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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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, Francisco Marcos Alves do Nascimento, 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 Nacional. 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 ausência do vereador Aldo 

Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos). Em seguida o senhor Presidente submeteu para 

apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 

dezenove do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria, abstendo-se de votar o vereador Roni 

Heck. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o senhor Almiro Gonçalves – Suplente de 

Vereador que após os cumprimentos disse: quero nesse momento agradecer ao Presidente Dr. 

Loredan Mello, aos vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa, agradeço também ao Roni 

Heck, onde vossa excelência fez e estar fazendo um excelente trabalho na área da educação, tenho 

certeza que você irá fazer muito mais. Agradeço essa oportunidade que passei nessa Casa de Leis, 

um ano e cinco meses. Também agradeço aos servidores dessa Casa de Leis, aos amigos e amigas 

obrigado a todos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck que após os 

cumprimentos disse: agradeço a todos os presentes que vieram prestigiar este momento que é de 

suma importância para que possamos continuar trabalhando. Parabenizo o Almiro pelo desapego, 

pela simplicidade e também agradecer pelo que tempo que aqui esteve. Estive durante um ano e 

cinco meses afastado dessa Casa, aonde estava à frente da educação. Fizemos um trabalho em 

equipe juntamente com as pessoas e servidores, com os pais e com os alunos para que nós 

pudéssemos obter resultados e nós no geral obtivemos o sucesso que queríamos, mas tudo tem um 

tempo e tudo tem um momento. Em um determinado momento achamos que devíamos voltar para 

essa Casa para continuar representando aqui no Legislativo o nosso povo. Venho aqui hoje falar 

em nome da educação principalmente e em nome das pessoas que nós visitamos durante esse 

tempo que nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que fazem deste município o melhor 

município para viver, falo aqui de coração da dona Melânia que é lá da Maribel, obrigado por tudo, 

venho falar em nome da Marinês lá do Rio Xingu, do povo do Itapuama, Mutirão, Jatobá, Isaac do 

Casa Nova enfim de todas essas pessoas que fizemos amizade e construímos parcerias de trabalho 

e a todos aqueles que direto e indiretamente estiveram conosco nessa missão, digo à vocês e 

prometo aquilo que prometi quando assumi  quando vereador irei continuar irei trabalhar. E mais 

irei defender aqui o legado que o Prefeito Domingos Juvenil fez e faz por Altamira, eu acredito 

neste governo e acredito que este governo precisa continuar nos trilhos estes município precisa 

continuar avançando com o trabalho e o trabalho é o Prefeito Domingos Juvenil que tem feto. 

Colegas vereadores nós precisamos nos abraçar, nos unir para aquilo que é bom para Altamira que 

realmente seja bom para todos nós, porque nós representamos o povo que aqui estar. Vereador 

Almiro, preciso dizer surgiu por ai boatos que hoje eu iria trazer pessoas aqui para esta Casa para 
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vaiar os vereadores, as pessoas que aqui estão vieram nos acompanhar se eles não vier para nos 

aplaudir jamais viram para vaiar. Então essas pessoas que estão aqui vieram de livre e espontânea 

vontade precisam de respeito e quando faltam com respeito com as pessoas que os representam 

faltam com respeito com eles também. Porque se alguém aqui merece aplauso não somos nós são 

eles os professores. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam, que 

após os cumprimentos disse: quero agradecer aos amigos que me deram total apoio, em especial 

ao Dr. Loredan Mello, Presidente dessa Casa de Leis. Também agradeço aos amigos fieis que 

estavam em oração pela minha saúde, as igrejas das comunidades estavam orando por mim.  

Agradeço primeiramente a Deus e todos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: desejo ao vereador Roni Heck bom retorno. 

Também desejo ao Almiro Gonçalves bom trabalho mesmo fora daqui da Câmara, sabemos que 

pode ser feito política mesmo fora da Câmara. Espero vereador que seu desejo continuei como 

vossa excelência disse na última Sessão que seu desejo era votar em projetos que beneficie o povo. 

Agradeço a presença dos professores aqui presentes e aos demais. Com relação aos aplausos aos 

professores quero dizer que tenho uma irmã aposentada recentemente, minha esposa é professora 

e as duas são concursadas desde 1997. Também sou concursado desde 1997 no primeiro concurso 

na história de Altamira, não exerço a função como funcionário da Prefeitura porque passei no 

vestibular e fui para Belém estudar mas sou da época do concurso público, onde a Prefeitura 

antecedendo o concurso público ela nos ofertou cursinhos gratuitos para mim e para outras pessoas. 

Então por isso respeito os professores sim, porque na minha família tem professores e graças a 

Deus são concursados. Sabemos das dificuldade e humilhações que os professores que não são 

concursados passam por essa administração e por outras que passaram. Na semana passada 

ouvimos aqui um depoimento de uma psicóloga ela trabalhou poucos meses e de repente foi 

demitida, mesmo depois de demitida ela continua acompanhando os pacientes que são alunos de 

escolas públicas que passam por esse processo de mutilação.  Então gostaria que a Câmara pudesse 

oficializar a Secretaria de Educação para que ela nos informe quantos casos estão acontecendo 

realmente dentro das escolas do município e o quê que se pode fazer para resolver isso. 

