seis mil reais, para que realmente esse recurso possa está 

contribuindo para que nossas cirurgias e nossos atendimentos do hospital regional que também foi 

uma labuta dessa Câmara de todos os vereadores, fizemos ofícios solicitando que aumentasse o 

teto do município de Altamira na área da saúde. Tivemos visitando alguns locais nesse final de 

semana, visitei o ECOM fui bem recebida onde na próxima semana estarei apresentando algumas 

indicações para melhoramento daquele espaço. Também visitei o residencial Santa Benedita, onde 

está sendo realizada algumas obras onde as dezenove indicações daquelas ruas é de minha autoria, 

foi começada as obras em seguida pararam vou estar solicitando para que retomem os trabalhos 

no residencial Santa Benedita. No cemitério hoje estivemos lá e não tinha coveiro, foi preciso ligar 

para que ele retornasse para fazer o sepultamento de um recém- nascido para que tenha o plantão 

permanente como é aberto até as dezessete horas o cemitério central como o do quilometro quatro. 

Recebemos também através das redes sociais do Presidente recomendação como ele falou a carta 

aberta que foi feita tanto nós vereadores quanto os movimentos que estavam aqui presentes na 

audiência da Norte Energia, aonde várias pessoas de movimentos se posicionaram principalmente 

os movimentos atingidos por barragem, foi feito esse documento e encaminhado para o Ministério 

Público do Estado do Pará, para a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Pará, aonde 

foram feitas tanto para o Ministério Público, as Defensorias do Estado e da União, fizeram várias 

considerações, recomendando ao município sobre a questão do saneamento porquê? Aonde esse 

poder em nem um momento o legislativo foi convidado para que realmente pudéssemos discutir o 

saneamento do município de Altamira. Então foram feitas duas audiências e não fomos 

convidados, na última foram alguns vereadores porque vimos nos grupos nas redes sociais ai fomos 

um assunto desse é de suma importância para todos nós para o município de Altamira. Então foi 

por isso que nós vereadores redigimos essa carta juntamente com a sociedade civil encaminhamos 

e graças a Deus fomos ouvidos e o Ministério Público que recomenda a Prefeitura de Altamira que 

suspenda imediatamente o processo do plano do saneamento de Altamira, bem como o processo 

de licitação para concessão do sistema de saneamento do município de Altamira. Ele diz que 

promova novas audiência públicas no município de Altamira a serem realizadas em diferentes 

localidades do município que seja amplamente divulgada essas audiências públicas para que a 

população possa estar participando para que possa estar dando sua contribuição. Um processo 

desse tem que ter também a opinião do povo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 
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Assis Cunha que após os cumprimentos disse: quero informa aos colegas que hoje estive visitando 

algumas comunidades no campo e com exclusividade a comunidade do Cupiúba aonde amanhã 

estaremos lá, juntamente com o engenheiro para ver o local da implantação do sistema de 

abastecimento de água daquela comunidade. Levando em consideração desse poço é fruto da 

emenda impositiva de minha autoria, cinquenta por cento da é da emenda deste vereador e 

cinquenta por cento do Dr. Agnaldo Rosas. A minha emenda do ano de dois mil e dezoito, 

encaminhei para a chácara Canaã na estrada que segue para a Betânia sentido Princesa do Xingu 

para que aquelas famílias fossem atendidas com água, pois na chácara Canaã nessa época do ano 

eles sofrem muito com a falta desse precioso líquido. Então senhor Presidente e nobres colegas 

vereadores ficamos muito contente quando conseguimos perceber que estamos atendendo os 

anseios da comunidade. Lamentavelmente naquela comunidade existe alguns comentários que a 

Norte Energia que vai colocar água que bom que fosse porque a Norte Energia só deixou para nós 

Altamirense as mazelas situações como vemos na periferia situações desagradáveis, situações 

indesejadas pela sociedade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador   Dr. Agnaldo 

Rosas que após os cumprimentos disse: aproveitando dizer que endosso suas palavras dizer que 

realmente essa Casa dentro de sua administração tem feito um trabalho extremamente importante. 

Na quarta feira tivemos aqui uma audiência pública e fui de forma gratuita atacado pelo o vereador 

Raimundinho Aguiar, aonde ele disse que não sabe porque eu cheguei a ser vereador. Porque eu 

não sei dirigir carro e, também, não tenho carro. Eu não sei dirigir moto e, também, não tenho 

moto. Eu tenho medo de andar de avião, mas não tenho medo de gente covarde. Eu respondo a um 

processo cível, mas eu nunca fui condenado, nem cível, e nem criminalmente. Na verdade, ter 

medo de andar de avião, não saber dirigir carro e nem moto não condições legais e nem necessárias 

para se tornar um vereador; e eu me tornei e estou vereador. Porquanto, eu ando a pé; eu ando de 

mototaxi; eu ando de ônibus e, dessa maneira, eu sempre cheguei e posso chegar aonde eu quiser. 

