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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA 

LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA TREZE DE MARÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira – se no 

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

Andrade Mello, os senhores vereadores Raimundo Sousa Aguiar, Isaac Costa da Silva, Dr. 

Agnaldo Rosas de Oliveira, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, 

Irenilde Pereira Gomes, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro 

Rodrigues do Carmo e Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor Presidente convidou todos a 

ficarem de pé para entoarmos o Hino do Pará. Em seguida solicitou ao vereador Isaac Costa que 

fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal 

declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores 

Victor Conde de Oliveira (doente) Roni Emerson Heck (viajando/Castelo de Sonhos) Aldo 

Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos) e João Estevam da Silva Neto (internado/ Hospital 

Regional).  Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata 

da Reunião Ordinária realizada no dia seis de março do ano de dois mil e dezoito. Não havendo 

manifestante submeteu a mesma para votação, aprovada a unanimidade. O senhorPresidente 

informou a todos que o vereador Maia Júnior que é arquiteto fará a apresentação da maquete da 

planta baixa do prédio da Câmara Municipal de Altamira, que todos nós esperamos que seja 

construída ainda nesse ano de dois mil e dezoito. O vereado Maia Júnior apresentou a maquete 

do novo prédio da Câmara Municipal de Altamira. O senhor convidou os senhores vereadores 

que fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para ao final da Sessão, 

apreciar um Projeto que chegou do Executivo Municipal, que trata da questão de remanejamento 

de rubricas. A contadora da nossa Casa de Leis, a Gabriela encontra se aqui a disposição dos 

vereadores que fazem parte da Comissão. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

PEQUIENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: o que me traz aqui 

hoje é sobre alguns questionamentos sobre o Centro de Perícias Cientifica Renato Chaves, aonde 

muitas mães nos procuram. Eu tive a oportunidade de estar no Renato Chaves, aonde está 

implantado há sete anos no município de Altamira ainda num local inadequado, aonde há 

comprometimento de alguns profissionais que tem que ter realmente compromisso nós 

profissionais desde a vida até a morte. Algumas mães do Xingu me procuraram e tivemos aqui 

nessa Casa uma audiência pública sobre a violência contra a mulher, naquele local muitas mães 

ficam aguardando por um perito por um médico as vezes até vinte quatro horas e esse 

profissional não chega, temos profissionais comprometidos com certeza no Centro de Pericia 

Cientifica Renato Chaves. Mas também esses outros profissionais têm que ter o compromisso 

para que seja liberado o corpo. Nesse último final de semana uma mãe ficou horas e horas 

aguardando o seu filho que foi vítima de acidente de trânsito e a mãezinha ficou realmente várias 

horas aguardando a liberação do corpo do seu filho para que pudesse ser velado. Então fica 

minha indignação com alguns profissionais do centro de Pericias Cientifica Renato Chaves, que 

não tem compromisso realmente, se tem vários empregos que der essa vaga para quem tenha 

realmente disponibilidade para trabalhar. Visitei todos os RUCs e algumas pessoas nos pararam 

e conversamos com relação a questão da iluminação pública que o Departamento de Iluminação 

Pública (DIP) possa realizar a iluminação pública aonde não tem em algumas ruas. Sabemos que 

a violência em nosso município estar muito grande e a iluminação pública é também uma forma 

de segurança. Gostaria de agradecer nosso pedido e também de outros vereadores na questão do 
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policiamento no conjunto Santa Benedita, eles não estão, mas lá, mas fizeram um trabalho no 

conjunto aonde muitos moradores daquele conjunto Santa Benedita são vítimas de muitas 

violências e também de muitos assaltos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente na semana passada estivemos 

com o Superintende da Norte Energia nessa Casa de Leis, e a cada reunião a cada busca em favor 

do nosso município, eu acredito senhor Presidente que estar valendo apena ali no complexo 

Liberdade, Santa Ana, Airton Senna I, Airton Senna II e demais bairros de Altamira, a equipe já 

estar presente a dias tem uma terceirizada. Esta semana encaminhamos ao Superintendente três 

e-mails a respeito senhores vereadores e público que nos ouvi com relação a situação de algumas 

ruas que eles vão fazendo, de acordo com o encarregado essas ruas não constam no contrato e no 

mapa ora da Norte Energia. Mas já tomamos as providências e encaminhamos todas as ruas que 

de acordo com a terceirizada não está no cronograma estamos aguardando resposta. 

