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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO SEGUNDO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 201/2020, REALIZADA NO DIA ONZE DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

 

Aos onze dias do mês de setembro 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, Victor Conde de Oliveira, 

Waldecir Aranha Maia Júnior, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, 

Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros 

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

de pé para entoarem o Hino do Pará. Em seguida solicitou ao vereador Victor Conde 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 do vereador Isaac Costa 

(doente). Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Audiência Pública para tratar em relação ao Projeto de Lei nº 085/2018, 

realizada no dia quatorze de agosto do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação, Aprovada   pela maioria, abstendo se de votar os vereadores 

Aldo Boaventura e Victor Conde. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Audiência Pública para tratar em relação ao Projeto de Lei nº 

084/2018, realizada no dia vinte e sete de agosto do ano de dois mil e dezoito.  Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria, abstendo se de votar os 

vereadores Victor Conde e Aldo Boaventura. Em seguida o senhor Presidente passou para apara 

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

palavra o vereador Dr.Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhores na semana 

passada na última reunião foi votado o Parecer da Comissão de Educação contrária a devolução 

do projeto que trata do PCCR, e houve uma repercussão nas redes sociais principalmente 

emanada pelo Presidente do SINTEPP senhor Vitoriano que segundo eles eu votei contra os 

interesses do funcionalismo público principalmente dos vereadores e isso não é verdade. Foi 

explicado aqui que esse projeto ele foi emanado do Executivo e cabe a nós analisar, cabe a nós 

discutir e cabe a nós emendar. Isso foi explicado tanto pelo Presidente da Câmara tanto por mim, 

a questão é procedimental. Eu não poderia ter votado contra um projeto que se quer foi lido aqui 

nesta Câmara quem vai nos garantir que se esse projeto tivesse retornado ao Executivo ele 

voltaria com qualquer modificação. Simplesmente nós estaríamos perdendo tempo porque se o 

Prefeito quisesse ele mesmo poderia ter tomado a iniciativa de pedir a devolução era simples. 

Porque as discussões aqui elas são públicas nós temos representantes do Executivo aqui e sabe 

que os desejos dos professores era pela devolução, se o Prefeito quisesse ele poderia sim tomar 

iniciativa e caberia a ele e não fez. Não cabe a nós devolver simplesmente pelo fato de querer 

devolver de querer criar um fato político aqui. Foi por isso que eu votei favorável ao parecer por 

uma questão técnica e sentimental, simplesmente por isso. No mais eu concordo com as 

reivindicações dos professores, mais vamos ter o momento para discutir e para emendar. 

Também senhores na semana passada no meio da semana eu estive lá na UEPA e quero 

agradecer a coordenação da UEPA que convidou os candidatos a Deputado Estaduais para 

participar de um debate com os alunos eu estive presente o candidato Isaac Costa esteve 

presente. O candidato João Batista esteve presente e discutimos as eleições de dois mil e dezoito 

por unanimidade. Os candidatos presentes defenderam atese de que a nossa região precisa ter um 
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representante na Assembleia Legislativa nós temos condições para isso Altamira, Brasil Novo e 

Vitória do Xingu já somam mais de cento e dez mil eleitores hábitos a votarem e nós temos 

condições muito tranquila de eleger Deputados aqui da nossa região. Eu participei de várias 

reuniões e dos candidatos lá de fora eles chegam aqui e dizem nós somos de um colégio eleitoral 

amplo grande e por isso nós temos muito mais condições de ser eleitos, isso não é verdade 

senhores ora se eles são de um colégio eleitoral grande porque que não ficam lá pedindo votos lá, 

é porque eles não tem segurança de que vão ser eleitos por lá se não viriam catar votos aqui na 

nossa região. Sabemos que historicamente Marabá elege sempre dois Deputados, Santarém elege 

dois Deputados e Altamira fica à mercê de circunstâncias. Nós temos aqui um suposto Deputado 

da nossa região que não é que é o Ozório o que que o Ozório representa para nós aqui em 

Altamira? Faz quatro anos que o Ozório é candidato eleito a melhor Deputado e não existe uma 

emenda se quer do senhor Ozório para Altamira, então não nos representa. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: é com 

satisfação que retorno a esse Plenário depois de duas Sessões ausente onde estávamos 

representando os Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra em vários problemas. Mas 

o que me traz à tribuna hoje senhor Presidente é falar sobre a resposta da Celpa e do Ministério 

de Minas e Energia sobre o Programa Luz para Todos, onde eu vereador Aldo e o nobre vereador 

