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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUINDO SEMESTRE DO 

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

TRÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos três dias do mês de dezembro 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, Waldecir Aranha Maia Júnior, 

Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Francisco de Assis 

Cunha, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros Monteiro, Maria 

do Socorro Rodrigues do Carmo, Roni Emerson Heck e Victor Conde de Oliveira. Em seguida o 

senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado Pará. Em 

seguida solicitou ao vereador Maia Júnior 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 ausências dos vereadores Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos) e 

Francisco Marcos Alves do Nascimento (viajando/Belém) Em seguida o senhor Presidente 

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

realizada no dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e dezenove. Não havendo 

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

Presidente disse: nesse primeiro momento vamos conceder a entrega de honrarias concedida pelo 

vereador Raimundinho Aguiar ao Pastor Robel Ricardo Campos Santiago – Assembleia de 

Deus Ministério Madureira – pela realização do 13º Congresso Estadual pela Nação Madureira, 

realizado do dia quatorze de novembro do ano de dois mil e dezenove. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse:  é uma grande 

satisfação fazer a entrega da Moção de Aplausos e Agradecimento ao Pastor Robel Ricardo 

Campos Santiago, pela realização do décimo terceiro Congresso Estadual da Nação Madureira 

realizada ano dia quatorze de novembro. A Nação Madureira recebeu cerca de mil e duzentos 

evangélicos onde participaram desse grande evento, aonde reuniram vários Pastores, autoridades 

e membros da igreja. Quero dizer Pastor Robel Ricardo que tenho grande admiração e 

consideração por sua pessoa que trabalha dia e noite cumprindo sua missão de evangelizar e pregar 

a palavra de Deus, vem contribuindo muito para a expansão da igreja em nosso município. Desejo 

sucesso em sua caminhada. Em seguida o Pastor Robel Ricardo fez uso da palavra após os 

cumprimentos disse: sinto-me muito honrado e agradecido a Deus por essa amizade e carinho que 

o vereador Raimundinho dedicou não somente a mim, porque essa moção irmãos ela não é minha 

ela é de toda Nação Madureira de todos esses obreiros que estão me acompanhando que estão 

ladeados conosco no dia a dia que para nós é uma satisfação. Quando cheguei na cidade de 

Altamira no dia vinte e um de fevereiro do ano de dois mil e quatro, fui acolhido por essa cidade 

e vi nessa cidade um campo missionário para se ganhar muitas almas para o reino de Deus. A 

Nação Madureira estar em Altamira a trinta e um anos e tem feito um trabalho gigante. Agradeço 

a Deus pela vida do Prefeito Domingos Juvenil, aproveito o ensejo também aqui nessa Plenária 

não poderia deixar de agradecer a pessoa do vereador Roni Heck que foi parceiro nessa caminhada 

e que Deus continue abençoando essa Casa dando sabedoria e discernimento aos vereadores dessa 

Casa que estão trabalhando em prol do nosso município. Quando fui comunicado que seria em 

Altamira o Congresso de Jovens a Segunda Fraternal de Pastores aqui me senti honrado. Deixo o 

convite ao Presidente da Casa e a todos os vereadores para estar conosco no dia dezenove de 

dezembro para a grande Nação do templo Madureira em Altamira. Estará conosco nosso Bispo 

Nacional Agne Ferreira, estará conosco para inaugurar a Nação Madureira de fato e de direito, tem 
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sido um grande desafio mas nós temos sido muito abençoados pelo senhor por colocar 

companheiros para estar ao nosso lado. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan 

Mello disse: Dr. Claudio Silva é um grande amigo desde quando cheguei em Altamira desde o ano 

de 1996. Dr. Claudio comemorou cinquenta anos de formado como médico e são poucos que 

comemoram com a lucidez, destreza que o Dr. Claudio trabalha como cirurgião, como médico 

ginecologista, operando diariamente no hospital do Mutirão. Dr. Claudio já foi vereador também 

e já foi Presidente desta Casa e também foi Secretário de Saúde de Altamira quando fui Diretor do 

hospital municipal, trabalhamos juntos. Dr. Claudio essa Comenda do Dia do Médico, saiba que o 

senhor representa realmente o médico que todos sonham, não somente os profissionais da medicina 

mas como as pessoas em geral, porque na sua profissão o senhor desenvolve um trabalho eco e 

com humanismo com as pessoas que o senhor atende. Então não tenho dúvida que essa Casa, 

inclusive antes de terminar meu mandato no próximo ano, próximo o dia dos médicos fazer aqui 

um encontro dos médicos pioneiros de Altamira que realmente chegaram num momento de 

dificuldades e fizeram a diferença. Parabéns vereadora Socorro por ter indicado, neste momento 

entrego sua comenda. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os 

cumprimentos disse: como o Presidente Dr. Loredan falou dia dezoito passado foi comemorado o 

Dia do Médico, fizemos uma moção em conjunto pelos trabalhos do Dr. Claudio Nascimento Silva 

neste município só de médico tive a oportunidade de estar junto com Dr. Claudio e minha irmã no 