Aproveitamos nessa semana visitamos diversos bairros, isto me deixa muito contente porque é 

através dos moradores que recebemos as demandas para que possamos apresentar aqui nessa 

Casa de Leis, Projetos para que seja realizado. Fico feliz também senhores recebi a mensagem do 

Executivo Municipal assim como todos os vereadores acredito que receberam também, aonde foi 

criado uma força tarefa para tentar resolver os problemas da zona rural e nesse momento a força 

tarefa está no ramal das Mangueiras, e visitando a zona rural do lado esquerdo aqui na nossa 

cidade, já estamos com inúmeras reivindicações e inúmeros ofícios para encaminhar para o 

Executivo. Quero agradecer a toda população ao público a toda população que visita minha casa 

e aos que visitam meu gabinete trazendo reivindicações as quais transformamos em 

requerimentos e apresentamos aqui nessa Casa de Leis. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente 

retomo a discussão com relação a taxa de resíduos sólidos porque para mim essa discussão não 

teve encerramento por razões que nós sabemos na reunião passada. Analisando alguns artigos da 

Lei que foi publicada no ano de dois mil e quatorze e passou pela Legislatura anterior no ano de 

dois mil e treze, eu vejo com muita sinceridade que no olhar rápido do Ministério Público, essa 

taxa ela vai ser anulada. Um dos pontos que eu observei é que o montante total das despesas para 

esse serviço deveria ser o que está previsto no Orçamento Anual informado pelo o Executivo no 

ano passado. No entanto o que nós tivemos durante este ano foi um despejar de carnês nas 

residências, inclusive para casa não habitadas e isso só prova que não se sabe quanto custa e que 

não se sabe quanto pretende arrecadar esta é apenas uma das ilegalidades. Vimos aqui nesta Casa 

na semana passada o repúdio da população, que também se estendeu nas escolas. Eu gostaria de 

vossas excelências com a permissão dos senhores de ler um pequeno poema do professor 

Vitoriano Bill. Que crise é essa que só quem paga é a população? Dos trabalhadores cortam os 

salários, mas aos amigos do Prefeito é festa ostentação? Pense numa engenharia da fome que 

esse moço sabe elaborar impõe aos trabalhos um regime de semi escravidão e cria uma carga 

tributária de matar. Em concurso é até crime falar porque águia (r) predadora que é não deixa 

ninguém de pé, engole todos os currículos que não lhe convier. Tirania. Tirania.  Tirania. 

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

cumprimentos disse: início minha fala voltando a afirmar que votei no Código Tributário no ano 

de dois mil e treze, para adequar ao município a vinda de Belo Monte ao estarmos defasado e 

toda essa Casa votou. Não foi eu que votei Presidente Loredan no ano de dois mil e dezessete 

numa Emenda desgraçada que veio para poder acabar, massacrar com os pobres que isso fique 

bem claro para a população de Altamira, que fique bem claro para as senhoras e senhores. Meu 

caro Presidente me dirijo a vossa excelência fazendo uma crítica construtiva quantos e quantos 
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bairros numa hora dessas deve estar precisando da Policia Militar de metralhadoras que está aí 

fora para estar cuidando da segurança pública do município, e aí estão vigiando vereadores e a 

população que aqui se encontra nesta Casa. Quantos e quantos logradouros públicos que estão 

abandonados e aqui está a Guarda Municipal. Ao todo amparato que faço referência e elogios a 

esses guerreiros que aí estão, nesta Casa que tem homens de responsabilidades, mulheres de 

responsabilidades um povo ordeiro que estão aqui nesta Casa hoje demostrando que a 

democracia ela prevalece em todos os sentidos. Também me dirijo a vossas excelências dizendo 

que pedi informação ao Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal , já tem uns trinta dias 

e até o momento não tenho a devida informação, sobre a questão de que eles estariam 

financiando esses Títulos de Posse desse Projeto Chão Legal, ficou todo mundo no silêncio, mas 

eu continuar cobrando porque é um direito nosso de cobrar para mostrar para o povo, eu quero a 

verdade para o povo sem mentiras para a população se o banco realmente está financiando 

vamos informar a população. Volto a dizer cobrei do Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, 

aonde ele estava empregando esses milhões que ele recebe todos os meses dos recursos hídricos, 

ou seja, os royalties de Belo Monte, ele disse que estava investindo na orla do cais, eu não vejo 

obra nenhuma na orla do cais, gostaria que essa Casa se manifestasse com relação a isso. 