E cheguei e sou advogado e estou vereador. Eu fui eleito vereador no ano de 2016 e, para minha 

posse, declarei não ter bens a declarar. E hoje, três anos após, continuo afirmando, sob pena de 

responder por falso testemunho, que não tenho bens a declarar. Eu tenho 51 anos de idade. Durante 

toda a existência da minha vida, o processo de nº 0801841-88.2018.8.14.0005, tramitando hoje na 

Segunda Vara Cível, e proposto pela senhora Denise Aguiar, é o único a que respondo. Eu nunca 

fui condenado, nem na esfera cível e nem criminalmente, vereadores Raimundo Aguiar e Isaac 

Costa. Eu sou advogado e estou vereador. Eu, com muita certeza que sempre tive e tenho, declaro 

que não me formei em direito e nem me tornei vereador para amealhar bens materiais e muito 

menos para enriquecer, mas sim para servir aos que necessitam e me procuram. Nasci em família 

humilde, mas meus pais sempre nos ensinaram e nos encorajaram (a mim e aos meus irmãos), a 

não nos deixarmos ser humilhados, por quem quer que seja, pelo simples fato de sermos pobres. 

E eu, então, não me permito ser humilhado, principalmente por aqueles que, de posse de um cargo 

público, acreditam serem os donos da coisa pública, porque eu sei que a coisa pública é de toda a 

sociedade; ela é nossa. Eu nasci e me criei no bairro do Recreio, sou de uma família de 13 irmãos, 

e, meu pai, hoje falecido, foi garimpeiro na ilha da fazenda, juntamente com meus irmãos mais 

velhos, e com a garimpagem sustentaram o nosso lar. A minha mãe foi e continua sendo doméstica, 

e tem 82 anos de idade, é aposentada pelo INSS, e mora na mesma residência, aqui na rua primeiro 

de janeiro, pelo mesmo período de ano da sua existência. Eu estudei em colégios públicos de 

Altamira, o primeiro e segundo graus e, no ano 1997, na gestão Claudomiro Gomes, fiz o cursinho 

popular preparatório pré-concurso, ofertado pela Prefeitura de Altamira, que iria realizar o 

primeiro concurso da sua história, e eu fui aprovado para o cargo de Agente Fazendário. O cursinho 

foi de tamanha valia para a minha vida, e acredito tenha sido para muitas outras vidas, que eu 
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acabei também sendo aprovado no curso de Direito da Universidade federal do Pará. A minha 

mãe, recém-viúva, pediu para que eu assumisse o cargo de agente fazendário e não fosse para 

Belém cursar Direito, porque, na sua simplicidade e humildade, na nossa família não tinha nenhum 

doutor advogado, nenhum doutor juiz, nenhum doutor promotor e, caso eu fosse, poderia passar 

por muitas dificuldades, porque ela não teria condições mínimas financeira para me sustentar. 

Então, mesmo sabendo das dificuldades pelas quais eu poderia enfrentar, e enfrentei; e com muita 

fé em Deus, eu fui. Fui para Belém, de ônibus da Transbrasiliana, porque naquele período, senhor 

Raimundinho Aguiar, ninguém da minha família tinha carro, aliás, eu também não sabia sequer 

dirigir carro. Eu sabia, no entanto, que estas questões matérias, pelas quais o senhor tanto preza, 

não eram condições necessárias para eu ir estudar e me formar. Eu fui, e fui de ônibus, sim. Na 

faculdade, vendi livros para eu poder me manter e, durante os meus 05 anos de curso, todo o trajeto 

residência/faculdade, faculdade/residência, eu o fiz de ônibus. Em 2002, conclui o meu curso e, 

em 2003 passei na prova da OAB. Montei e estruturei, juntamente com mais dois colegas recém-

formados, um escritório de advocacia, na Rua João Balbi, no Bairro de Nazaré, e por lá advoguei 

até o ano de 2010, e esse foi um dos maiores orgulhos da minha mãe, da minha família, e dos meus 

amigos a quem eu nunca desprezei, e sei que esse foi o maior presente que eu pude lhes oferecer, 

que foi o de chegar aonde cheguei, de ônibus, sem perder a minha dignidade. Resolvi retornar pra 

Altamira, no ano de 2011, e por aqui continuei a advogar no escritório Barboza Advocacia, na rua 

Anchieta, e até hoje, como advogado que sou, eu nunca fui representado na OAB por nenhum 

cliente. Eu nunca pedi, como honorários, nem moto, nem carro, e nem assim eu agiria, mesmo se 

soubesse dirigir. Eu não sei dirigir nem moto e nem carro e, em verdade, eu quase sempre advoguei 

sem cobrar um centavo para muitos que se apresentaram a mim como necessitados. Sei que para 

o senhor, vereador Raimundinho Aguiar, deve ser muito difícil de acreditar e aceitar que uma 

pessoa como eu possa ter se tornado vereador, porque talvez o senhor acredite somente no poder 

do dinheiro, mas, felizmente, o senhor está muito enganado, o senhor está redondamente enganado. 