Rio de Janeiro, aonde ele recebeu uma homenagem pelos os cinquenta anos de medicina, aonde 

ele no Rio de Janeiro ele fez uma especialização em clinico geral. Dr. Claudio veio para a região 

no tempo do padre Dom. Erwin e fez um trabalho excelente no município onde antes nós não 

tínhamos especialistas o médico fazia todas as especialidades na época e o Dr. Claudio era clinico 

geral.  Já esteve nessa Casa por duas vezes e passou a missão para a vereadora Socorro, estamos 

aqui desenvolvendo esse papel onde sonhava ser vereadora e então disse a Socorro estar preparada 

vou sair da política. Então agradeço o ensinamento de vida, o ensinamento do dia a dia. Parabenizo 

Dr. Claudio por esse eco humano onde as mulheres brigam para serem atendidas pelo senhor. Isso 

demonstra seu trabalho sua dedicação a todas as mulheres do município de Altamira e também da 

região quem são atendidas pelo o senhor. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra Dr. Claudio 

Silva, que após os cumprimentos disse: vir para uma cidade do interior com apenas vinte mil 

habitantes, senti passar por momentos de aflição, de alegrias. Saindo dum avião monomotor e 

saindo do aeroporto passar em frente a um hospital e já ser acionado para entrar naquele hospital 

e fazer um parto cesariana em uma mulher que não conseguia ter seu filho por ai começa minha 

história e histórias são muitas. Agradeço a lembrança da minha cunhada Socorro do Carmo uma 

baluarte da saúde que se especializou, treinada, dedicada, tem grande honra de ser enfermeira 

profissional. Agradeço imensamente a lembrança da minha cunhada vereadora Socorro. Quisera 

que todos os enfermeiros e enfermeiras tivesse como modelo a capacidade, solidariedade, 

capacidade ema eficiência da vereadora e enfermeira Socorro. Agradeço a todos os vereadores. 

Em seguida fez uso da palavra o senhor Presidente Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos 

disse: todos as moções são aprovadas em reuniões ordinárias como nós ofertamos hoje como a do 

Pastor Robel e Dr. Claudio, sendo que foram aprovadas em tempo anterior. Mas todo final de 

semestre nós fazemos a entrega de Títulos de Cidadão Altamirense ou de Honra ao Mérito, que 

vem ser duas personalidades que são escolhidas pelos vereadores e que são aprovadas aqui nessa 

Casa, como hoje nós vamos aprovar os últimos nomes que foram agraciados para este último 

semestre do ano 2019, na sessão anterior nós aprovamos os nomes e agora haveremos de aprovar 

os outros nomes. Essa sessão festiva de honrarias será no próximo dia onze, estão todos 

convidados. Mas em virtude de agenda um dos meus agraciados gostaria de chama-lo Dr. Antônio 
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Manoel Dias - Promotor de Justiça da segunda Entrância, brasileiro, casado, quarenta e quatro 

anos, nascido em Belém – Pará, filho de Antônio Dias e de Ozenilda Cardoso Dias é formado em 

administração pela Universidade Federal do Pará em 1998 e pelo curso de Direito pela UNAMA 

no ano de 2002. De janeiro de 1994 a 1995, ele foi aprovado no curso de Formação dos Oficiais 

da Reserva como 2º Tenente. De janeiro de 1996 a 2007, foi empresário individual no ramo de 

venda e distribuição de combustível. Do ano de 2007 a 2009, Defensor Público de 3ª Entrância 

nas cidades de Acará, Tomé Açu, Almeirim, Mocajuba, Capitão Poço e Belém. De abril do ano de 

2008 a 25 de maio do ano de 2009, foi coordenador de políticas civis e criminais da Defensoria 

Pública do Estado do Pará. E desde do dia 26 de maio do ano 2009 Promotor de Justiça do Estado 

Pará, já tendo atuado nas Promotorias de Justiça das cidades de Alenquer, Itaituba, Vero, 

Ananindeua, Capanema, Peixe Boi, Goianésia, Jacundá, Tucuruí, Tailândia, Mãe do Rio, Altamira, 

Uruará, Brasil Novo, Medicilândia e Anapu e atualmente está na 2ª Promotoria de Tomé-Açu. É 

qualificado com formação em língua inglesa e pós graduado em Direito Constitucional pela 

Universidade da Amazônia no ano de 2003. O mais importante para nós do que esse currículo que 

é relevante Dr. Antônio é seu trabalho frente a Promotoria de defesa ao cidadão de Altamira, que 

não foram poucas as vezes que não só eu mas o Dr. Samuel que é o nosso assessor jurídico, 

estivemos lá lutando pelos direitos do cidadão ao transporte digno de qualidade, na questão da 

iluminação pública, enfim diversas áreas que a sociedade que aqui estar representadas pelos 

movimentos sociais o que eles querem num Promotor num vereador é que ele exerça seu papel da 

melhor maneira possível. Vossa excelência honrou durante esses anos que esteve aqui em Altamira 

esse papel. Então é merecido o título de Cidadão Altamirense que desta feita além do título também 

temos uma medalha pelos trabalhos prestados. Em seguida fez uso da palavra Dr. Antônio Manoel 