Também cobrei e vou continuar cobrando com relação ao Centro de Recuperação dos 

Dependentes Químicos que está pronto há mais de quatro anos e que está se acabando o mesmo é 

localizado no Assurini, recursos de ordem de quase três milhões de reais desse bendito PDRS 

Xingu, e que está lá abandonado porque a gestão não quer assumir. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero cumprimentar 

a Guarda Municipal que aqui está presente, e dizer que estive em visita ao CRAS no bairro do 

Mutirão e lá estava a presença da Guarda Municipal, devido alguns índices de violência e 

assaltos, é uma pena que os efetivos são poucos. Quero relatar ao efetivo com relação aos 

animais fiquei muito feliz quando um dos Guardas me apresentou o Projeto, assim fiquei muito 

feliz porque nem mesmo a Polícia Militar tem um cachorro tão bem qualificado para fazer 

farrejamento, então parabéns a Guarda Municipal. Quero me reportar também com relação a 

criação do Centro de Zoonoses através desse Projeto que está vindo aqui para a Câmara que 

autoriza o Executivo Municipal efetuar remanejamento para adequação do Orçamento para o 

município de Altamira para o exercício de dois mil e dezoito. Vimos aqui umas coisas 

importantes que precisamos bater em cima estou acompanhando uma questão que acho muito 

importante que é a construção do Centro Especializado em Reabilitação o (CER) estive em 

Brasília acompanhando esse Projeto maravilhoso que vai dar reabilitação e condições, e o Estado 

vai ter obrigação também de manter com cadeiras de rodas, muletas toda essa parte, acredito que 

vai ser um trabalho em conjunto acreditamos que vai acontecer da melhor forma com 

transparência. O Centro de Zoonoses, e também está especificando o Hospital Materno Infantil, 

ficamos felizes por essa iniciativa tem um Projeto da Assistente Social que é “Criança Feliz” 

acreditamos que dias melhores virão para Altamira. Não poderia deixar de informar e dar 

publicidade a importância da população, a se direcionar aos vereadores numa conduta bacana de 

cobranças. Também quero falar com relação a questão do Mirante ficamos felizes presidente, 

todas as luminárias estavam queimadas, só tinha uma entrada quando acontecia algum atrito lá 

dentro as pessoas tinham que pular a cerca e graças a Deus foi atendido o pedido dos moradores 

intermediado por esse vereador, foi feita outra saída, foi trocada todas as luminárias. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: semana 

passada estive em Belém participando de um encontro do nosso partido Convenção do PP, agora 

vamos ter candidato à Deputado Estadual, vamos ter candidato a Senador que é o Mário Couto, 
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para Governador ainda não posso falar porque ainda está em articulação, vamos ser a terceira via 

desse Estado, olhe lá se nós não ganharmos essa eleição. Mas o que mais me impressionou nessa 

viagem não foi a nossa Convenção foi o meu retorno, no Anapu fui fazer uma visita na Casa 

Familiar Rural, lá encontrei um jovem com muita educação, uma coisa muito boa de se ver 

jovens, adolescentes muitos educados. Vou também fazer uma visita na Casa de Apoio Rural 

Familiar de Altamira que parece que está até fechada, segundo relatos são vinte e oito Casas 

Familiar Rural no Estado do Pará, e somente oito está em funcionamento. Isso é uma vergonha 

para nós vereadores porque essa causa não tem partido, as pessoas que vivem da pecuária, na 

cultura que tem seus filhos que vem estudar na cidade terá a Casa Familiar Rural com certeza 

esses jovens terão apoio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho 

Aguiar, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente e colegas vereadores quero externar 

meus agradecimentos e parabenizar a Loja Maçônica Estrela da Amazônia nº 35, na pessoa do 

venerável Mestre Linaldo Bandeira, que realizou com grande estilo no dia nove passado, na 

Peixaria Kaline, uma grande homenagem pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Quero 

dizer que tive a oportunidade de participar, foi uma festa maravilhosa. Agradeceu. Em seguida o 

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

fizesse a leitura das matérias que constava de:  SÓ LEITURA Projeto de Lei n.º 072/2018, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar remanejamento para adequação do Orçamento 

do município de Altamira, para o exercício de 2018, retroativo a 02 de janeiro do corrente ano. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável à aprovação dos Projetos de Leis:  046/2017 Gilberto de Souza Santos.  

053/2017 Maria Célia de Sousa.  059/2017 Wasllem Rodrigues de Souza.  062/2017 José Pantoja 

de Oliveira.  063/2017 Pedro Aldo de Souza Lima.  064/2017 Robson Pierre Braga Monteiro.  

065/2017 Napoleão Araújo da Silva.  067/2017 Pemaza Centro Norte S/A.  Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 071/2018, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel do patrimônio público à Rede La Salle, para 

implantação dos seus serviços no município de Altamira.  Projeto de Lei n.º 071/2018, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel do patrimônio público à Rede La Salle, para 

implantação dos seus serviços no município de Altamira.  Indicação n.º 1141/2018, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, construir uma Unidade de Saúde no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 

1142/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de meio fio, calçamento e 

pavimentação asfáltica na Rua Osterno de Alencar, no bairro Jardim Independente III. Indicação 

n.º 1143/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de reforma na Praça da 

Cultura, no bairro Jardim Primavera. Indicação n.º 1164/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal 

de Saúde, realizar o serviço de reforma do Posto de Saúde do bairro Brasília. Indicação n.º 

1171/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Simão Jatene – 

Governador do Estado, através da Secretaria competente, realizar os serviços de reforma e 

ampliação do Terminal Rodoviário de Altamira. Indicação n.º 1172/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Simão Jatene – Governador do Estado, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma do prédio do Departamento Estadual de 

Trânsito em Altamira. (DETRAN) Indicação n.º 1173/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através das Secretarias Municipais de Educação 
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e de Meio Ambiente, que criem um Programa Regular de Conscientização Ambiental e de 

Educação de coleta seletiva de resíduos sólidos, nas escolas de Rede Municipal de Ensino. 