Mesmo eu não sabendo dirigir nem carro e nem moto, ter medo de andar de avião, e não ser homem 

de posses materiais, eu sou advogado e estou vereador, sim, e isso me basta. Eu cumpro uma 

missão, a de provar que o poder econômico não é tudo, e não é impedimento pra se chegar aonde 

se quer chegar. Eu sei que daqui pra frente estarei encorajando outras pessoas a seguirem o seu 

rumo e chegarem aonde quiserem, também, principalmente às que não tem nem carro e nem moto, 

e nem sabem dirigir, e nós somos muitos, e podemos ser, principalmente vereadores, sim vereador 

Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves 

que após os cumprimentos disse: estive visitando o ramal da Floresta aonde foi concluído os 

trabalhos da ponte que uma das chuvas tinha levado. Também visitei a comunidade do Michila 

onde esse vereador através da emenda impositiva pedi um posto de saúde para aquela comunidade, 

sabemos que só tem um posto de saúde no Bananal sentido Vitória do Xingu. Então minha emenda 

impositiva foi para beneficiar toda aquela comunidade. Agradeceu. Em Seguida fez uso da palavra 

o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: senhores cada dia renovo meu 

compromisso com a população de Altamira, fico mas feliz em ver que nosso gestor municipal 

aplica os recursos em obras estruturantes para beneficiar nossa população. Como podemos 

acompanhar algumas dessas obras? Com pinturas de faixas de pedestres enfrente na EMEF Ulisses 

Guimarães, que com certeza trará segurança aos alunos professores e toda comunidade escolar e a 

população em geral que trafega pelas ruas da nossa cidade. A cobertura da quadra de esporte da 

Escola Francisco Carneiro no conjunto Alberto Soares, a qual beneficiará toda a clientela 

estudantil e mas atletas do bairro. Sexta feira dia vinte de setembro inauguramos mais uma rua 

totalmente drenada e pavimentada com calçada e iluminação pública em lede no bairro Jardim 
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Independente I, na Rua Irmão Fernandes, mas uma obra da gestão governo trabalho e 

desenvolvimento social. Neste momento quero dizer da minha grande satisfação em informar que 

estive em Castelo de Sonhos juntamente com o Prefeito Domingos Juvenil com a chefe de gabinete 

Dra. Denise Aguiar, a líder do governo Irenilde Gomes, Secretário de Educação Roni Heck e 

Secretária de Saúde Kátia Lopes, o Prefeito foi recebido pelo Castelenses e Cachoeirenses e 

aplaudido pelos os investimentos realizados nos Distritos. Pela primeira vez o desenvolvimento 

chegou através de uma administração séria e honesta. Foram entregues a população a creche Irene 

Heck e a Unidade de Saúde da Família São Miguel, a quadra coberta Léo Heck, e o tão sonhado 

asfaltamento concretizado através da implantação da usina de asfalto e da fábrica de tubos que será 

implantada em Castelo de Sonhos assim resolverá os problemas de Castelo de Sonhos e Cachoeira 

da Serra. Portanto o progresso chegando naquela região. Em Castelo de Sonhos foi dado ordem de 

serviço para uma praça pedido do vereador Marquinho numa área belíssima na beira do rio. Dr. 

Agnaldo Rosas eu não me referi de como vossa excelência chegou a vereador, me referi como 

vossa excelência chegou a advogado, mas falei pela ignorância, a população sabe todas as 

indicações aqui apresentadas elas são discutidas e aprovadas por a unanimidade. Esta indicação a 

qual o Dr. Agnaldo se refere ela foi aprovada a unanimidade, inclusive ele estava aqui com uma 

indicação de minha autoria. Na audiência pública ele se referiu com relação a indicação dizendo 

que o vereador gaiato, uma vez que foi aprovada a unanimidade, inclusive ele votou também 

porque vossa excelência não rejeitou a votação dessa indicação? Portanto seria bom parar com 

essa polêmica nobre vereador porque isso não nos leva a nada. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Isaac Costa que fizesse a 

leitura das matérias. SÓ LEITURA.  Projeto de Lei n.º 100/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. 

Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, João Roberto, Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas, Almiro 

Gonçalves, Assis Cunha, Francisco Marcos, Socorro do Carmo e Delza Barros, que denomina 

Próprio Municipal, a Avenida Industrial, localizada no Centro do Distrito de Castelo de Sonhos, 

no município de Altamira/Pará, passa a denominar-se Avenida Ivo Parente Rodrigues. Projeto de 

Lei n.º 102/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, que dispõe sobre a 

afixação de Placas Informativas em todas as obras realizadas pelo município de Altamira ou por 

execução indireta. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 2850/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, realizar estudos com vista descentralizar 

o EJA - Ensino de Jovens e Adultos. Indicação n.º 2834/2019, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, implantar uma Academia ao ar livre 

na Praça em frente ao prédio da TV Altamira, na rodovia Presidente Médici, que dá acesso ao 51º 

BIS, no bairro Alberto Soares. Indicação n.º 2844/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho 

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

Municipal de Integração Social – SEMIS/Coordenação de Cultura, adquirir um terreno e construir 

um Barracão para a AGFAL – Associação dos Grupos Folclóricos de Altamira. Indicação n.º 

2845/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social – 

SEMIS/Coordenação de Cultura, realizar parceria com AGFAL – Associação dos Grupos 

Folclóricos de Altamira, para realização de apresentações culturais em praças e locais públicos de 

Altamira. Indicação n.º 2826/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de linha d`água e blokreteamento e/ou asfaltamento na 
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Rua “D” e na Rua 09, no Jardim Panorama, no bairro Brasília. Indicação n.º 2835/2019, de 