Parabenizou os vereadores Almiro e Francisco Marcos pelo projeto que busca beneficiar os micro 

empreendedores onde sabemos que contribuem com mas de setenta por cento dos empregos no 

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

cumprimentos disse: nesse momento quero parabenizar meu amigo Roni Heck, como também 

parabenizar nosso amigo Almiro que está saindo de cabeça erguida desse parlamento, bem como 

nosso amigo Agnaldo disse lá fora também fazemos política. Em nome da Secretaria de Educação 

Marcia Daniele cumprimento todos professores. Também dizer que semana passada estive no 

Centro de Eventos participando de uma palestra ministrada pelo TCM. Ontem participei de uma 

audiência pública também no Centro de Eventos com o Senador Zequinha Marinho, aonde várias 

situações de calamidades foram discutidas naquele momento situações desagradáveis que afeta 

toda família e todos os moradores Ribeirinhos, enfim agricultores e todos que moravam no Baixão 

dos Padres que de certa forma receberam casa nos RUCs. Temos conhecimento de casas rachando 

e outras mazelas. Sem falar nos moradores da Lagoa que parece até brincadeira já se arrasta por 

anos, assim também como os moradores do final da Rua Monte Sião, que está na justiça há mais 

de cinco anos e até hoje a Norte Energia não deu resposta para os moradores. Agradeceu. Em 

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

informar que recebi um documento dos moradores do Jardim Independente I, onde os mesmos 

solicitam que na oportunidade estive lá em reunião quando foi tratada com a comunidade quando 

se faz presente autoridade como vossa excelência temos que levar em diante as pautas discutidas. 
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Recebi aqui um documento onde solicita uma CPI para com a Norte Energia. Mas eu quero dizer 

aos moradores da Lagoa e aos vereadores que vou assinar a CPI, digo Presidente que assino sim, 

mas só se arrolar a Prefeitura junto porque lá tem uma acordo Prefeitura Municipal e Norte Energia 

nessa situação da Lagoa, não adianta jogar a culpa na Norte Energia se a Prefeitura estar olhando 

e batendo palmas porque a culpa é dos dois órgãos, a Prefeitura manda um Procurador que fica lá 

sentado somente escutando a conversa ai diz que vai resolver e não resolve nada. Isso é uma forma 

de enganar, de lesar a população mandando esse cidadão que não tem poder de decisão de nada 

para com essas referidas reuniões, isso é uma pratica nojenta que vossas excelências como 

Presidente dessa Casa e nós vereadores trem o poder de tomar providência, porque quem tem que 

ir para essas reuniões é o Prefeito, ele que é o verdadeiro representante da população e assim os 

senhores vereadores e como assim vossa excelência fez demonstrando lá que o Poder.  Legislativo 

estava lá presente. Presidente me reportei aqui com relação a questão da Lagoa, vou assinar 

qualquer CPI que seja feita desde que arrolei Norte Energia e Prefeitura Municipal de Altamira. 

Informar que estive visitando a comunidade do Picadinho, Picadão, participando de um culto 

dirigido pela Assembleia de Deus dizer que eles mudaram o nome daquelas comunidades tirando 

os nomes de Picadinho e Picadão a comunidade vai colocar o nome de comunidade Nova Canaã. 

Vejo cartazes do bairro Mutirão pedindo socorro para a rua 15 que encontra se intrafegável. 

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

disse: quero informar que participei da Semana Empreendedorismo Xingu no Centro de 

Convenções e Cursos, onde tivemos vários diálogos e debates com assuntos que relacionam o 

Empreendedorismo Xingu na região Transamazônica Xingu vários palestrantes, assuntos como 

estes mostram as dificuldades que é empreender na região Xingu. Sabemos que constantemente 

pessoas que tentam elaborar novos projetos, elaborar novas empresas principalmente na área e 

inovação e tecnologia sabemos que isso é muito difícil, mas com muito comprometimento, 

trabalho, dedicação do grupo que se empenha vamos conseguir transformar o polo Xingu em um 

grande centro de inovação e tecnologia. Também participei da audiência pública que também foi 

no Centro de Eventos que trata sobre as Condicionantes com a presença dos Senadores dentre eles 

o Zequinha Marinho Senador que representa nosso Estado. Vale ressaltar que me deixou muito 

triste aquela reunião por entender que depois do funcionamento dessa nova turbina que será 

amanhã com a presença da República, as nossas demandas, nossas Condicionantes, os moradores 

da Lagoa pela situação em si do nosso município ficará ainda mais difícil. Pois entendo que se a 

Norte Energia com as obras caminhando mal respondiam os ofícios, mal nos encaminhava o que 

estava acontecendo em nosso município imagine agora com a obra praticamente pronta. Peço aos 

nobres colegas vereadores para que nós nos unam e se for necessário fazer essa CPI vamos fazer 

a CPI, vamos convocar toda a Câmara Municipal para que possamos unir forças e fazer com que 

a população principalmente da lagoa que são as mais atingidas que se passar muito tempo ela ficará 

esquecida por parte da Norte Energia. Agradeceu. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello 

informou aos moradores do Jardim Independente I e do MAB (Movimento Atingido por 

Barragem) o requerimento em que vossas senhorias pedem em questão a CPI. A Comissão 

Parlamentar de Inquérito até por força regimental ela tem que ser proposta por um terço dos 

vereadores deste parlamento. Então até cinco vereadores no mínimo precisam assinar, tem que ter 

fato determinado e prazo certo. Então essa Casa não vai se furtar a colher qualquer pedido de CPI 

desde que tenha fato certo determinado e que tenha assinatura de no mínimo de cinco membros. 