Raimundinho Aguiar estivemos na Casa de Governo recentemente questionando a implantação 

do Programa Luz para Todos nas comunidades da Vila Cabocla e Vila Canopus, onde hoje existe 

aproximadamente seiscentas família ainda no escuro. Diante de Altamira e região tem o 

empreendimento de Belo Monte e que está construindo as redes de transmissão para distribuir 

essa energia elétrica para todo o País, não é de pensamento desse vereador e de todos que nossa 

comunidade fique no escuro. Diante disto enviamos um documento onde recebemos a resposta 

entre vários pontos quero citar aqui a todos que possam ouvir colaborando com o Departamento 

de Política Sociais e Universalização do acesso à energia, visando atendimento a Secretaria 

Nacional de Articulação Social recuperou a Celpa que se manifestasse sobre a possibilidade do 

pleito ser atendido em resposta a distribuição, informou que as localidades Vila Canopus e Vila 

Cabocla no município de Altamira estão em processo de levantamento em campo com o seguinte 

cronograma de atividade. Levantamento no campo iniciado em seis de agosto do ano de dois mil 

e dezoito, com final até trinta de agosto de dois mil e dezoito, e elaboração do projeto com início 

em quatro de setembro de dois mil e dezoito e final em vinte um de setembro de dois mil e 

dezoito. Esclarecendo ainda que após a conclusão dos projeto serão feitos analise de viabilização 

técnica e financeira para atendimento no âmbito do Programa Luz para Todos PLPT. Isso é 

muito importante vereador Raimundinho, para que possamos diante dessa resposta o Governo 

Federal depositou em cofre da Celpa no segundo contrato Belo Monte, cento e quatro milhões de 

reais, já que estão disponível. Diante disso ficaram dez por cento para ser depositado após a 

conclusão do Belo Monte dois que tem previsão para dezembro de dois mil e dezoito se 

encerramento, mas devido os atrasos do Programa acredito que vai todo o ano de dois mil e 

dezenove, ainda para finalizar o Belo Monte dois, e nós possamos sim, fazer com que aquelas 

comunidades de Vila Canopus e Vila Cabocla possam ser atendidas. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: nesse final de 

semana estive visitando alguns bairros da cidade, aonde no sábado naquela chuva as seis horas 

da manhã eu já estava no conjunto Santa Benedita, a questão dos bueiros já falei com o 

secretário competente para que realmente possa desobstruir ali no Santa Benedita, como também 

o mato que cresce para que realmente possa acontecer a limpeza do Santa Benedita. Lá também a 

questão da bomba foi resolvida agradeço o secretário demorou um pouco mas sabemos que a 
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demanda é muito grande do município, mas que já foi resolvido. Tive também a oportunidade de 

andar em vários ramais no Assurini João Estevam, observamos os trabalhos que estão sendo 

realizados em alguns ramais, mas o Itapuama, Espelho e temos alguns outros que nos 

solicitaram, principalmente no Itapuama e em outro ramais que precisam serem patrolados. 

Então fica ai uma solicitação da comunidade do Itapuama onde eles solicitam a ampliação da 

escola porque tem algumas crianças e adolescentes que estão assistindo aula fora da sala porque 

o número de salas é insuficiente. E também o posto de saúde que já foi até indicação de vários 

vereadores aqui nessa Casa. A questão do posto de saúde e da ampliação da escola que está 

muito pequena. Eu acho que nós vereadores poderíamos nos reunir e estar levando uma proposta 

para o Prefeito, já que tem aquele Centro que paga até aluguel é uma despesa que se tem vive de 

doações Aquele Centro ser coordenado pelo Leandro pelo Pastor que toma a frente lá no 

Assurini, o Pastor já estar lá fazendo esse trabalho que se uma e que se possa abrir as portas 

daquele prédio. Estamos à disposição para colaborar junto à Secretaria de Saúde juntamente com 

todos os vereadores para aquele Centro não ficar fechado. No Santa Benedita também questão da 

creche já estamos finalizando o ano e até hoje não foi aberta essa creche do Santa Benedita no 

bairro Nova Altamira.  Visitamos também o loteamento Vista Alegre que é loteamento ainda que 

não foi passado ainda para a Prefeitura, a situação é bem séria lá, mas como eles pagam a 

questão da iluminação pública, a questão do lixo também que seja dado um melhor atendimento. 