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

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

linha d`água e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas Assad Cury e Isaac Benarroque e, na 

Alameda 11, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2836/2019, de iniciativa do vereador 

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

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

blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas São Francisco, Aparecida e na Travessa Mineiro, no 

bairro São Domingos. Indicação n.º 2846/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

ao senhor Eduardo Camillo - Superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, 

construir no Porto Seis, Orla do Cais, um Abrigo, como também disponibilizar bancos para 

acomodar os passageiros enquanto aguardam as embarcações. Indicação n.º 2847/2019, de 

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

através da Secretaria competente, realizar levantamento no sentido de encontrar uma rua ou outro 

logradouro para prestar uma homenagem póstuma ao senhor Eufrásio Ribeiro da Silva, 

popularmente conhecido como senhor Eufrásio do DNER. Indicação n.º 2849/2019, de iniciativa 

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

do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de manutenção na rede de 

iluminação interna na sede da Associação dos Moradores, localizado na Rua Maria Salvador Fais, 

como também, realizar o serviço de manutenção na rede de iluminação interna na sede do Barracão 

Social, localizado na Rua Carmina Feitosa, no Conjunto Residencial Santa Benedita, no bairro São 

Domingos. Indicação n.º 2824/2019, 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 linha d`água, calçada e blokreteamento e/ou 

asfaltamento, como também, o serviço de manutenção na rede de iluminação pública (troca de 

lâmpadas queimadas), nas Ruas Marechal Rondon, Porto Alegre, Xingu e Manoel Amorim, no 

bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2825/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, implantar uma Base da Guarda Municipal no 

Conjunto Residencial Santa Benedita, no bairro São Domingos. Indicação n.º 2830/2019, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de pintura da 

sinalização horizontal e vertical, como também, Faixa de Pedestre, na Rua Anchieta, no bairro 

Sudam I. Indicação n.º 2827/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, ampliar a área da campo 

de futebol, como também implantar refletores para os moradores praticarem esporte no período 

noturno, na comunidade João Batista, no ramal São Francisco. Indicação n.º 2828/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, implantar refletores no campo de futebol, para os 

moradores praticarem esporte no período noturno, na comunidade Vale Piauiense. Indicação n.º 

2829/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar refletores no campo de futebol, 

para os moradores praticarem esporte no período noturno, na comunidade Princesa do Xingu. 

Indicação n.º 2831/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, construir uma Praça, com Quadra Esportiva e uma Academia ao ar livre no 
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bairro Parque Ipê.  Indicação n.º 2832/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a 

senhora Rosângela Maria Torres Emerique – Diretora Geral do Instituto Federal do Pará, para que, 

com o apoio do corpo técnico do Instituto, planeja ações para realização de uma Feira Tecnológica 

em Altamira, na semana pertinente ao tema, conforme calendário oficial do Estado, ou seja, em 

junho de 2020.  Indicação n.º 2833/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Josué Cavalcante – Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, implantar na rodovia 

Ernesto Acioly para a BR-230 – rodovia Transamazônica, placas de desvio de tráfego de veículos 

de carga pesada e/ou que possa comprometer a rede de distribuição elétrica e de comunicação, no 

perímetro urbano, sinalizar também, nas ruas do centro da cidade em relação ao estacionamento 

desses veículos. Indicação n.º 2837/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere 

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

disponibilizar um Carro Pipa para atender os moradores da Rua da Paz, no bairro Paixão de Cristo.  

Indicação n.º 2838/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor José 

Priante – Deputado Federal, para que através de Emenda Parlamentar, disponibilize recursos para 

aquisição de uma Patrulha Mecanizada para atender as comunidades da Gleba Assurini. Indicação 

n.º 2839/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Ponte de mão dupla, no Km. 

31, próximo a fazenda do senhor Zezinho do Rosalvo, no Assurini. Indicação n.º 2840/2019, de 

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

através da Secretaria competente, construir uma Ponte de mão dupla, no Km. 36, sobre o igarapé 

da Boza, no Assurini. Indicação n.º 2841/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

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

Ponte de mão dupla, no Km. 39, próximo a fazenda do senhor Manoelzinho, no Assurini. Indicação 

n.º 2823/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar Placas Indicativas informando a 

travessia de alunos, como também, implantação de Redutores de Velocidade e duas Faixas de 

Pedestres na rodovia Transamazônica dando acesso à Rua Nova e Rua “A”, no bairro Jardim 

Altamira. Indicação n.º 2843/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

de Esporte com cobertura, como também, um Parque Infantil na EMEF Anísio Uchoa, localizada 

na Rua “A”, no bairro Jardim Altamira. Indicação n.º 2852/2019, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, realizar o serviço de reforma e ampliação da UBS Alberto Soares, localizada na Rua 

Aurélio Garcia Soares, no bairro Alberto Soares. Indicação n.º 2842/2019, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma na ponte próximo a fazenda Santa Ruth, no 

ramal Monte Santo. Indicação n.º 2853/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que 

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

implantar o serviço de iluminação pública, com a instalação de braços e lâmpadas nos postes 

localizados na Rua WE-4, no bairro Colina. Indicação em Conjunto n.º 2848/2019, de iniciativa 

dos vereadores João Roberto, Dr. Loredan Mello e Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar levantamento no sentido 

de encontrar uma rua ou outro logradouro para prestar uma homenagem póstuma ao senhor 