Dias – Promotor de Justiça – que após os cumprimentos disse: dizer que realmente estou muito 

feliz, sou filho de caminhoneiro e mãe doméstica meu pai quando era vivo sempre dizia meu filho 

nós não estamos aqui apenas de passagem nós temos que deixar nossas raízes, nossos trabalhos, 

nossas lembranças, nossa vida aqui é passageira e um suspiro, mas devemos aproveitar nossa vida 

da melhor forma possível. E como foi lido aqui já atuei em diversas cidades do estado do Pará, 

atuei em Redenção mas como advogado como foi mencionado aqui, então tenho um pouquinho 

de experiência para falar de todos os municípios aqui do estado do Pará. Trabalhei em Altamira 

quase seis anos, três ano como Promotor criminal e três anos como Promotor Ambiental e sem 

dúvida foi o município que tive o maior prazer em trabalhar porque?  Porque nós temos por conta 

dessa grande obra e onde tive o prazer de conhecer uma cidade como todos os órgãos públicos 

municipais, estaduais e federais estruturados, temos aqui o órgão de trânsito estruturado, temo um 

órgão federal estruturado, Polícia Federal e isso enriqueceu muito nosso trabalho perante a 

Promotoria de Justiça, e é muito triste quando vejo pessoas abrir mão disso e que não aproveitam 

essa oportunidade. Então Altamira para mim foi uma escola de fazer ações para ajudar o povo. 

Temos aqui no município atuante, dificilmente vemos em outros municípios fazer alteração de 

uma lei conforme a vontade do povo, sei que nem todo mundo gosta das ações do Ministério 

Público. Infelizmente não foi de minha vontade, minha esposa engravidou do nosso segundo filho, 

então houve uma exigência familiar que eu ficasse mais perto de Belém, eu já estava prolatando 

isso já há quatro anos. Meu coração sempre vai ser de Altamira, essa cidade marcou minha vida 

profissional e eu só tenho agradecer ao povo de Altamira. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente facultou a palavra ao Fabiano de Oliveira Vitoriano – Coordenador Geral do 

SINTEPP Altamira – que após os cumprimentos disse: agradeço ao vereador Agnaldo Rosas por 

essa oportunidade e aos demais vereadores por permitir esse espaço. Vou me reter ao texto de 

maneira suscita e me fazer ser entendido o mais possível. O Sindicato dos Trabalhadores em 
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Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP SUBSEDE ALTAMIRA, vem denunciar a 

Prefeitura Municipal de Altamira, que através das SEMED tem negado aos estudantes o direito de 

recuperação nos moldes preconizados na Lei 9394/96 (LDB). Isso aconteceu nos anos anteriores, 

está se repetindo agora em 2019.  A SEMED está obrigando docentes e alunos a passarem pelo 

período de recuperação dentro de 200 dias letivos, quando na verdade deveria ser após a conclusão 

do ano letivo. É só levarmos em consideração os seguintes pontos da LDB.  Lei nº 9394/96 – artigo 

3º - o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios IX – garantia de padrão de 

qualidade. Lei 9394/96 – artigo 12 os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 

e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica 

– V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Lei 9394/96 – artigo 13 

os docentes incumbir-se-ão de III- zelar pela aprendizagem dos alunos; IV – estabelecer estratégias 

de recuperação para os alunos de menor rendimento. Lei nº 9394/96- artigo 24 a educação básica, 

nos níveis fundamental e média, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns; I – a 

carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 

de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; V – a 

verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: é obrigatoriedade de estudos 

de recuperação, de preferência parare-los ao período  letivo, para os casos de baixo rendimento 

escolar, a serem disciplinados pela s instituições de ensino em seus regimentos. É no Conselho 

Nacional de Educação esse debate já foi exaurido. Parecer CNE/CEB nº 012/97, a recuperação 

paralela citada no artigo 24 da LDB, não pode ser confundida ou entendida ou entendida como ao 

mesmo tempo, não podendo ser desenvolvida dentro da carga horária da disciplina. Diante do 

exposto o SINTEPP entende que: está havendo de maneira sistemática a negação dos direitos aos 

estudantes de ter uma educação de qualidade, que propicie não somente o ensino, mas também a 

aprendizagem. A Prefeitura está negando o direito dos estudantes de um período para recuperação, 

tal como preconiza as leis. O Motivo de tal ato por parte da Prefeitura Municipal de Altamira se 

explicar unicamente pelo motivo de economizar ás custas dos alunos e dos servidores em contrato 

temporário. Por fim nenhum argumento financeiro justifica negar aos alunos o direito de ter a 

recuperação, pois os dados econômicos da Prefeitura demonstram que a arrecadação prevista para 

o ano de 2020 já foi superada.  Solicitamos desta Casa de Leis que tomem providências imediatas 

de modo a resguardar não somente o direito dos estudantes desta cidade a uma recuperação de 

qualidade. Mas como de milhares de famílias que ficarão desempregadas de maneira arbitrária, e 

isso afetará não somente esses núcleos familiares, mas também o todo comercio local. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: no 

decorrer da semana estive visitando inúmeros bairros. Na última quarta-feira estivemos na rua 15, 

bairro Mutirão e logo em seguida tivemos informações que a equipe da Prefeitura já estava na rua 