O Bela Vista vimos assim muitas ruas que já merecem uma nova estrutura. Solicitamos também 

através de ofício para a Universidade Estadual do Pará, entregamos na mãos do Governador 

quando ele esteve no aeroporto onde fui até filmada agradeço a televisão que me filmou lá no 

aeroporto, eu sou a única vereadora do PMDB e não podia deixar de estar lá. Solicitamos mas 

cursos para a UEPA principalmente de enfermagem, pois sabemos do desemprego em nosso 

município, os empregos com salários pequenos para que tenhamos também outros cursos como 

por exemplo a enfermagem pela a UEPA sem ônus para a população que gosta da área da saúde. 

Também observamos acho que todos vocês observam quando andam a noite na Rodovia Ernesto 

Acioly o perigo que estar com relação a escuridão, estão colocando postes, então que viabilize a 

Norte Energia essa obra porque realmente estar muito difícil a Ernesto Acioly você passa por ali 

dez onze horas da noite estar bem perigoso. Sabemos o número que diminuiu a violência no 

município de Altamira, mas a iluminação pública é de suma importância. Participei também 

neste feriado do dia sete de setembro eu os vereadores João Roberto e o Raimundinho Aguiar, 

prestigiamos o desfile na chuva e todos com o espirito cívico estava lá todo mundo desfilando, 

parabenizo todos os profissionais que compõem a Prefeitura Municipal de Altamira, os amigos e 

outros pessoas que estavam lá participando daquele momento. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: senhor Presidente quero 

chamar atenção dos nobres pares a questão dos oleiros que estão em frente ao Fórum, acho que é 

uma preocupação de todos nós, porque aqueles pais de famílias que ali estão acredito eu que já 

estão ali há quase trinta dias e até agora nem uma solução para aquele povo que ali estão, tem 

crianças, idosos todos na frente do Fórum. Por se tratar de causa pública acho que é de interesse 

dessa Casa para que possamos fazer encaminhamento ao excelentíssimo senhor Juiz para saber o 

que será ser feito com aquele povo que ali estão. Presidente me chamou atenção também ontem 

meu caro vereador Assis Cunha, andando pela Magalhães Barata, que dar acesso aos bairros da 

Liberdade e Santa Ana, minha líder do governo Irenilde é muita lama que vem lá de cima 

daqueles bairros com as poucas chuvas que deu naqueles dias atrás e estão lá aquele povo numa 

situação, a lama entrando dentro dos comércios dos cidadãos. Chamo atenção dos colegas 

vereadores da base do governo que faça uma força tarefa para que seja limpa as calçadas daquele 
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povo da Magalhães Barata que dar acesso ali ao Cupiúba, Serrinha e Princesa do Xingu. Ouvi a 

vereadora Socorro falando sobre a questão dos dependentes químicos, o Centro dos Dependentes 

Químicos que há mais de três anos foi concluída a obra e ficou abandonada pela gestão, o 

Leandro está lá fazendo o possível e o impossível para tocar o Centro Resgatando Vidas ali na 

estrada de Vitória. João Estevam nós temos muitos dependentes químicos na nossa cidade, isso é 

um problema de todos nós, não é somente da família dos dependentes é nosso também o 

problema. O Prefeito Domingos Juvenil tem que olhar por isso, a esposa dele dona Rute que é da 

Ação Social, interceda para o mais rápido possível porque os Pastores já abriram saíram todos 

encontrei com um Pastor no supermercado Milênio ele disse que não quer nem saber desse 

centro químico por ele tinha sido enganado, agora enganado por quem?O PDRSX liberou tantos 

milhões para fazer aquela obra, a obra foi concluída só está faltando gestão, está faltando 

vontade política, faltando interesse público. Isso que eu quero chamar atenção, algumas igrejas já 

caíram fora João Estevam. Estou falando aqui hoje o que eu ouvi o Pastor falar.  Quero 

comunicar a questão da água Presidente lá dos bairros Paixão de Cristo, Colina, Airton Senna I, 

Airton Senna II, do conjunto do Silvano no Jardim Independente I, sem moradores no conjunto 

porque não tem nem um pingo de água nas torneiras. E dizem que o Eládio Lampião que foi 

vereador dessa Casa, dizem que ele abre as torneiras e fecha na hora que ele quer lá no conjunto 

do Silvano e o povo fica sem água. Então gostaria que vossa excelência como Presidente desta 

Casa, pedisse para o Eládio deixe o povo ter água, deixe o povo ter abundância de água nas 

casas, não vamos fazer isso com o povo não, assim o povo me passaram. Eu vou ter uma 

conversa com o Secretário de Infraestrutura ainda hoje Raimundinho Aguiar, sobre essa questão 

do conjunto lá do Silvano do jardim Independe I. Ouvi o vereador Agnaldo Rosas falar que o 