Indicação n.º 1165/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de meio fio, linha 

d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento nas Ruas 06, 08 e João Besouro, no 

Loteamento Panorama, no bairro Brasília.  Indicação n.º 1166/2018, de iniciativa do vereador 

Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 

realizar os serviços de linha d’água e pavimentação ou bloqueteamento nas ruas João Vieira 

Neto de Oliveira e Raimundo Lobato e, na Travessa Júlio Marques, no bairro Ibiza. Indicação n.º 

1167/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de linha d’água e pavimentação ou 

bloqueteamento nas Ruas Padre Mário, Irmão Fernando e Santa Luzia, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação n.º 1158/2018, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, adquirir duas fábricas de tubos e bloquetes, sendo uma para o distrito 

de Castelo de Sonhos e outra para Cachoeira da Serra.  Indicação n.º 1159/2018, de iniciativa do 

vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

concluir e colocar em pronto funcionamento, o Posto de Saúde localizado no bairro São Miguel, 

no distrito de Castelo de Sonhos.  Indicação n.º 1160/2018, de iniciativa do vereador Roni Heck, 

que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma 

Quadra Poliesportiva na EMEF Léo Heck, no distrito de Castelo de Sonhos.  Indicação n.º 

1144/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do ramal Cama de Vara.  

Indicação n.º 1151/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça, com uma Academia 

ao ar livre, na agrovila Vale Piauiense.  Indicação n.º 1152/2018, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

realizar o serviço de reforma e ampliação da EMEF da agrovila Vale Piauiense.  Indicação n.º 

1145/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação asfáltica da Rua 26 

de Janeiro e da Travessa Santa Luzia, no bairro Bela Vista.  Indicação n.º 1146/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação com pavimentação asfáltica da 

Rua Acesso 01 (aproximadamente 450 metros), no bairro Paixão de Cristo.  Indicação n.º 

1147/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação da Travessa Eliane 

Raquel, no bairro Ayrton Senna I.  Indicação n.º 1148/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de 

Iluminação Pública, realizar o serviço de reparo na rede de iluminação pública nas Ruas 10 e 11, 

no bairro Mutirão. Indicação n.º 1149/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Abrigo com 

cobertura para que os alunos que moram no DNIT, possam esperar o ônibus escolar. Indicação 

n.º 1150/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, disponibilizar uma patrol para fazer a limpeza na Travessa 07, 

no bairro Sudam II. Indicação n.º 1153/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realize os serviços com galeria 

pluvial, rede linha d´água, meio fio, pavimentação asfáltica e rampas de acessibilidade nas ruas 
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Mário Rotter, Duque de Caxias e na Travessa Honorino Silva, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 

1154/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realize os serviços com galeria pluvial, rede linha d´água, meio 

fio, pavimentação asfáltica e rampas de acessibilidade nas ruas Emílio Pischaidt até interligar 

com a Alameda Erik Márcio e Alameda Wenderson Castro, dando acesso a Unidade de Saúde, 

no Loteamento Ayrton Senna. Indicação n.º 1177/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

que sugere ao senhor Prefeito Municipal, incluir os lotes urbanos dos bairros Liberdade e Santa 

Ana no projeto “Chão Legal”, para entrega de Títulos e Legitimações de Posses. Indicação n.º 

1155/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação do 

saneamento básico, meio fio e pavimentação asfáltica na Travessa Pedro Miranda, no bairro 

Brasília. Indicação n.º 1156/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da 

Quadra Poliesportiva no bairro Colina.  Indicação n.º 1157/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Obras, realizar o serviço de recuperação do saneamento básico, meio fio e pavimentação 

asfáltica na Rua Isaac Barbosa, no bairro Brasília.  Indicação n.º 1161/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Obras, proceder o recapeamento asfáltico da Travessa Tiradentes, no bairro Jardim 

Independente II. Indicação n.º 1162/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, proceder uma Campanha 

de Combate ao uso de Drogas nos locais públicos, exemplo: na Orla do Cais e Praças da cidade. 