Informo que o Presidente não pode assinar como proponente mas pode acolher e dar segmento na 

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

cumprimentos disse: dizer a vocês que essa rua 15, fiz até uma filmagem nessa rua no ano passado 
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vários pares também fizeram filmagem assim para que realmente fosse feito um trabalho de 

qualidade na qual as chuvas levaram. Desejar primeiramente boas-vindas ao vereador Roni Heck. 

Dizer ao colega Almiro que saiu é um homem corajoso em trabalhar pelo bem das pessoas de 

Altamira e que vai continuar fazendo. Estamos juntos Almiro, dizer que o que você decidiu aqui 

foi muito importante para sua vida futura. Parabéns pela sua decisão. Dizer que estou de acordo 

com a CPI iremos com certeza se for dentro da legalidade estarei assinando junto com vocês essa 

CPI. Estive em Belém participando do Congresso do meu Partido que é PSDB no dia 23, aonde 

várias palestras foram ministradas por vários Deputados como o Nilson Pinto Deputado Federal. 

Onde se falou sobre o desafio amazônico, onde foi falado a desigualdade regionais e as questões 

tributárias pelo Deputado Celso Sabino. Na Educação uma professora atuante Ana Cláudia Hage. 

Na Saúde Wilson Branco e na segurança o Coronel André Cunha. Foi um Congresso de suma 

importância para as pessoas que agregam esse Partido PSDB. Dia vinte e cinco participei na UFPA 

de um evento aonde tivemos no dia vinte e cinco o Dia Internacional da Não Violência Contra as 

Mulheres, onde nós tivemos  um Seminário, aonde funcionários técnicos tanto da Secretaria 

Municipal de Saúde quanto Estado estiveram falando das demandas das mulheres e o serviço que 

é realizado pelas duas secretarias tanto do Estado quanto do Município e lá tiveram algumas 

propostas como a primeira proposta foi eu que fiz uma indicação onde o câncer que foi tratado 

assim o assunto maior era o câncer de mama e o câncer do colo do útero, onde temos uma vacina 

que se chama HPV gratuita nas Unidades de Saúde para que nós possamos  incentivar essas 

crianças e adolescentes a se vacinar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto que após os cumprimentos disse:   dizer que a rua 15, fiz várias indicações, várias 

cobranças a população sabe da nossa luta. Quero relatar alguns avanços que conseguir avançar 

com muita luta as ruas 11, 12 e 10, foi uma conquista deste vereador com o Prefeito, assim como 

a rua 15 e demais ruas. Parabéns pela iniciativa de todos vocês aqui é a Casa de povo e todos tem 

o direito de falar e de se expressar. Cumprimento o Presidente da APATA. Agradeceu. Em seguida 

o senhor Presidente Dr. Loredan Mello disse: gostaria de dizer para a comissão de moradores do 

bairro Mutirão da rua 15, que em resposta ao questionamento do vereador Francisco Marcos, os 

vereadores da comissão eles podem fazer pelo Regimento Interno a convocação de um secretário 

desde que seja aprovado o pedido da comissão aqui nessa Casa. Mas sempre partimos do princípio 

da conciliação. Então quinta-feira as oito horas da manhã o vereador que puder me acompanhar 

iremos no Mutirão que os moradores nos recebam. Vamos convidar o Secretário de Infraestrutura 

venha até aqui nessa Casa para discutirmos o problema de todos vocês. Só na ausência dele peço 

para a comissão convocar. Em seguida fez uso da palavra Isaac Costa que após os cumprimentos 

disse: dizer a vocês que o Prefeito mandou o Dr. Diego que é o Procurador do Município 

representando o nosso Prefeito. Dizer também que o Prefeito Domingos Juvenil ele entrou com 

uma ação contra a Norte Energia para que ela veja essa situação de vocês que está na justiça. Quero 

dizer ao pessoal da rua 15, 13, 12, 14, 16 e 17 do Mutirão. Dizer que na quinta-feira vou sentar 

com o Prefeito para falar da situação de vocês. Também dizer que na sessão passada que foram 

votadas as emendas para a Lei Orçamentária para 2020. O vereador Agnaldo Rosas que é 

advogado, ele aprovou o projeto em ralação aos empresários, mas essa emenda que foi votada aqui 

ela é inconstitucional, ela feri a Constituição, essa emenda impede que outras empresas venha para 

Altamira para participar de uma licitação. O concurso público é um direito de todos de cada 

cidadão, qualquer pessoa de qualquer município pode vir fazer o concurso público em Altamira, 

mesmo assim é um empresário vir participar de uma licitação. Também outra emenda que votei 

contra e só votaria se fosse para dar aumento somente para os funcionários e os vereadores na 

semana passada aprovaram uma emenda para entrar no Orçamento de 2020, aproximadamente no 
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valor de um milhão de reais, o duodécimo da Câmara para aumentar também o salário dos 

vereadores, onde votei contra. Não estou aqui para legislar em causa própria para me beneficiar.  