15, senhor Presidente e hoje estive no local e puder ver que os trabalhos da rua 15 não foram 

realizados adequadamente conforme foi solicitado. Peço a líder do governo que nos ajudem porque 

o clamor nos bairros é muito grande por falta de água, os carros pipas não estão atendendo com o 

abastecimento de água para as famílias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Roni Heck que após os cumprimentos disse: dizer ao Vitoriano que enquanto secretário tivemos 

nossas divergências de ideias mas nunca deixamos de nos comunicar. Dizer a vocês, inclusive ao 

Vitoriano que tenho em mãos um oficio que encaminhamos ao Ministério Público na época dia 13 

de dezembro do ano de 2018, o calendário letivo do ano de 2019, dizia que em referências as 

tratativas entre Secretaria Municipal de Educação, SINTEPP e Ministério Público visa encaminhar 

a proposta do calendário letivo para vigorar o ano de letivo de 2019, conforme acordado em 

reunião para o vosso conhecimento.  Na LDB diz duas situações que de preferência quando houver. 
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Então a Legislação é clara de duzentos dias letivos da obrigatoriedade e os duzentos dias letivos 

estar sendo cumprido até o dia dezessete de dezembro e isso respalda o município. Quem quiser 

solicitar o calendário letivo e só solicitar na SEMED que com certeza encaminhará para o vosso 

conhecimento bem como o ofício encaminhado ao Ministério Público, ao Daniel Braga Bona 

naquele momento. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra vereadora Irenilde Gomes que após 

os cumprimentos disse: dizer ao vereador Assis Cunha que estamos trabalhando vendo as 

situações. Pergunto a vossa excelência porque mudou seu discurso? Porque até uns dias atrás vossa 

excelência vinha à tribuna e falava dos trabalhos realizados, estava nas inaugurações das ruas. 

Agora o vereador Agnaldo Rosas não estranho o discurso dele porque ele nunca participou de 

nenhuma inauguração. Então quero dizer que nosso lema é trabalhar e levar nossos projetos ao 

Executivo e a população Agora se tem vereador que não consegue se quer ir a uma inauguração, 

todas as sextas-feiras tem inauguração de rua. Assis vossa excelência participou da inauguração 

da rua do bairro Santa Ana na sexta feira? Vereador Agnaldo Rosas vossa excelência sabe que na 

zona rural também tem asfalto, que a zona rural também é trabalhada e que nós temos fortes chuvas 

no Estado do Pará, muitas das vezes acabamos de fazer uma obra vem uma chuva e leva todo o 

trabalho feito. Mas continue fazendo suas indicações trabalhando pelo povo que é nosso papel. 

Dizer também que em todas as Secretarias os secretário nos recebem. Agradeceu. Em seguida o 

Presidente Dr. Loredan Mello disse:  dizer aos amigos do Independe I, sobre a questão da CPI o 

Dr. Samuel assessor jurídico estar orientando o pessoal e se quiserem aproveitar que os vereadores 

estão todos presentes que dentro do requerimento faltou estabelecer o prazo além do fato 

determinado tem que ter um fato especifico tem que ter um prazo determinado. Então tem que 

refazer o pedido novamente da CPI. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que 

após os cumprimentos disse: falar um pouco das visitas realizadas conde vamos dialogando com 

a população e fazendo com que os pedidos da população sejam encaminhados através dos nossos 

pedidos. Também participei de uma palestra muito importante no Centro de Convenções e Cursos. 

Também participei na Escola Florêncio Filho de uma festa cultural, onde tivemos a oportunidade 

de ver a população participando de um evento cultural dentro da escola. Também dizer que todos 

os dias faço atendimento na Câmara Municipal. Também participei da formatura da PROEG no 

RUC Jatobá, foram quase quatrocentos alunos que foram os formandos. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: dizer que na semana 

passada uma equipe de vereadores estivemos visitando a rua 15 no bairro Mutirão, eu fiz 

diretamente o comunicado ao Alexandre Bossatto Secretário de Infraestrutura, estamos fazendo o 

papel de fiscalizar e cobrar o Executivo que é nosso papel, sabemos que a execução dos trabalhos 

é do Executivo. No dia seguinte as máquinas estiveram na rua 15 eu estive lá no momento em que 

o maquinário estava no local. Também a questão dos loteamentos o Victor está ciente que saiu 

uma indicação do Ministério Público dizendo que a Prefeitura tem que assumir esses loteamentos, 

sabemos que a população não tem culpa de ter comprado um lote do loteador sabemos que o 

loteador tem obrigação de dar asfalto, drenagem, iluminação pública, isso é questões técnicas que 

geralmente não chega essas informações a população. Então temos que ter a ciência que a 

Prefeitura assumiu o loteamento, assumiu entre aspas fazendo os serviços paliativos de acordo 

com o que pode sabemos que ao final de ano tem decimo terceiro salário, a folha de pagamento da 

Prefeitura hoje é em torno de doze milhões de reais. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