Indicação n.º 1163/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder o recapeamento asfáltico da Rua 

José Mendes, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 1168/2018, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Altamira, 

adquirir novas cadeiras para o Plenário do Poder Legislativo de Altamira. Indicação n.º 

1169/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de saneamento básico, calçamento, 

meio fio e asfaltamento ou blokreteamento na Rua da Granja e na Travessa do Lago, no bairro 

Jardim Oriente. - Indicação n.º 1170/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de construção do 

Pórtico de entrada da cidade, um na rodovia Ernesto Acioly, sentido Marabá e outro na rodovia 

Transamazônica, sentido Santarém.  Indicação n.º 1174/2018, de iniciativa da vereadora Socorro 

do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os 

serviços de saneamento básico, meio fio, calçamento e pavimentação ou blokreteamento na Rua 

São Pedro, no Loteamento Kujihiana, bairro Ibiza. Indicação n.º 1175/2018, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, construir um Hospital Materno Infantil em Altamira. Indicação n.º 1176/2018, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Francisco Bandeira 

de Matos, no Conjunto Santa Benedita, no bairro Nova Altamira. Moção n.º 054/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de Congratulações 

ao Grupo de Demolays de Altamira, pela passagem do Dia do Demolay, que transcorrerá no 

próximo dia 18 de março. AVULSOS: Ofício n.º 023/2018/GAB/ATM, do Executivo Municipal 

reencaminhando os Projetos de Leis n.º 046/2017 Gilberto de Souza Santos. 053/2017 Maria 
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Célia de Sousa. 059/2017 Wasllem Rodrigues de Souza. 062/2017 José Pantoja de Oliveira. 

063/2017 Pedro Aldo de Souza Lima. 064/2017 Robson Pierre Braga Monteiro. 065/2017 – 

Napoleão Araújo da Silva e 067/2017 Pemaza Centro Norte S/A. Ofício n.º 

024/2018/GAB/ATM, do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n.º 071/2018, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel do patrimônio público à Rede La Salle, para 

implantação dos seus serviços no município de Altamira.  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. 1153, 1154 e 1177/2018, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros, que 

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

matérias. Indicações n.ºs. 1161, 1162 e 1163/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

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

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

Indicações n.ºs. 1155, 1156 e 1157/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos 

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

1168, 1169 e 1170/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Agradeceu. Não havendo mais 

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

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

se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. O vereador Francisco 

Marcos, solicitou ao senhor Presidente para que colocasse em destaque na Indicação de nº.  

1158/2018, de iniciativa do vereador Roni Heck, aprovado pela maioria, recebendo os votos 

contrário dos vereadores Francisco Marcos e Dr. Agnaldo Rosas. Em seguida o senhor 

Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  indicações n.ºs 1141, 1142 e 1143/2018, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello.  Indicação n.º 1164/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar. Indicações n.ºs 1171, 1172 e 1173/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  

Indicações n.ºs 1165, 1166 e 1167/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

1158, 1159 e 1160/2018, de iniciativa do vereador Roni Heck.  Indicações n.ºs 1144, 1151 e 

1152/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1145, 1146 e 1147/2018, 

de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 1148, 1149 e 1150/2018, de iniciativa 

do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 1153, 1154 e 1177/2018, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Indicações n.ºs 1155, 1156 e 1157/2018, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. Indicações n.ºs 1161, 1162 e 1163/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros.  

Indicações n.ºs 1168, 1169 e 1170/2018, de iniciativa do vereador maia júnior. Indicações n.ºs 

1174, 1175 e 1176/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Moção n.º 054/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, aprovados a unanimidade.  A MESA DIRETORA 

SUBMETE PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE: Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável à aprovação dos Projetos de Leis: 046/2017 Gilberto de Souza 

Santos. 053/2017 Maria Célia de Sousa. 059/2017 – Wasllem Rodrigues de Souza. 062/2017 

José Pantoja de Oliveira. 063/2017 Pedro Aldo de Souza Lima. 064/2017 Robson Pierre Braga 

Monteiro. 065/2017 Napoleão Araújo da Silva e 067/2017 Pemaza Centro Norte S/A. Aprovado 

a unanimidade.  Projetos de Leis: 046/2017 Gilberto de Souza Santos. 053/2017 Maria Célia de 

Sousa. 059/2017 Wasllem Rodrigues de Souza. 062/2017 José Pantoja de Oliveira. 063/2017 

Pedro Aldo de Souza Lima. 064/2017 Robson Pierre Braga Monteiro. 065/2017 Napoleão 

Araújo da Silva e 067/2017 Pemaza Centro Norte S/A.  Aprovado a unanimidade.   Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 
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071/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel do Patrimônio Público à rede 