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

disse: gostaria de falar um pouco sobre minhas visitas realizadas. Estive presente na reinauguração 

do Cinema Lúcio Mauro que após quinze anos ele passou por uma reforma, assim foi entregue 

mas um ponto de cultura e lazer para a população. Também parabenizo a APATA em nome do 

Herrera, associação que através do Projeto de Lei de nº 101/2019, sabemos que o vereador João 

Roberto sempre está apoiando essa associação, a Emenda Impositiva dele foi direcionada para a 

APATA. Gostaria de parabenizar pela iniciativa popular de assim reunir três mil e quinhentas 

assinaturas e todos dessa Casa de Leis assinaram para votação desse Projeto de Lei que é sobre a 

castração, criação, aguarda de cães e gatos.  Também ontem foi o Dia Nacional da Campanha de 

Doação de Sangue. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar 

que após os cumprimentos disse: desejo boas-vindas ao nobre Roni Heck, após ter desenvolvido 

um excelente trabalho à frente da Secretaria de Educação. Informo que dia vinte e dois de 

novembro participei da Ação Psicossocial, alusivo ao mês de novembro azul com o tema homem 

que se cuida tem atitude. Ação essa Prefeitura de Altamira juntamente com a Secretaria de Saúde 

através do NASF que teve como público Policiais Militares do 16º BPM de Altamira. Os Militares 

receberam diversas orientações dos profissionais sobre assuntos relacionados a saúde do homem 

e principalmente sobre a Campanha de Prevenção sobre o Câncer de Próstata. Também no sábado 

passado juntamente com o vereador Roni Heck visitamos o travessão do Itapuama, onde podemos 

apreciar uma ação de saúde patrocinada pelo o espanhol o PEPI HOGAVA que há quatro anos 

encontra se na nossa região dando assistência aos ribeirinhos. Confesso que fiquei emocionado ao 

ver aquele trabalho desenvolvido na nossa região. Quero me solidarizar com a fala do nobre 

vereador Victor Conde com relação a Norte Energia.  Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

passou a condução 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: 

dizer ontem tive o privilégio de participar da vinda de dois Senadores da República  um inclusive 

aqui do Pará Zequinha Marinho e o que me chamou atenção Sessão naquela  Plenária naquele 

auditório é que a metade do auditório do auditório estava tomado por moradores atingidos pela 

Hidrelétrica de Belo Monte, em especial do Jardim Independente I, da Lagoa atingidos e que ainda 

não foram remanejados. Lá vimos o Jackson que estar à frente do MAB e que fez um protesto 

junto com os moradores dos Reassentamentos exigindo que a Norte Energia o mais breve possível 

reconheça aqueles moradores que faltam ser remanejados para um lugar seguro. E também o 

saneamento que lá foi feito água, esgoto, o esgoto estar retornando para dentro das casas e estar 

prejudicando aqueles moradores que estão ali e que persisti ali e que a Norte Energia não 

reconhece, a Prefeitura entrou na justiça para resolver essa situação e até o momento está essa 

situação. Na minha manifestação eu pedi aos Senadores não deixem de colocar essa situação no 

relatório e exigir do Governo Federal e da Norte Energia, da Prefeitura e do IBAMA que foram 

eles que fizeram o acordo para remanejar aquelas famílias e não remanejaram que o mais breve 

possível possa atender aquele pessoal que é uma questão mínima de uma mega obra como essa 

que foi feita na nossa região e que amanhã será inaugurada. Também vi produtores rurais lá num 

a fã de defender sua terra onde vieram para cá e há mais de quarenta anos vem protestando diversas 

medidas do Governo Federal, IBAMA de impedir que eles possam trabalhar na sua terra de forma 

digna. É inadmissível nós vermos uma hidrelétrica que hoje é a segunda hidrelétrica que fica dentro 

do nosso estado e que infelizmente o Governo Federal, o Governo do Estado e Governo Municipal 

não se uniu para que aqui viesse indústrias para verticalizar os nossos produtos o cacau, hoje nós 
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mandamos o nosso cacau lá para a Bahia sendo que a Transamazônica é o maior produtor de cacau. 