Emiliano de Oliveira, popularmente conhecido como senhor Milico. Indicação em Conjunto n.º 

2851/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Isaac Costa e Assis Cunha, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os 
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serviços de galeria pluvial, linha d´água calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica 

e/ou blokreteamento das Ruas WA-15 e 16, WE-02 e WE10, no bairro Liberdade.  Indicação em 

Conjunto n.º 2854/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Aldo Boaventura, 

Irenilde Gomes, Maia Junior, Francisco Marcos, Assis Cunha, Delza Barros e Dr. Agnaldo Rosas, 

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

Cachoeira da Serra, construir em madeira de lei, uma ponte sobre o Rio Curuá, na vicinal da Bucha, 

aproximadamente quarenta e dois metros de cumprimento. Pedido de Informação n.º 012/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere a Mesa Diretora, ouvida o Augusto soberano 

Plenário, na Forma Regimental, que indique ao excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal de Altamira, enviar para esta Casa de Leis, os Relatórios informando o faturamento 

bruto, mês a mês, do Setor de Transporte Coletivo no município de Altamira, referente aos anos 

de 2018 e até o último mês de agosto de 2019.  Pedido de Informação em Conjunto n.º 013/2019, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos, Dr. Loredan Mello, João Roberto, Dr. Agnaldo Rosas, 

Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Delza Barros e Socorro do Carmo, que sugere 

a Mesa Diretora, ouvida o Augusto soberano Plenário, na Forma Regimental, que indique a 

empresa Celpa, informe a esta Casa de Leis as seguintes informações:  Informar qual é o valor 

repassado mensalmente a Prefeitura Municipal de Altamira, referente a cobrança da Taxa de 

Iluminação Pública, referente aos anos de 2018 e até o último mês de agosto de 2019; I – Informar 

qual é o total do montante que a Prefeitura Municipal de Altamira deve para a Celpa. AVULSOS:  

Ofício n.º 1078/2019-MPE/7aPJ/ATM, encaminhado pela Dra. Juliana Freitas dos Reis – 

Promotora de Justiça Substituta, respondendo pela 7ª PJ Cível e de Defesa do Consumidor, do 

Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural, da Habitação e do Urbanismo de Altamira. Ofício n.º 

105/2019-GAB/ATM, encaminhado pela Dra. Denise Aguiar – Chefe de Gabinete do Governo 

Municipal, solicitando audiência pública para prestação do 2º Quadrimestre de 2019. Ofício n.º 

4263/2019, encaminhado pela senhora Ivete Vaz – Secretária Adjunta de Saúde do Estado do Pará. 

Ofício n.º 3646/2019, encaminhado pelo senhor Maurício Nascimento – Diretor da 10ª 

CRS/SESPA/Altamira.  Proposta de Atuação da Comissão dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no mês de outubro, alusivo ao Dia da Criança. Em seguida o senhor Presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicação n.º 

2850/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 2834, 2844 e 2845/2019, 

de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2826, 2835 e 2836/2019, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2846, 2847 e 2849/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2824, 2825 e 2830/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicações n.ºs 2827, 2828 e 2829/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.ºs 2831, 2832 e 2833/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 

2837 e 2838/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2839, 2840 e 

2841/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2823, 2843 e 2852/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 2842/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros. Indicação n.º 2853/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Indicação em 

Conjunto n.º 2848/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto, Dr. Loredan Mello e Victor 

Conde. Indicação em Conjunto n.º 2851/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, 

Isaac Costa e Assis Cunha. Indicação em Conjunto n.º 2854/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. 

Loredan Mello, Aldo Boaventura, Irenilde Gomes, Maia Junior, Francisco Marcos, Assis Cunha, 

Delza Barros e Dr. Agnaldo Rosas. Pedido de Informação n.º 012/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos. Pedido de Informação em Conjunto n.º 013/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, Dr. Loredan Mello, João Roberto, Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, 
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Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Delza Barros e Socorro do Carmo. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de sua matéria. Indicação n.ºs 2853/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Agnaldo Rosas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador o vereador Assis Cunha 

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

matérias. Indicações n.ºs 2823, 2843 e 2852/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

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

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

2837 e 2838/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 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. n.ºs 2846 e 2849/2019, 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. 2826, 2835 e 2836/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Agradeceu.  Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos dirigiu se 

aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2834, 2844 e 

2845/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de sua matéria. Indicação nº 2850/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao 

vereador Isaac Costa que fizesse 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 2850/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações 

n.ºs 2834, 2844 e 2845/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2826, 

2835 e 2836/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 2846, 2847 e 2849/2019, 

de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2824, 2825 e 2830/2019, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.ºs 2827, 2828 e 2829/2019, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2831, 2832 e 2833/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

Indicações n.ºs 2837 e 2838/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 

2839, 2840 e 2841/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2823, 2843 e 

2852/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 2842/2019, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Indicação n.º 2853/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. 

Indicação em conjunto n.º 2848/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto, Dr. Loredan 

Mello e Victor Conde.  Indicação em conjunto n.º 2851/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. 