LA SALLE, para implantação dos seus serviços no município de Altamira.  Aprovado a 

unanimidade.   Projeto de Lei n.º 071/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 

imóvel do Patrimônio Público à rede LA SALLE, para implantação dos seus serviços no 

município de Altamira, aprovado a unanimidade.  Não havendo mais matériaspara votação, o 

senhor Presidente passou paraaparte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando 

a palavraaos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que 

após os cumprimentos disse: gostaria de fazer um resumo do o que ocorreu hoje mas para isso eu 

preciso voltar um pouco atrás e vou aqui comentar um pouco mais sobre a taxa de resíduos 

sólidos, essa taxa ela foi restituída aqui em Altamira no ano de dois mil e três, pela Legislatura 

anterior e ela entrou em vigor no ano de dois mil  quatorze, a Prefeitura recentemente soltou 

umas notas tentando justificar a cobrança dessas taxas dizendo que houve apenas um 

desmembramento do IPTU daí a população não teria razão para questionar. O problema é que 

essa taxa do IPTU sobre põe e muito sobre a taxa que foi cobrado do IPTU no ano passado, 

então não é verdade de que houve esse desmembramento. Uma outra situação como eu já falei 

para o vereador Assis Cunha, que não existe nessa Lei 3.189/2013, nem um dispositivo que trata 

sobre isenção dessa taxa. Nós tivemos aqui na abertura da Sessão Legislativa neste ano a 

presença da Drª. Denise Aguiar, ela trouxe a mensagem do Executivo e naquele momento eu 

questionei a política social desse governo que eu acredito ser zerada. Então ela disse não ser 

verdade porque o Executivo tem sim, política social, ela se referiu vereador Marquinho sobre 

esse Projeto chamado Chão Legal, que se iniciou  como Projeto de Título Definitivo, aí o 

Ministério Público chamou atenção dizendo que a Prefeitura não poderia dar Título Definitivo e 

eles apenas trocaram o nome para Projeto de Titulação de Posse, até aí tudo bem, ela veio aqui 

dizer que o Banco do Brasil já tinha financiado centenas e centenas de moradores com base 

nessa Titularização de Posse, no entanto isso também foi questionado pelo o vereador 

Marquinho, e na outra semana veio o vereador Raimundinho Aguiar, aqui com um comunicado 

do gerente do Banco do Brasil aquele que veio aqui defender o empréstimo dos vinte milhões de 

reais, e neste comunicado do vereador Raimundinho Aguiar, apenas  dizia que apenas um pessoa 

teria indo até ao banco e feito esse financiamento e não trouxe o nome dessa pessoa, isso de toda 

forma contradiz e muito o que a Drª. Denise Aguiar, veio dizer aqui na abertura dos trabalhos 

Legislativos. Então isso precisa sim de informações, esta Prefeitura não se comunica com a 

população. Nós estamos aqui para tenta desvencilhar essas inverdades que querem que a gente 

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

cumprimentos disse: quero informar que na semana passada participei de vários eventos 

relacionados a violência contra a mulher no qual todos os Movimentos agradece na pessoa do 

Presidente Dr. Loredan Mello,  o espaço desta Casa, aonde foi realizada na terça feira, uma 

audiência pública sobre a violência contra a mulher, tiveram diversos órgãos presentes, o 

vereador Marquinho também esteve presente dando esse apoia mento, a Alice Lages também, 

esse apoia mento e essa luta continua contra a violência contra a mulher. Tivemos o dia 

Internacional da Mulher no dia oito de março, aonde participamos de uma caminhada dos 

Movimentos Sociais. Vários Órgãos também solicitando aos Poderes Públicos, Governo 

Estadual e Governo Federal, sobre também na questão para dar um basta contra a violência 

contra a mulher, e que possa melhorar também as políticas públicas voltadas para as nossas 

crianças, para nossos adolescentes e para nossos jovens. Participei também na Secretaria 

Municipal de Saúde no Devanir Denardin da abertura do março lilás, a qual essa Casa aderiu 

aonde temos esse mês inteiro com profissionais de saúde, que tem participando e sensibilizado as 
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mulheres para a coleta do PCCU, mulher que se ama se cuida. O Projeto de Lei de nº. 072 do 

Executivo Municipal que foi lido aqui nesta Casa, gradeço em nome de todas as mulheres que 

lutam na labuta dia a dia, aqui nessa Casa na terça feira foi muito falado e uma das propostas das 

mulheres foi a construção do Hospital Materno Infantil, e quando vejo o Projeto de nº. 072, 

aonde destina o recurso para a construção do Hospital Materno Infantil. Eu gostaria de 

parabenizar todas as mulheres guerreiras aonde nós teremos o hospital para atender todas as 

mulheres que engravidam porque Altamira cresce a cada dia, e nós não temos leitos suficientes 

para atender nossas mulheres. Então parabenizo todas as mulheres que lutam por melhorias a 