Vimos também que o gado nossos bois vão ser abatidos em Castanhal em outros estados ou em 

Marabá sendo que nós temos aqui um frigorifico que estar fechado e que poderia estar gerando 

centenas de empregos para nosso povo. Aqui poderia ter sido feito compromisso com a Norte 

Energia que a indústria que gerasse a cada dez empregos que gerasse teria um abatimento na conta 

de energia que é o que pesa para a indústria vir para Altamira, vimos cidades muito menores que 

Altamira sem infraestrutura que nós temos, aqui nós temos um aeroporto, nós temos com falei uma 

riqueza tanto vegetal como mineral nós temos um povo trabalhador mas que hoje padece com o 

desemprego. E o objetivo da Organização e do Desenvolvimento Social da ONU fala que o povo 

tem que ter educação de qualidade, saúde de qualidade, geração de emprego e crescimento 

econômico, estamos vendo o bonde passar. O PDRSX não foi capaz de fazer projetos estruturantes 

para gerar empregos para esse povo e a Câmara Municipal de Altamira na época que foi feito o 

acordo a Câmara ficou de fora não era eu o Presidente, mas ficou de fora para discutir os 

problemas. Amanhã como um bom brasileiro e democrático que sou fui convidado e estarei lá, se 

me derem a palavra eu farei esse discurso para que o Presidente olhem para Altamira como gerador 

de energia para o brasil e para o mundo, mas que olhem também para uma terra de homens 

trabalhadores, necessitados e que aqui vieram acreditando para se desenvolver e prosperar com 

suas famílias. Estarei lá e farei esse discurso se me derem essa oportunidade.  Agradeceu. 

Assumindo a direção dos trabalhos. 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 112/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que dispõe sobre a inclusão de 

conceitos de Educação Financeira, Empreendedorismo e Inovação na Rede Municipal de Ensino. 

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

Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 101/2019, de iniciativa popular, que dispõe da Criação, 

Propriedade, Posse, Guarda, Castração, Microchipagem, uso e transporte de cães e gatos no 

município de Altamira. Projetos de Decretos Legislativos n.ºs 165 a 173/2019, que outorgam 

comenda honorificas a:  Antônio Manoel Carlos Dias – Cidadão Altamirense; Vereador Dr. 

Loredan. Antônio Sousa Reis – Cidadão Altamirense; Vereador João Roberto. Everton Oliveira 

de Mello – Cidadão Altamirense; Denílson Roberto Batista – Honra ao Mérito; Vereador Francisco 

Marcos. Édila Maria Almeida Mauad – Honra ao Mérito; Vereadora Socorro do Carmo. José Jorge 

Fernandes Bacelar – Cidadão Altamirense; Evilson Pereira de Sousa – Honra ao Mérito; Vereador 

Assis Cunha. Pedro Pinheiro Ferreira – Cidadão Altamirense; Sônia Aparecida Feiteiro Portugal 

– Cidadão Altamirense; Vereadora Delza Barros.  Indicação n.º 3079/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Educação, realizar estudos com vistas criar uma Ajuda de Custo, 

denominada de “Card. Livro”, para que os professores da Rede Municipal de Ensino possam 

adquirir livros para valorização dos profissionais.  Indicação n.º 3065/2019, de iniciativa do 

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

através da Secretaria Municipal de Educação, realizar estudos com vistas criar uma Biblioteca 

flutuante para levar leitura aos ribeirinhos do Xingu. Indicação n.º 3066/2019, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização e/ou troca dos aparelhos da Academia 

ao ar livre da orla do cais. Indicação n.º 3067/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

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

implantar o serviço de coleta seletiva no bairro Centro de nossa cidade.  Indicação n.º 3060/2019, 

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



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075  

Altamira – Pará 
 

7 

através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de linha 

d’água, asfaltamento e/ou blokreteamento nas Ruas Sossego, Raimundo Lobato e Passagem Milú, 

no bairro Dom Lorenzo. Indicação n.º 3061/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de linha d’água, asfaltamento e/ou 

blokreteamento nas Ruas São Rafael, São Paulo e Celpa, no bairro Jardim Ibiza.  Indicação n.º 

3064/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

realizar o serviço de linha d’água, asfaltamento e/ou blokreteamento na Rua Euclides Rezende, no 

bairro Alberto Soares.  Indicação n.º 3076/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

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

realizar o serviço de troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, na Avenida Irmã Clores 

Mendes Oliveira, entre os bairros Sudam II e Brasília.  Indicação n.º 3077/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, transformar o semáforo da Avenida João Coelho com a Rua Joaquim 

Acácio e, o semáforo do Rua Coronel José Porfírio com a Travessa Pedro Gomes, com apenas três 

tempos. Indicação n.º 3078/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

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

um Abrigo para atender pilotos e passageiros, com bancos e cobertura, no Porto Seis, na Orla do 

Cais. Indicação n.º 3062/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, instalar 

Placas nas imediações da Feira do bairro Brasília. Indicação n.º 3063/2019, de iniciativa do 

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

do Departamento de Iluminação Pública, realizar o serviço de troca de lâmpadas comuns por 

lâmpadas de LED, na Rua Monte Sião, no bairro Brasília.  Indicação n.º 3067/2019, de iniciativa 

do vereador Victor Conde, que sugere a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo para 

que juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, desenvolvam um programa municipal a 

ser implementado nas instituições de ensino públicos e privados de Altamira, que trate sobre a 

conscientização de uso racional de água. Indicação n.º 3068/2019, de iniciativa do vereador Victor 

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

competente, construir uma Unidade Básica de Saúde e uma Creche no bairro Buriti. Indicação n.º 

3069/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

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

realizar o serviço de drenagem, linha d’água, calçada e asfaltamento e/ou blokreteamento nas Ruas 