Loredan Mello, Isaac Costa e Assis Cunha. Indicação em conjunto n.º 2854/2019, de iniciativa dos 

vereadores Dr. Loredan Mello, Aldo Boaventura, Irenilde Gomes, Maia Junior, Francisco Marcos, 

Assis Cunha, Delza Barros e Dr. Agnaldo Rosas. Aprovadas a unanimidade. A MESA 

DIRETORA SUBMETE PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE:  Pedido de Informação n.º 

012/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere a Mesa Diretora, ouvida o 

Augusto Soberano Plenário, na forma regimental, que indique ao excelentíssimo senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, enviar para esta Casa de Leis, os Relatórios informando 

o faturamento bruto, mês a mês, do setor de transporte coletivo no município de Altamira, referente 

aos anos de 2018 e até o último mês de agosto de 2019. Aprovada a unanimidade.  Pedido de 

informação em conjunto n.º 013/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, Dr. Loredan 

Mello, João Roberto, Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, 
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Delza Barros e Socorro do Carmo, que sugere a Mesa Diretora, ouvida o Augusto Soberano 

Plenário, na forma regimental, que indique a empresa Celpa, informe a esta Casa de Leis as 

seguintes informações: i - informar qual é o valor repassado mensalmente a Prefeitura Municipal 

de Altamira, referente a cobrança da taxa de iluminação pública, referente aos anos de 2018 e até 

o último mês de agosto de 2019; II – informar qual é o total do montante que a Prefeitura Municipal 

de Altamira deve para a Celpa. Aprovado 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 o Dr. Agnaldo Rosas que 

após os cumprimentos disse: então senhores como havia dito gostaria de continuar meu discurso 

que comecei no início da reunião. Vereador Raimundinho Aguiar, deve ser muito difícil o senhor 

acreditar que uma pessoa como eu ter me tornado vereador e advogado porque o senhor talvez só 

acredite no poder do dinheiro, mais infelizmente o senhor está muito enganado. Mesmo eu não 

sabendo dirigir nem carro e nem moto e ter medo de andar de avião eu sou advogado e isso me 

basta. Eu não tenho dúvida nenhuma que puder provar que poder econômico não é tudo que não 

há impedimento de se chegar aonde quer chegar. Sei que daqui para frente estarei encorajando, 

outras pessoas a seguirem a chegarem aonde quiserem principalmente aquelas que não tem carro 

e nem moto e nem sabe dirigir e nós somos muitos. Eu sei vereador Raimundinho Aguiar que o 

senhor fica chateado quando eu venho a esta tribuna defender o que eu entendo e acredito ser o 

melhor pra população de Altamira, e que na maioria das vezes eu me refira e preciso me referir 

aos desmandos da atual gestão, que agora ganhou o reforço de um tal de gabinete itinerante. Mas, 

quando assim eu me comporto, refiro-me às instituições, e não a sua filha, aquela senhora do 

gabinete. Eu sei que todo o pai e toda mãe defende os seus filhos, mesmo aqueles filhos que são 

considerados criminosos pela sociedade. E os pais assim agem, porque isso é instintivo, é natural. 

Faz parte da natureza de quem é pai e de quem é mãe. Então, me entenda, não estou aqui chamando 

a sua filha de criminosa, estou apenas fazendo esta ilustração para dizer que eu entendo o seu lado 

enquanto pai da senhora do gabinete. Acontece que, para resolver este seu problema, só vejo uma 

solução: Licencie-se da sua função de vereador, ou então oriente a sua filha a pedir exoneração da 

sua função que ela exerce; porque eu, nesta tribuna, vou continuar fazendo o meu papel, porque 

eu fui eleito, mesmo não sabendo dirigir nem carro e nem moto. E, na condição de vereador de 

oposição que sempre fui e continuarei sendo, tenho certeza de que eu nunca lhe desrespeitei e nem 

o desrespeitarei; até porque fui muito bem educado pelos meus pais e professores, e aprendi a 

respeitar e a ter muita consideração para com os mais idosos. O senhor, vereador Raimundinho 

Aguiar, ainda que os seus cabelos queiram desmentir, ainda que o seu rosto jovial queira nos 

enganar, o senhor tem idade para ser o meu avô e por isso vou continuar lhe respeitando. 

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

disse: senhor Presidente já tem alguma resposta da Norte Energia com relação a audiência pública? 

Dizer que amanhã estarei no Cupiúba a partir das nove horas com o engenheiro para verificarmos 

a situação do sistema de água que é uma emenda parlamentar deste vereador. Agradeceu. Em 

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

de continuar falando sobre minhas visitas. Visitei no domingo a Princesa do Xingu, Vale Piauiense 

também visitei o ramal do Coco, Gaviãozinho, visitei essas comunidades e mais uma vez as 

comunidades Princesa do Xingu e Vale Piauiense pede com urgência a questão de atendimentos 

médicos, enfermagem, vacinas na verdade um comando de saúde para as Comunidades princesa 

do Xingu e Vale Piauiense. Aqui foi falado sobre as inaugurações que tiveram em Castelo de 

Sonhos, nós vereadores que fomos em Castelo de Sonhos fomo visitar a creche Irene Heck, a 