Presidente Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: Dr. Samuel se esse documento 

da CPI for protocolado ainda hoje eu me comprometo de colocar na pauta na próxima terça-feira 

para ser votado, caso seja aprovado para que seja aprovado para dar início digamos assim, vamos 

ter o recesso, mas na nossa Lei Orgânica o Regimento não impede que ela fique depois de formada 
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a comissão que ela fique trabalhando no recesso. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Junior que faça a leitura das 

matérias. SÓ LEITURA. Projeto de Lei n.º 113/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello, que declara e reconhece como Utilidade Pública para o município de Altamira, a Liga 

Esportiva de Altamira – LEAL. Projeto de Lei n.º 114/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que declara e reconhece como Utilidade Pública para o município de Altamira, a 

Cooperativa de transporte Rodoviário de Passageiros - COOTAIT. Projeto de Lei n.º 115/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que institui no município de Altamira, Estado do Pará, 

o Dia Municipal do Farmacêutico. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Projetos de 

Decretos Legislativos n.ºs 174 a 192/2019, que outorgam comenda honorificas a:Maria das Graças 

de Souza Bezerra – Honra ao Mérito – vereador Dr. Loredan Mello. Rafael Moura Pereira – 

Cidadão Altamirense. Paulo Vinicius Costa – Honra ao Mérito. Vereador Raimundinho Aguiar. 

Nazaré Filho Ramos Sales – Cidadão Altamirense. Claudeci da Silva Campos – Honra ao Mérito. 

Vereador Isaac Costa.  Alceu Lorscheider – Cidadão Altamirense. Fiorindo Minozzo – Cidadão 

Altamirense. Vereador Roni Heck. Faculdade Serra Dourada – Honra ao Mérito. Wandlas Oliveira 

do Rosário – Honra ao Mérito. Vereador Victor Conde. Alberto Sobrinho Vargens – Cidadão 

Altamirense. Mario Luiz Pinto Barros – Cidadão Altamirense. Vereador Maia Júnior. Aldrin Silva 

Vieira – Cidadão Altamirense. Gabriela Maria Gomes Macieira – Honra ao Mérito. Vereador 

Agnaldo Rosas.  Tânia Regina Barbizan Araújo – Cidadã Altamirense. Robson Stelmastchuk – 

Honra ao Mérito. Vereadora Irenilde Gomes.  Esmeraldo Gomes da Costa – Cidadão Altamirense. 

Vereador João Roberto. Gracinda Lima Magalhães – Cidadã Altamirense. Vereadora Socorro do 

Carmo. Etevaldo Alves Botelho Cidadão Altamirense. Marta Altamira de Oliveira – Honra ao 

Mérito. Indicação de todos os vereadores. Indicação n.º 3091/2019, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria Municipal de Planejamento, inserir no calendário de obras, a realização dos serviço de 

drenagem, linha d’água, calçada e asfaltamento na estrada, no perímetro entre o RUC Pedral até o 

balneário com o mesmo nome.  Indicação n.º 3092/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho 

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

Municipal de Meio Ambiente, criar espaços ecológicos em Altamira. Indicação n.º 3093/2019, de 

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

através da Secretaria Municipal de Planejamento, inserir no calendário de obras, a realização dos 

serviço de saneamento básico, tais como: drenagem, linha d’água, calçada e asfaltamento e/ou 

blokreteamento nas Ruas São Domingos, Bom Jesus e Concórdia, no bairro Nova Altamira. 

Indicação n.º 3094/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, inserir no 

calendário de obras, a realização dos serviço de saneamento básico, tais como: drenagem, linha 

d’água, calçada e asfaltamento e/ou blokreteamento na Rua Olga Belo Soares, no bairro Ibiza. 

Indicação n.º 3095/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, inserir no 

calendário de obras, a realização dos serviço de saneamento básico, tais como: drenagem, linha 

d’água, calçada e asfaltamento e/ou blokreteamento na Passagem 05, no bairro Ibiza.  Indicação 

n.º 3086/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, inserir no calendário de 

obras, a realização dos serviço de saneamento básico, tais como: linha d’água, calçada e 

asfaltamento e/ou blokreteamento, como também, revitalização na rede de iluminação pública nas 

Ruas Raimundo Lobato, João Vilhena e Júlio Marques, no bairro Ibiza. Indicação n.º 3087/2019, 
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de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Planejamento, realizar estudos com vistas interligar a Rua 

Niterói, no bairro Sudam II a rua Principal, no bairro Vista Alegre. Indicação n.º 3082/2019, de 

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

de Altamira, através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas disponibilizar aos 

alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, uma merenda antes do horário de entrada das 

aulas, além das que são servidas no intervalo escolar.  Indicação n.º 3083/2019, 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 troca de lâmpadas comuns 

por lâmpadas de LED, na Rua Paraíso, no bairro São Domingos. Indicação n.º 3084/2019, 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 troca de lâmpadas 

comuns por lâmpadas de LED, na entrada do RUC Casa Nova pela rodovia Transamazônica. 