João Vieira de Melo e Dez de Agosto, no bairro Dom Lorenzo. Indicação n.º 3070/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de drenagem pluvial na Rua dos Crentes, bairro 

Boa Sorte. Indicação n.º 3071/2019, 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 WE-05, no bairro Colina. Indicação n.º 3072/2019, 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 nas Ruas Silvino, Pupunha e 02, no bairro Boa Sorte. Indicação n.º 3073/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir um Posto de Saúde na comunidade São 
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Miguel, no Travessão das Nove. Indicação n.º 3074/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

competente, designar o nome do senhor Alfredo Alves dos Santos, in memoriam, no Posto de 

Saúde da Comunidade Serrinha. Indicação n.º 3040/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do 

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

Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma do prédio da Unidade de Saúde Ilvanir 

Denardim. Indicação n.º 3080/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao 

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

instalar câmeras de segurança nas escolas da Rede Municipal de Ensino.  Indicação n.º 3081/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir 02 (duas) camas PPP para a sala de 

parto do Hospital Geral do Mutirão. Indicação n.º 3075/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento 

Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de troca de lâmpadas na Rua Acesso 05, no 

bairro Aparecida. Moção n.º 158/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere 

que seja encaminhada Moção de Agradecimento ao Pastor Robel Ricardo Campos Santiago – da 

Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, pela realização do XIII Congresso Estadual 

da Nação Madureira, no último dia 14 de novembro. Moção n.º 159/2019, de iniciativa do vereador 

João Roberto, que sugere que seja encaminhada Moção de Reconhecimento e Aplauso aos músicos 

pela passagem do Dia do Músico, comemorado no último dia 22 de novembro. AVULSOS: Ofício 

n.º 769/2019, encaminhado pelo senhor José Hilário – Superintendente de Socioambiental da 

empresa Norte Energia, em resposta ao Ofício n.º 259/2019/PRES-AL. Ofício n.º 437/2019, 

encaminhado pelo senhor Alan Magela Godinho – Gerente de Obras do Entorno da empresa Norte 

Energia, em resposta ao Ofício n.º 313/2019/PRES-AL. Em seguida o senhor Presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 101/2019, de 

iniciativa dos vereadores, que dispõe da Criação, Propriedade, Posse, Guarda, Castração, 

Microchipagem, uso e transporte de cães e gatos no município de Altamira. Projeto de Lei n.º 

101/2019, de iniciativa popular, que dispõe da Criação, Propriedade, Posse, Guarda, Castração, 

Microchipagem, uso e transporte de cães e gatos no município de Altamira. Projetos de Decretos 

Legislativos n.ºs 165 a 173/2019, que outorgam comenda honorificas a: Antônio Manoel Cardoso 

Dias - Cidadão Altamirense;  Antônio Sousa Reis - Cidadão Altamirense; Everton Oliveira de 

Melo - Cidadão Altamirense; Denílson Roberto Batista - Honra ao Mérito; Édila Maria Almeida 

Mauad - Honra ao Mérito; José Jorge Fernandes Bacelar - Cidadão Altamirense; Evilson Pereira 

de Sousa - Honra ao Mérito; Pedro Pinheiro Ferreira - Cidadão Altamirense, Sônia Aparecida 

Feiteiro Portugal - Cidadã Altamirense. Indicação n.º 3079/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello. Indicações n.ºs 3065, 3066 e 3067/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  

Indicações n.ºs 3060, 3061 e 3064/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 

3076, 3077 e 3078/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 3062 e 

3063/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 3067, 3068 e 3069/2019, 

de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 3070, 3071 e 3072/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 3073 e 3074/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes. Indicações n.ºs 3040, 3080 e 3081/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicação n.º 3075/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Moção n.º 158/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Moção n.º 159/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos 
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dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 3040, 

3080 e 3081/2019, de iniciativa do vereadora Socorro do Carmo. 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. 3070, 3071 e 3072/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos que após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 3062 e 3063/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. 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 para suas matérias. 

Indicações n.ºs 3067, 3068 e 3069/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 3076, 3077 e 

3078/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Isaac Costa que após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 3060, 3061 e 3064/2019, de iniciativa do vereador 

Isaac Costa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar dirigiu-

se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Moção nº 158/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: também peço apoio para aprovação de minha 

indicação de nº 3079/2019, que é direcionada a Secretaria de Educação, um projeto que tem que 

ser criado pela Prefeitura que já existem em outros municípios é uma ajuda de custos para que 

possam adquirir os livros e que possa ser bancado pelo poder público municipal para que o 

vereador não possas tirar do seu salário está compra de livro para poder aperfeiçoar seus 

conhecimentos na área de cada um. Já existe convênios entre editoras e Prefeituras é apenas uma 

indicação, não é um Projeto de Lei, mas que a Secretária de Educação possa tornar no próximo 

ano isso uma realidade. Bem como também parabenizar todos os integrantes da APATA, dizer que 

esse projeto a Janete na época nos trouxe cerca de cinco mil assinaturas e nós tivemos sempre a 

paciência de dialogar com a APATA que é a principal interessada nesse projeto para que houve o 

momento certo, momento hábil para ser aprovado e depois que o Herrera assumiu tivemos algumas 

reuniões também.  Eu tenho certeza que com muita sabedoria conversou com os vereadores da 

base e todos concordaram e vai ser aprovado sem dúvida nenhuma, mas há necessidade também 

que o Executivo Municipal sancione para que ele possa se tornar lei no próximo ano. Agradeceu. 