Unidade básica São Miguel e a quadra que estava em construção, aonde houve a inauguração nesse 
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final de semana. A única coisa que o Prefeito tem que fazer é cumprir as leis que nós fazemos 

nessa Casa, que nós aprovamos. Pois uma Lei de nº 1.641 (mil seiscentos e quarenta e um) de 

cinco de dezembro de dois mil e seis, diz o seguinte: torna se obrigatório fixar em local visível 

junto a divulgação oficial da Prefeitura Municipal de Altamira o nome da Câmara Municipal de 

Altamira e essas placas ultimamente estão sem o nome da Câmara Municipal de Altamira, que 

realmente possa ser revisto, ou então vamos lá e colocar uma placa da Câmara Municipal, pois 

aqui estamos trabalhando e não tem nem um palhaço nesta Casa. Estamos trabalhando para o bem 

comum que é para o bem do povo de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: primeiro quero me congratular com 

a leitora da carta do nobre Dr. Agnaldo Rosas. Não é necessário sabre dirigir para ser um bom 

vereador é necessário entender o desejo da população e respeitar os votos que são distribuídos no 

dia da eleição. Digo a vocês é muito importante ser vereador desde que você compreenda que você 

é um fiscal do dinheiro público e que faça trazer a essa tribuna boas informações. Quero também 

Presidente parabenizar vossa excelência pela leitura da carta que vossa excelência fez no dia da 

audiência pública. E a apresentação no início dessa sessão dos nossos trabalhos, as conquistas que 

nós através dos nossos debates de viagens e os cursos que vossa excelência proporcionou e também 

o Dr. Armando Aragão e o Adriano Couto, onde nós conseguimos se qualificar para que possamos 

compreender essa missão. Visto que muitas das vezes os cidadãos nos coloca tudo no mesmo saco 

e dizem que vereador são todos iguais que só vem aqui para receber seu salário. Nós estamos aqui 

nessa tribuna uma vez por semana mas não deixamos de trabalhar todos os dias. Eu vejo em várias 

conversas do atual Prefeito que os repasses para essa Câmara parece que para ele é prejuízo na 

forma em que ele se expressa, na forma em que ele coloca a inauguração de uma obra pública e 

não coloca o nome do Presidente da Câmara isso é uma afronta a própria lei que temos hoje em 

vigência. Também quero falar aqui sobre o início da conversa da Dra. Karen respeitando os direitos 

das crianças para elas bem viverem. Parabéns OAB por essa iniciativa. Também quero agradecer 

o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, pela 

recomendação aonde recomenda o processo de licitação, concessão ou privatização da água que 

seja amparado. Queremos que essa água fique com a concessão de direito público e que as tarifas 

sejam as menores possíveis porque entendemos que nós temos custos oriundos dos royalties 

suficientes para manter esse bem precioso com um preço bem baixo para nossa cidade de Altamira. 

Também quero me reportar sobre as obras que foram inauguradas em Castelo de Sonhos, 

interessantes e bem estruturadas no nosso distrito para ofertar ao nosso cidadão o bem. Mas 

também aqui o nobre vereador Raimundinho anunciou que iremos ter algumas ruas daquele distrito 

pavimentadas isso não é um favor da atual gestão e sim um dever porque nós temos hoje naquele 

distrito obras que geram ISS. A recuperação asfáltica da BR 163 é cobrado cinco por cento sobre 

o valor é um valor bastante alto que está sendo colocado lá. ISS da recuperação da construção da 

vicinal dos índios na clareira são milhões de reais que estão sendo empregados ali há mais de três 

de anos. ISS sobre o programa luz para todos que é também cobrado pela Prefeitura e parte do 

ICMS que é cobrado em cima da energia elétrica. A Celpa o Governo do Estado do estado cobra 

vinte e cinco por cento hoje de ICMS sobre uma fatura de iluminação pública é caríssimo o imposto 

e parte disso retorna ao município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos que após os cumprimento disse: agradeço a todos nobres vereadores que 

votaram unanime nas minhas indicações sobre informações dos transportes públicos e também 

sobre a Celpa contribuição de iluminação pública e também com relação a esse debito que se 

alastra da Prefeitura de Altamira com a rede Celpa. Gostaria que esses encaminhamentos amanhã 

ainda seja encaminhado para os setores de competência para termos uma resposta o breve possível 
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para podermos dar informação a população de Altamira o que está acontecendo com o serviço 

público do nosso município que é um dever dos que ora trabalha no serviço público tanto Prefeitos, 

Vereadores e Secretários. Senhor Presidente ouvi o vereadores Aldo e Agnaldo falando sobre a 

questão da água, dizer a vossa excelência que o Ministério Público que não foi uma simples 

recomendação que foi feita pelo o Ministério Público, foi uma recomendação em conjunto que 

espero que o Prefeito acate a recomendação do Ministério Público. Dessa Casa também que se 

manifestou através de uma indicação que foi feita e que todos os vereadores assinaram uma carta 

aberta dizendo da importância do Legislativo de cobrar os direitos da população, que eu acho que 

todos nós unidos sairemos desse regime de ditadura aqui no município de Altamira. Presidente 

também gostaria de falar na semana passada foi falado sobre a questão das cirurgias eletivas e que 

a secretaria de governo estava presente, onde ela se manifestou dizendo que o município não 

recebia nada do governo do estado, umas das inverdades que foram colocadas aqui. O Governador 