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

cumprimentos disse: quero parabenizar em nome da enfermeira Socorro, Antônia Melo a todas 

que estavam presente aqui porque elas são guerreiras, estavam aqui mostrando para toda cidade, 

Estado e todo Brasil que Altamira nós temos mulheres aguerridas, guerreiras e que vão à luta 

pelos seus objetivos. Parabéns e que isso sirva de exemplo para que outras mulheres também que 

venha a luta, que fiquem indignadas também com determinadas situações que vem ocorrendo em 

nosso município, mas elas hoje alcançaram o topo de igualdade com os homens. Então parabéns 

enfermeira Socorro por ter conduzido muito bem essa audiência com os demais colegas de 

associações, enfim. Senhor Presidente quero me reportar referente uma preocupação, falei na 

semana passada e volto a falar novamente com relação a construção do RUC Pedral, não sei 

como a Prefeitura está fiscalizando está referida obra. Fiz uma denúncia aqui nesta Casa, que 

nesses RUCs, nós não podíamos nem entrar porque a Força Nacional estava lá na porta  dizendo 

que vereadores e que ninguém poderia entrar para fiscalizar na época do corre de Belo Monte, e 

o povo foram enganados, foram massacrados, essas casas dos RUCs estão aí todas 

esculhambadas o cimento que veio para a construção dessas casas, estamos investigando e que o 

Ministério Público Federal, tem que tomar conta temos informações que  o cimento é rejeito que 

veio para a construção desses RUCs. Por isso Presidente Dr. Loredan que estão aí as casas 

caindo as paredes caindo os telhados caindo também isso é o clamor da população, vamos 

continuar cobrando da Norte Energia, cobrando do Ministério Público Federal ação, cobrando do 

Ministério Público Estadual, cobrando desta Casa também para que nós possamos ir lá no Pedral 

fiscalizar essa obra, acredito que são poucos os vereadores que forma lá fiscalizar essa obra, eu 

confesso a vocês eu ainda não fui lá, quero que seja criada uma Comissão Presidente para ir até 

lá fazer uma visita enloco, no horário de trabalho para que possamos visitar e trazer as denúncias 

aqui para essa Casa para a população não passar o que esses outros cidadãos estão passando 

nesses outros RUCs. Presidente agora vamos falar dos resíduos sólidos, meu caro vereador 

Raimundinho Aguiar, eu não posso aceitar que o povo de Altamira sejam lesados, eu não posso 

ficar calado vendo um pobre lá do Bela Vista do Parque Ipê ou seja lá de qual bairro for distante 

a Colinas enfim, que tem mal um bilha rito, dentro de seu estabelecimento pagar sessenta  e 

quatro reais e dez centavos por mês de taxa de resíduos sólidos, aí vem o Prefeito manda uma 

mensagem dizendo para o nosso Presidente para ele ir lá com a dona Marisa fazer um 

requerimento que vai ficar tudo bacana, qual a legitimidade disso meu povo? O que é que vai me 

afirmar que esse povo não vai ser humilhados lá na Prefeitura, porque a maioria desses caras 

fazem isso, começando dos fiscais que vão trabalhar com raiva. O senhor Presidente alertou o 

vereador na questão do tempo. Então essa questão dos resíduos sólidos diz que quem 

regulamenta isso é a SEMAT, fui na SEMAT nessa semana fui buscar a Regulamentação me 

disseram que não existe Regulamentação na SEMAT enquanto essa questão de resíduos sólidos. 

Senhor Presidente está no Código Tributário que nós aprovamos aqui nesta casa a divisibilidade 

como é que o morador vai pagar o mesmo valor que o supermercado Primavera paga? O mesmo 
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valor que o supermercado Matheus paga? Então está tendo conflito, eu vou entrar na Justiça e 

vou pedir a Deus para o Poder Judiciário para que acabe com esse roubo, esse assalto ao povo de 

Altamira Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os 

cumprimentos disse: senhores e senhoras vocês estão participando desde o início da Sessão e já 

ouviram a cada um dos vereadores que aqui se manifestaram. Eu não posso deixar de dizer que 

existem falhas nas coisas porque têm, mas também tem serviço prestado. O que me deixa 

indignada é com todo respeito que me dirijo aos colegas Marquinho e Agnaldo Rosas, porque 

rejeitar o requerimento do vereador Roni Heck, não podemos fazer isso, o colega está pedindo 

melhorias para o seu Distrito de Castelo de Sonhos, então vereador se vossa excelência fosse o 

Governador do Estado ou o Prefeito da cidade não atenderia essa comunidade? O vereador 

Francisco Marcos, solicitou um aparte o qual foi concedido. Vereadora com todo respeito que 

eu tenho por vossa excelência que aqui nesta Casa prega harmonia ao poder, temos um respeito 

muito grande pela senhora. Mas dizer vereadora que eu votei contra o requerimento do ilustre 

vereador é porque lá já existe essa fábrica e como é que ele está pedindo para que seja feita outra 

se já existe a fábrica, só não estar sendo usada pela Prefeitura, mas que tem a fábrica isso tem, 

inclusive o Presidente Dr. Loredan viu essa fábrica lá. Agradeceu. Em seguida o vereador Dr. 