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 vem destaque em alguma matéria. Não 

havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO, Indicação nº 3079/2019, 

de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 3065, 3066 e 3067/2019, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 3060, 3061 e 3064/2019, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa. Indicações n.ºs 3076, 3077 e 3078/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações 

n.ºs 3062 e 3063/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 3067, 3068 e 

3069/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 3070, 3071 e 3072/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 3073 e 3074/2019, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 3040, 3080 e 3081/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo. Indicação n.º 3075/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Moção n.º 158/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Moção n.º 159/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Aprovadas a unanimidade. Votação com DESTAQUE/MESA DIRETORA. Parecer da 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 101/2019, de 

iniciativa popular, que dispõe da criação, propriedade, posse, guarda, castração, Microchipagem, 

uso e transporte de cães e gatos no Município de Altamira.  Aprovado a unanimidade.  Projeto de 

Lei n.º 101/2019, de iniciativa popular, que dispõe da criação, propriedade, posse, guarda, 

castração, Microchipagem, uso e transporte de cães e gatos no Município de Altamira. Aprovado 

a unanimidade. Projetos de Decretos Legislativos n.ºs 165 a 173/2019, que outorgam Comenda 

Honorificas a: Antônio Manoel Cardoso Dias - Cidadão Altamirense; Antônio Sousa Reis - 

Cidadão Altamirense; Everton Oliveira de Melo - Cidadão Altamirense; Denílson Roberto Batista 

– Honra ao Mérito; Édila Maria Almeida Mauad - Honra ao Mérito; José Jorge Fernandes Bacelar 

- cidadão altamirense; Evilson Pereira de Sousa - Honra ao Mérito; Pedro Pinheiro Ferreira - 

Cidadão Altamirense; Sônia Aparecida Feiteiro Portugal - Cidadã Altamirense. 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: sabemos 

que vocês ganham pouco principalmente os professores temporários, esperamos que no próximo 

ano que pelo menos equipare já que vocês desenvolvem a mesma função dos concursados. 

Sabemos que já antecipado o calendário escolar e o que que isso tem a ver com os temporários sair 

mais cedo da sala de aula e para não receber o décimo terceiro e nem suas férias.  Então senhores 

com relação a vereadores também eu acho que deveria acabar com essa imoralidade de vereador 

ter parente trabalhando na Prefeitura, isso é uma promiscuidade muito grande além de não ser legal 

e uma promiscuidade vereador ter parentes sendo secretários, parentes trabalhando em outros 

órgãos da Prefeitura é por isso que o senhor Prefeito manda e desmanda em alguns vereadores por 

causa dessa relação promiscua que se tem de vereadores tendo parentes contratados trabalhando 

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

disse: parabenizo o vereador Raimundinho Aguiar que a pouco em sua fala ele disse que as ruas 

do Mutirão, Colina enfim de todos os bairros que nesse momento ouvimos os clamores serão 

resolvidos os problemas, dizer que suas palavras me deixa muito tranquilo. Também o nobre 

Raimundinho Aguiar frisou que ele e os demais da base e todos os vereadores independente de 

base ou não todos aprovaram aqui os projetos para que o Executivo Dr. Domingos Juvenil possa 

realizar os trabalhos em larga escala de 2017 a até agora 2019. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: nesse momento quero 

falar da visitar que fiz no Hospital Regional Público da Transamazônica hoje pela manhã e me 

deparei com uma situação preocupante uma greve, aonde algumas pessoas de municípios vizinhos 

que a Central de Regulação não conseguiu avisar e esses pacientes tiveram que retornar para seus 

municípios. Já sabia dessa situação, tentei conversar com o Diretor do Hospital mas ele estar 

viajando para resolver essa situação para que resolva e retorne nós realmente não temos uma saúde 

com os serviços com números bem definidos, uma quantidade de exames bem definidos uma 

quantidade de exames definidas uma quantidade de consultas tudo é limitado. Então que realmente 

retorne o mais breve possível o que houve, acredito que vocês tenham visto nas redes sociais, o 

não pagamento já tem três meses dos médico desde de agosto. Então esperamos que junto ao 

Governo do Estado que realmente possa resolver essa situação o mais breve possível. O senhor 

Presidente Dr. Loredan Mello, solicitou um a parte a qual foi concedida: informar que o problema 

também é a falta de insumos aquele da questão salarial. Tive informação ainda pouco pelo grupo 

do Hospital Regional que já foi solucionado e que amanhã já vão voltar aos trabalhos. Dando 

continuidade a vereadora Socorro disse:  graças a Deus uma situação resolvida. Falar também das 

Emendas Impositivas não tivemos ainda a felicidade principalmente que as minhas emendas foram 
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para a área da saúde para o Hospital Municipal São Rafael e que até agora não tivemos retorno do 