Helder nos quase nove meses de gestão, ele passou através da secretária Ivete Vaz Secretária 

Adjunta da Secretária Pública do Estado e Mauricio Nascimento Diretor do 10º Centro Regional, 

onde eles informam Presidente que até o presente momento o fundo estadual repassou em cerca 

de nove milhões e cento e noventa e seis mil e oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos ao 

Fundo Municipal de Saúde de Altamira, como contemplação de ações de saúde cabe ainda ressaltar 

que os repasses de média complexidade a produção ambulatorial e hospitalar são repassados 

mediante produção. Então vejam bem produção é o que o hospital produz lá. Agradeceu. Em 

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

compartilhar minha felicidades com todos referente a APATA, estivemos na SEFIN, Secretaria de 

Administração com o Dr. Rizzi, com o Presidente da APATA, dizer que a emenda impositiva vai 

ser recebida um valor de sessenta e oito mil reais dividida em três parcelas a qual ajudará muito a 

APATA. Dizer também que estive visitando a quadra de esporte no bairro da Colina, haja vista 

que temos que respeitar também a indicação do vereador Marquinho. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: parabenizar todos os moto 

taxistas de Altamira, dizer que eles fazem um trabalho de excelência em nossa cidade. Quero dizer 

ao vereador Marquinho onde ele citou o repasse do Fundo Estadual de Saúde para Altamira que é 

obrigação do governo do estado mais o vereador Marquinho não estava se referindo a essa 

situação. Não sei quem é essa assessoria dele que passou essa informação que todos os meses cai 

na conta da Secretaria de Saúde o valor trezentos e trinta mil reais exclusivamente para as cirurgias 

eletivas, ele está equivocado em relação esse assunto. A Secretaria de Saúde solicitou duzentas e 

trinta cirurgias eletivas a cinco meses atrás, o estado só liberou noventa e sete cirurgias e ainda 

pagou parcelado nos meses de maio, junho e julho um total de cinquenta mil reais. A Secretaria 

de Saúde ainda teve que entrar com a contrapartida de um valor de setenta e dois mil reais. Então 

essas informações não é verdadeira, esse repasse do governo do estado não existe para as cirurgias 

eletivas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os 

cumprimentos disse:  quero agradecer as palavras dos vereadores Aldo, Agnaldo e Socorro do 

Carmo com relação a questão do Poder Legislativo, aquilo que falei no início eu reitero o Poder 

legislativo forte fortalece a democracia é um excelente instrumento para o controle social, só não 

quer um legislativo forte quem realmente quer governar sozinho. A República quando ela foi 

criada que institucionalizou seus poderes o Poder Legislativo o Poder Executivo e o Poder 

Judiciário. Então são poderes estabelecidos é importantíssimo o contraditório por isso que existe 

a oposição porque a oposição aponta falhas. Qualquer governante que tem oposição com sabedoria 

uma oposição bem constituída ele não vai se acomodar muito pelo contrário ele vai ficar atento 

porque ele está sendo fiscalizado. Então quero reiterar e parabenizar todo trabalho que a oposição 
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faz em Altamira e quem ganha com isso é a população. É um instrumento de trabalho o vereador 

precisa trabalhar, ele precisa viajar o nosso município é o maior município do mundo na extensão 

territorial. Somente uma pessoa como o vereador Aldo Boaventura vem diariamente de Castelo de 

Sonhos nós vamos uma vez ou duas vezes por ano e sabemos do sofrimento que é muitas das vezes 

o carro quebra como quebrou da última vez, quem não faz isso por amor não consegue enfrentar 

adversidade. Então é por isso que o recurso do Duodécimo que a Câmara recebe ainda é pouco 

para tamanha responsabilidade e desafio que tem o município de Altamira que precisa ter uma 

Câmara também a altura também do município. Então quem quiser fiscalizar a Câmara de 

Altamira, qualquer cidadão pode temos o Portal da Transparência lá explica direitinho. Não é nem 

um favor o repasse do Duodécimo é obrigação legislativa é uma obrigação legal, está posto na 

Constituição. Isso respeitamos mas as veze num afã do discurso em qualquer tipo de manifestação. 

Futuramente não vamos estar aqui e que outros que para cá vierem vão ganhar muito com as 

vitórias que nós alcançamos e quem vai ganhar com isso é o povo de Altamira e sim cada um que 

estar aqui não e sim cada um que estar nos ouvindo e que sabem a importância do Poder 

Legislativo. Em relação a tarifa de energia elétrica tarifada dia quinze de agosto aconteceu uma 

audiência pública no Congresso Nacional, senti falta de um representante de Altamira, nós não 

fomos convidados e não sei se a Prefeitura foi convidada. De forma que vi o Prefeito de Santarém 

Nélio Aguiar se manifestando com muita ênfase sobre toda essa questão que o vereador Isaac 

falou, somos produtores de energia e pagamos uma das tarifas mais caras. Agradeceu.  Não 

havendo mais manifestantes, o senhor agradeceu a presença das senhoras e dos senhores 

vereadores, da imprensa e do povo em geral, e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandado 

lavrar a Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, 

aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove. 
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