AgnaldoRosas, também solicitou um aparte o qual foi concedida. Considerando as palavras do 

vereador Marquinho, eu segui esse posicionamento porque não vi nem um outro vereador 

questionando o posicionamento dele, então se já existe a fábrica não há necessidade de uma 

outra. Agradeceu. Dando continuidade a vereadora Irenilde Gomes disse: quero parabenizar 

nosso Presidente pela maneira responsável de como ele conduz a Casa, tendo controle, 

dignidade, trabalhamos com tranquilidade aprovando o que é melhor para o povo. Quero falar 

também dos serviços prestados na zona rural, os serviços prestados na zona urbana todos veem  

os serviços que estão acontecendo e os serviços prestados na zona rural. Foi trabalhado nos 

travessões da cinco, sete e nove, os serviços prestados na zona rural ele beneficia tanto a zona 

rural quanto a zona urbana, porque os alimentos consumidos na zona urbana vêm da zona rural. 

Foi trabalhado o travessão da seis, na semana passada, a Princesa  do Xingu no sentido 

Transamazônica, Princesa do Xingu sentido ladeira do Jabuti,  foi trabalhado na quinta-feira, na 

sexta com a chuva foi desfeito todo o trabalho. Então vereador Marquinho, nas Prestações de 

Contas que são realizadas aqui que se fala da quantidade de óleo que é gasto, não tiramos óleo 

para outra coisa a não ser para trabalhar nesses serviços. Então como eu acabei de falar se 

trabalha num dia no outro seguinte a chuva desfaz e aí volta a ser feito tudo novamente. Mas 

quero dizer a vocês que estamos aqui respondendo os anseios da sociedade e trabalhando com 

cuidado e com muito respeito para atender nossa população. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: quero dizer senhores que 

constantemente somos procurados agora pouco mesmo pelo nosso companheiro Paulinho que é 

um colaborador assíduo que sempre está nos cobrando melhorias para a comunidades agradeço 

de público. Constantemente estamos sendo procurados pelos moradores da Abel Figueiredo e da 

Ozório de Freitas, então vejam bem quero explicar para o meu amigo Paulinho e as demais 

pessoas que nos procuram constantemente que aquelas ruas estão nas Condicionantes parece até 

brincadeira não éramos nem vereadores quando a Norte Energia, indenizou o supermercado 

Cuiabano que vem lá dos Bombeiros e entra na Ozório de Freitas, interligando com a Gondim 

Lins que dá acesso à Avenida Perimetral. Aí vejam bem senhores aquela Avenida não dar para 

andar nem se quer a pé, agora vejam bem se de repente qualquer Prefeito que for lá e fazer a 

manutenção, a empresa começou no meado do ano passado e vem de lá para cá da Exposição 

para chegar até ali, acredito que vem de lesma, porque o serviço de implantação de sistema de 
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água e esgoto até agora nem se que começou naquela área. Então fica aí Paulinho a explicação, 

esse é o motivo da nós não estarmos aqui brigando para que a Prefeitura realize os trabalhos 

naquela localidade. Já tivemos inúmeras reunião com o Superintendente da Norte Energia, 

pedimos para o Presidente da Norte Energia que viabilize porque está dificultando a população 

do bairro Aparecida para chegar até ao Centro da cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero informar que 

no Dia Internacional da Mulher a APAE coordenada pela nossa amiga Jucimeire, comemorou a 

grande conquista inaugurou o Tulipa Atelier, espaço destinado a produção e confecção de 

produtos da marca Tulipa e APAE, que serão confeccionadas por mulheres, meninas de 

deficiência intelectual e múltipla, matriculadas na APAE. Parabenizo a iniciativa e desejo 

sucesso a todos os envolvidos nesses grandiosos projetos. Aproveito o momento para 

parabenizar a Instituição Escolar Instituto Maria de Mathias, que completou sessenta e cinco 

anos de atuação em Altamira, Colégio este que desde o ano de mil novecentos e cinquenta e três, 

vem contribuindo com formação de alunos e que formam o cidadão de acordo conforme a 

Doutrina Católica nos princípios da fé da qualidade e excelência no atendimento. Parabéns aos 

fundadores e aos atuais colaboradores, meus sinceros parabenizar aquela Instituição que muito 

tem feito pela nossa região. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente 

agradeceu a presença do povo em geral, da imprensa 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 treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.  
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