Executivo sendo que ele tem que fazer e que realmente ainda não foi feito que são equipamentos 

e materiais para o hospital municipal. Também gostaria de perguntar aos edis da base se tem 

informação de quando sairá o edital do concurso público. O vereador Isaac Costa solicitou um a 

parte a qual foi concedida: com relação ao concurso público o Procurador do município Dr. Diego 

informou que teve a banca ganhadora, só que a outra que perdeu ficando em segundo lugar entrou 

com recurso no quinto dia, pois, o prazo já estava prescrevendo. Com isso a empresa que ficou em 

terceiro lugar entrou com recurso também para cancelar. Então está sendo aguardado o parecer 

jurídico para que seja publicado o edital. Dando continuidade a vereadora Socorro disse: estaremos 

fiscalizando essa situação para ver se realmente o que vossa excelência disse é verídico. Também 

falou da gratificação de nível superior que foram retirados dos servidores da saúde. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: a nobre 

colega Socorro do Carmo disse em sua fala que votamos contra o povo, isso não procede. Essa 

questão da taxa de iluminação pública infelizmente é um aumento altíssimo. Hoje conforme 

informação a Celpa dize que de zero a trinta tem dez mil oitocentos e doze pessoas que consome 

trinta quilowatts de trinta e um a cinquenta tem mil oitocentos e quarenta. Eu desafio dos vinte mil 

moradores dos RUCs que não consuma mais de cem quilowatts desafio porque tenho visto a conta 

de energia desse povo tudo acima de cem quilowatts. Esse projeto é de iniciativa dessa Casa de 

Leis, eu votei contra por vários detalhes porque uma pessoa consome cento e sessenta e oito 

quilowatts acredito que muitas pessoas se contempla. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: dizer o Dr. Diego Procurador do nosso 

município é um rapaz descente, estou dizendo isso porque todos ouviram o vereador Francisco 

Marcos chamar de doutorzinho, onde ele foi na reunião do MAB representar o Prefeito, onde ele 

representou muito bem é um cara técnico para responder tecnicamente  não iludindo nem  

enganando ninguém das famílias sofridas que lá estavam que merecem serem indenizadas pela 

Norte Energia. Com relação a fala do vereador João Roberto sobre a taxa de iluminação pública, 

no ano de dois mil e treze vele votou a favor da taxa de iluminação pública e agora ele diz que foi 

tirado o pão da mesa do trabalhador. Esse projeto que votei contra ele contra a taxa de iluminação 

pública. Trabalhei oito anos na Celpa é o mínimo de consumidor que consome até cinquenta 

quilowatts é raro isso não existe é o mínimo que vão ser beneficiados com esse projeto. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: 

concederei primeiramente a parte ao vereador Roni Heck que após os cumprimentos disse: nem 

um professor pode acumular função, porque que o vereador pode? A Constituição diz assim nem 

um momento a Constituição autorizou acumulo de três cargos, empregos e funções remuneradas 

pelo poder público, ainda que exista compatibilidade de horários vereadora Socorro. Agradeceu. 

Dando continuidade o vereador Raimundinho Aguiar disse: dia vinte e dois, visitei uma equipe de 

gestão do SINE (Sistema Nacional de Emprego de Altamira) aonde foram apresentados vários 

trabalhos realizados pelo SINE capacitação de vagas, encaminhamentos dos trabalhadores ao 

mercado de trabalho, atendimento ao seguro defeso enfim. Também falou da visita feita 

juntamente com o vereador Roni Heck no Itapuama, onde participamos do encontro de saúde 

realizado nas Mangueiras lá encontravam se os servidores da saúde. Com essas visitas vimos de 

perto a necessidade dos moradores da zona rural. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: eu não ia me manifestar mas em 

virtude da fala do João Roberto vou precisar me manifestar somente para discordar. Só de 

consumidor a Celpa para início de conversa a Celpa ela não pode dar nem uma informação 

mentirosa porque ela é uma empresa pública e ela sabe que se ela oferecer uma informação 
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mentirosa ela está passiva de ser processada, julgada e punida. Só de consumidores até cinquenta 

quilowatts hora nós temos mais de treze mil no total de quarenta e poucos mil consumidores em 

Altamira. Então respeitei a fala dele não pedi a parte, mas quero de pronto discordar peço aos pares 

que se o Prefeito vetar esse projeto junto com a população que possamos manifestar aqui nessa 

Casa contrário a isso, em virtude de que qualquer dez reais que o pequeno consumidor pobre e ele 

como homem da causa social que frequenta esses RUCs, que frequenta todas as comunidades 

carentes e eu não fui precipitado. Nós fizemos aqui uma audiência em que a Celpa veio aqui expões 

todos os dados, falou que a receita da Prefeitura não teria tanto impacto do que haveria um ajuste. 

Então se você hoje andar em Altamira de cada dez pessoas que você pergunta a maioria está 

desempregada. Nos RUCs infelizmente é um dado eu já tive acesso a pesquisa de cinquenta 

pessoas que foram entrevistados nos cinco RUCs nem uma tinha nível superior para vocês terem 

uma ideia e a grande maioria desempregada. Então qualquer dez reais no bolso do cidadão é um 

ganho sim. 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 vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezenove.  
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