Indicação n.º 3088/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar e/ou fazer a 

readaptação de brinquedos para crianças portadoras de necessidades especiais e/ou mobilidade 

reduzida nas praças no núcleo urbano de Altamira. Indicação n.º 3089/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Saúde, criar um programa de Vacinação Domiciliar para atender idosos 

e pessoas portadoras de necessidades especiais. Indicação n.º 3090/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, a implantação nas proximidades dos semáforos em Altamira, uma Faixa 

Extra para motocicletas. Indicação n.º 3097/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da COSALT, resolver o 

problema da falta de água no bairro liberdade. Indicação n.º 3098/2019, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza e roçagem na área ao redor da quadra de 

esporte no RUC Casa Nova. Indicação n.º 3099/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que 

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

realizar o serviço de podagem nas árvores da Avenida Djalma Dutra. Indicação n.º 3100/2019, de 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de podagem nas árvores nas proximidades do 

semáforo da Rua Coronel José Porfírio com a Travessa Pedro Gomes. Indicação n.º 3085/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere as Deputados Estaduais: Ângelo Ferrari, Ozório 

Juvenil, Júnior Hage, Igor Normando, Eraldo Pimenta e Dirceu Ten Caten, analisarem e adequem 

cópia do projeto de lei que segue anexo, apresentada na Câmara Municipal de Altamira, que trata 

da inclusão de conceitos de Educação Financeira, Empreendedorismo e Inovação na Rede 

Municipal de Ensino. Para que o mesmo tenha efeito nas escolas públicas do Estado do Pará. 

Indicação n.º 3101/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, enviar para discussão e votação nesta Câmara Municipal, projeto de 

lei implementando voucher educacional para as famílias carentes com crianças entre 0 (zero) e 05 

(cinco) anos, no município de Altamira, a semelhança de demais cidades do Brasil que estão dando 

provimento a essa medida. Indicação n.º 3102/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Abraham Weintraub, Ministro da Educação, implementar a modalidade de 

voucher educacional para as famílias carentes com crianças entre 0 (zero) e 05 (cinco) anos, cujo 

os pais necessitam deixar os filhos em creches e pré-escolas para poderem trabalhar. Indicação n.º 
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3096/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Galpão Comunitário para a 

Associação dos Moradores do Bairro Liberdade. Indicação n.º 3103/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço drenagem, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade 

e asfaltamento e/ou blokreteamento na Rua da Harmonia, no bairro Boa Esperança. Indicação n.º 

3104/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço drenagem, linha d’água, 

calçada, rampa de acessibilidade e asfaltamento e/ou blokreteamento na Rua José Umbelino de 

Oliveira, no bairro Cooperfron.  Indicação n.º 3105/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do 

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

competente, construir um Hospital Materno Infantil em Altamira. Indicação n.º 3106/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Quadra de Esporte no Conjunto Santa 

Benedita, no bairro Nova Altamira. AVULSOS: Ofício n.º 075/2019, encaminhado pelo senhor 

Edvanir da Silva França – Presidente da AGFAL. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 3091 e 

3092/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 3093, 3094 e 

3095/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 3086 e 3087/2019, de iniciativa 

do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 3082, 3083 e 3084/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 3088, 3089 e 3090/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.ºs 3097 e 3098/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 

3099 e 3100/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 3085, 3101 e 

3102/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 3096, 3103 e 3104/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3105 e 3106/2019, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Projetos de Decretos Legislativos n.ºs 174 a 192/2019, que outorgam comendas 

honorificas de Cidadã e Cidadão Altamirense e, de Honra ao Mérito. Em seguida fez uso da palavra 

a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 3088,3089 e 3090/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, 

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

matérias. Indicações n.ºs 3096, 3103 e 3104/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos 

dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 3085, 

3101 e 3102/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 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 3091 e 3092/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente 

solicitou ao vereador Maia Júnior 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 3091 e 3092/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 3093, 3094 e 3095/2019, de iniciativa do vereador maia júnior. Indicações n.ºs 

3086 e 3087/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 3082, 3083 e 3084/2019, 

de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3088, 3089 e 3090/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 3097 e 3098/2019, de iniciativa do vereador Francisco 
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Marcos. Indicações n.ºs 3099 e 3100/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações 

n.ºs 3085, 3101 e 3102/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 3096, 3103 

e 3104/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3105 e 3106/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE/MESA DIRETORA. Projetos de Decretos Legislativos n.ºs 174 a 192/2019, que 

outorgam Comenda Honorificas a: Maria das Graças de Souza Bezerra – Honra ao Mérito; Rafael 

Moura Pereira - Cidadão Altamirense; Vinicius Costa – Honra ao Mérito; Nazaré Filho Ramos 

Sales - Cidadão Altamirense; Claudeci da Silva Campos - Honra ao Mérito; Alceu Lorscheider - 

Cidadão Altamirense; Fiorindo Minozzo - Cidadão Altamirense; Faculdade Serra Dourada - Honra 

ao Mérito; Alberto Sobrinho Vargens – Cidadão Altamirense, Mário Luiz Pinto Barros - Cidadão 

Altamirense; Aldrin Silva Vieira - Cidadão Altamirense; Gabriela Maria Gomes Macieira - Honra 

ao Mérito; Tânia Regina Barbizan Araújo - Cidadã altamirense; Robson Stelmastchuk – Honra ao 

Mérito; Esmeraldo Gomes da Costa  Cidadão Altamirense; Gracinda Lima Magalhães - Cidadã 

Altamirense. Etevaldo Alves Botelho – Cidadão Altamirense; Wandlas Oliveira do Rosário – 

Honra ao Mérito. Marta Altamira de Oliveira – honra ao Mérito. Aprovados a unanimidade. Não 

havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo 

uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhores a 

vereadora Irenilde Gomes como líder do governo não somente por isso mas por ser parte do MDB 

sempre vem à está tribuna dizer que o Prefeito Domingos Juvenil estar fazendo maravilhas e 

maravilhas. Ela questionou o posicionamento do vereador Assis Cunha perguntado a ele e eu creio 

que ele deva vir aqui responder porque ele mudou de discurso na verdade não houve mudança de 

discurso vereadora, houve constatação, assim como o vereador Victor veio aqui o vereador Maia 

Júnior, então vereador é para isso, vereador não é somente para elogiar não. Imagina se todos os 

vereadores viessem aqui somente para elogiar, nós estamos sim passando por uma situação difícil, 

chuva estão vindo sim e é normal em nossa cidade o que não é normal é aceitar que a rua 15 no 

Mutirão que desde o ano de 2015, estar sendo supostamente consertada é desde 2015 e não desde 

de ontem e sim desde 2015, fico imaginando está rua nº 15 veja só, vocês imaginam se essa rua 

fosse nº 40. Então senhores isso é um descaso, isso é um desperdiço de dinheiro público. O 

vereador Maia Júnior disse que no próximo ano vão empiçarrar para asfaltar.  Gostaria de 

perguntar para o vereador João Estevam porque o asfaltamento do Assurini já parou Agradeceu. 

O vereador João Estevam solicitou um aparte a qual foi concedida, após os cumprimentos disse: 

vereador Agnaldo Rosas só não chove na sua casa porque no Assurini chove todos os dias. 

Também quero falar para vossa excelência que fui no Cajueiro e no travessão da Lages, foi feito 

vinte e cinco quilômetros de estrada e os colonos estão muito felizes. Dando continuidade o 

vereador Agnaldo Rosas disse: e porque que os trabalhos já estão parados há dois meses atrás, já 

fazem dois meses que chove no Assurini? Então vereador porque não foram feitos esses trabalhos 

com antecedência? Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após 

os cumprimentos disse: quero dizer para a vereadora Irenilde que já mais esse parlamentar mudou 

de discurso. Eu pedi apoio para os nobres colegas, pedi apoio da colega Irenilde por ser líder do 

governo que tem oportunidade de levar os problema para que sejam resolvidos. Porque tenho 

certeza vereadora que hoje todas as ruas da periferia da cidade se realmente quiser resolver não 

leva trinta dias para darem uma arrumada nas ruas para que os moradores possam sair de suas 

residências e voltar com tranquilidade principalmente agora no inverno Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Roni Heck que após os cumprimentos disse: dizer que na quinta-

feira estive juntamente com o vereador João estevam lá no travessão das Lages visitando alguns 
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travessões. No sábado estivemos nos Quatro Bocas, onde foi realizado um comando médico a 

pedido deste vereador, onde podemos ver o carinho e respeito que os moradores do Assurini tem 

pelo vereador João Estevam. Vereador Agnaldo vossa excelência demonstra muito aptidão em 

reclamar próximo de uma eleição como vossa excelência disse. Percebo que o senhor é uma 

verdadeira fonte de Mimi, vereador das redes sociais, inclusive ele divulga meu trabalho tudo que 

eu posto nas redes sociais ele posta em outros grupos muito bom isso, só que vossa excelência usa 

de um discurso que não condiz com a realidade. Tenho certeza que vossa excelência não conhece 

a Vila Canopus e nem a Maribel? Não conhece a comunidade São Francisco no Iriri, Riozinho do 

Anfrísio. Vossa excelência passou em Castelo de Sonhos algumas vezes e vossa excelência usa de 

um discurso que o senhor está acompanhado num candidato a Prefeito, o senhor tem sua razão, 

tem seu direito é sua convicção, eu a respeito e vossa excelência tem que respeitar os outros 

também principalmente o João Estevam que é um guerreiro lá no Assurini. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: na semana 

passada foi marcada de eventos na saúde, Educação, Gabinete Itinerante. Estive também 

participando no dia 29 de novembro da campanha de SESMA. Secretaria de Saúde, realizada pela 

equipe da Unidade Básica de Saúde do bairro Brasília, onde contou com o apoio da equipe do 

Núcleo de Saúde da Família (NASF), encerramento a campanha novembro azul, com atendimentos 

de saúde e palestras. Onde foi destacado a importância dos cuidados com a saúde do homem o 

câncer de próstata, quando não prevenido com antecedência é uma doença silenciosa e que mata. 

Estive no travessão das Lages no Assurini juntamente com os vereadores Roni Heck e João 

Estevam fiscalizando as obras de infraestruturas que estão sendo realizadas pudemos conferir de 

perto o andamento. No sábado também participei do Gabinete Itinerante no Quatro Bocas. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente 

para que também possa fazer uso da palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr. 

Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: o que me traz nesse momento é para tratar um 

pouco de saúde pública, eu como médico me sinto na obrigação de levantar algumas situações na 

saúde do município de Altamira relacionados tanto na Unidade Básica como no Hospital 

Municipal público da Transamazônica. Primeiramente falar que hoje recebi duas pessoas da 

comunidade São Benedito localizado no travessão do Espelho no quilometro oitenta e seis, eles 

trouxeram um abaixo-assinado cerca de cem pessoas solicitando um agente de saúde para a 

comunidade que segundo eles estar em falta a sete anos, pedi encarecidamente a vossas excelências 

que olhem por nós.  Então vamos fazer um requerimento em conjunto para a próxima reunião, 

peço assinatura de todos os colegas vereadores. Dizer que é muito importante quando a 

comunidade vem através dos vereadores para pedir algo para a comunidade e não para si próprio. 

Então nos sentimos no dever como estivemos lá na rua 15 no Mutirão, estávamos em oito 

vereadores e o vereador Maia fez uma postagem que já estavam uma equipe lá resolvendo e os 

moradores não retornaram hoje aqui e porque realmente estão lá fazendo os serviços. O papel do 

vereador é esse é fazer a intermediação entre os moradores e o Prefeito. Mas também eu distribui 

essa nota técnica aos colegas a respeito do Ministério da Saúde que faz um reflexo digamos assim 

da saúde de Altamira em especial do Departamento de Saúde da Família, o Programa da Saúde da 

Família, ele é fundamental para que as pessoas não adoeçam e que não tenham que procurar os 

hospitais e ele está elencado com a Secretaria de Ação Social porque também depende do Bolsa 

Família. E nesse relatório que chegou nas mãos de vocês fala de uma intensidade demográfica de 

um habitante por quilometro quadrado que Altamira é um dos maiores municípios do mundo em 

extensão territorial. Mas a população inclusive estar aqui de 2016 está defasada de cento e nove 

mil novecentos e trinta e oito habitantes. Mas o quem eu quero chamar atenção é que há 
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necessidade do esforço conjunto o Estratégia de Saúde da Família cobra sessenta e nove por cento 

do território urbano de Altamira e o Programa de Agente Comunitário de Saúde que eu sempre 

falo aqui que é importantíssimo cinquenta e sete por cento, ou seja nós precisamos avançar. A 

cobertura de saúde bucal cinquenta e dois por cento, nós temos um NASF, quatro NASF tipo I 

credenciado, implantado quatro NASF tipo I, não temos nem um NASF tipo II e nem tipo III. O 

CEO, temos um que é o tipo I. E o programa nacional de melhoria que acessa a qualidade à saúde, 

Altamira foi classificada como desempenho mediano pouco abaixo da média. O quê que eu quero 

dizer com isso que se nós conseguirmos avançar a tensão básica que é elevar o agente comunitário 

de saúde, agente de endemias para as comunidades como as pessoas do Espelho pedem nós não 

temos leitos mais em Altamira suficiente para a população. Ontem os corredores do hospital 

regional que não é comum por ser um hospital de portas fechadas estava cheio de pacientes e não 

é diferente o hospital do Mutirão, inclusive os dados que nós temos no IBGE que a mortalidade 

infantil e até cinco anos aqui em Altamira infelizmente ainda é proporcionalmente maior do que a 

do estado do Pará. Então por isso não se pode pensar jamais em fechar a Unidade Neonatal do 

hospital do Mutirão, ela tem que ser estimulada ainda mais agora que a Norte Energia entregou a 

nova reforma, ela tem que ser estimulada e muito pelo contrário tem que ser ampliado os leitos 

tanto do Mutirão como do Regional. Hoje para vocês terem uma ideia os leitos de clínica médica 

do hospital regional a maioria oitenta por cento estão ocupados por pessoas que fazem hemodiálise 

e as máquinas de hemodiálise já não estão sendo suficientes para atender a população e com isso 

o estado ampliam o número de máquinas ou faz com que haja um turno na manhã e o da tarde que 

se estende pela noite e provavelmente vai ter que ter um turno para fazer hemodiálise pela 

madrugada. Então infelizmente nós sabemos que é um desafio saúde pública, mas todo gestor tem 

que olhar com atenção e investir em saúde pública que com isso quem ganha isso é o próprio poder 

público, em nível de acidente a mortalidade em trânsito também é altíssimo aqui em Altamira. 

Então a campanha é necessária rotineiramente em parceria com o DETRAN e DEMUTRAN para 

que diminua o número de acidentes com sequelas com mortes. Esses dados do ano 2016 inclusive 

que a mortalidade geral em Altamira estava alta foi fruto de Belo Monte daquela violência que foi 

gerada com essa obra. Nós estamos vendo ainda números elevados e considerados a morte no 

trânsito. E a mortalidade materna que está abaixo da mortalidade materna do estado é um avanço 

e temos que estimular o atendimento as gestantes com o pré-natal, enfim. Estou fazendo esse 

reflexo sobre a questão da saúde porque sempre recebemos esses relatórios e nunca vai ser muito 

inverter na saúde pública, mas é melhor investir na tensão básica na vacina, consulta, pré-natal, 

nas consultas das crianças que ai você vai desafogar o hospital municipal e o hospital regional. 

Agradeceu. Retomando a direção dos trabalhos.  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. Mandando lavrar à presente Ata que após 

aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos três dias do mês de 

dezembro do ano de dois e dezenove. 
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