Deputado Ozório Juvenil não representa. Dizer que o céu de Altamira e da Transamazônica estão 

tudo azul e os paraquedistas estão começando a descer de paraquedas aqui em Altamira, eu 

chamo atenção dos senhores para nós não votar nesses candidatos que são de fora, votem nos 

candidatos daqui porque os daqui nós podemos ajudar a nossa comunidade. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: senhor 

Presidente, nobres colegas vereadores e a todos que me ouvem eu gostaria de solicitar a tenção 

de vossas excelências, hoje eu tenho inúmeros fatos a serem relatados, mas como nosso tempo é 

precioso quero somente atenção dos senhores para um fato. Senhores vereadores está se 

aproximando as eleições, onde tanto nós vereadores quanto a população, ficam bêbados, ficam 

assim meio cansados e com certeza senhor Presidente de tanta esperança. Mas de uma coisa eu 

tenho certeza se nós não tivermos o cuidado e a atenção Altamira ficará na mesmice. Então 

quero convidar os nobres colegas vereadores para um fato muito interessante em Altamira, 

observamos aqui do lado direito da cidade assim como do lado esquerdo entra política e sai 

política e os nossos representantes que elegemos não se preocupam com a agricultura com o 

agricultor, nós não temos um cidadão que tenha um pedaço do documento para chamar o terreno 

de seu. Então senhor Presidente na minha concepção eu gostaria que através de vossa excelência 

que convocassem todos os vereadores. Nós vamos ter agora a eleição para Governo do Estado, 

convocar os candidatos ao Governo do Estado para uma reunião com os vereadores porque se 

hoje em plena campanha nós não tivermos essa oportunidade imagina senhores depois. Eu tenho 

senhor Presidente um grande número de reivindicações, e quero juntar aos da vereadora Irenilde, 

João Estevam assim como do vereador Almiro, poxa eu acho que é hora de nós sentarmos e 

mostrar nossa realidade. Lembro bem senhor Presidente que no ano de mil novecentos e noventa 

e oito, ali da Serrinha a nove quilômetros ou seja a vinte e cinco quilômetros da cidade. Aquela 

região de Tucuruí, pertencia à Porto de Moz, nós estávamos lutando para ficar para Altamira 
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porque não tem como como ir para Porto de Moz, não tem como ir para Vitória do Xingu. Então 

atendendo a interesses políticos naquela época, nos acordamos Presidente com aquela região já 

pertencendo já a Brasil Novo é isso nos deixou muito entristecidos aquela região toda 

pertencendo a Brasil Novo, e pior ficou quando descobrimos que era atendendo interesses 

políticos do pessoal de Brasil Novo. E hoje Dr. Samuel, Presidente Dr. Loredan e colegas 

vereadores, aquela região está pagando um preço muito alto. Senhores aquela região ela depende 

de Altamira senhor Presidente em tudo ali, sua grande maioria mora em Altamira, mas 

infelizmente até em Tucuruí que é nove quilômetros depois da Serrinha, a vinte e cinco 

quilômetros de Altamira pertence a Brasil Novo sem a menor condições daqueles moradores 

resolver seus problemas em Brasil Novo. Então porque que essa Casa Legislativa através desse 

documento que eu quero passar aos senhores porque não sentamos com os futuros 

Governadores? Estive no IBGE e percebi que não tem interesse nenhum porque vai ter que 

trabalhar e é uma coisa que quase ninguém quer fazer mas, dizem há tem que mexer por Belém, 

tem que mexer por Brasília, tem que conversar com o Senador então meus amigos é hora. Nós 

vamos ter oportunidade de votar para Senador, para Deputado Estadual, para Governador e para 

Presidente, então agora é hora colegas vereadores para nós sentarmos e discutirmos essa matéria 

Raimundinho e apresentar nós não suportamos mais não temos condições de ficar com aquela 

situação que estamos da Serrinha a nove quilômetros pertencendo a um município que a nós 

termos a concepção de que foi somente para atender os interesses políticos na época. O Carlinho, 

o Lorenzoni tinha influência na época e puxaram esse região quase aqui do Castanheira já divisa 

com Vitória do Xingu puxaram tudo para Brasil Novo. Então o que é que está acontecendo? Fica 

aqui meu apelo senhor Presidente para que façamos documentos para estarmos sentando com o 

Governador convidando os Governadores para falarmos nossos problemas, porque caso contrário 

fica difícil desse baixinho defender o Governador porque onde há dialogo há resultado enquanto 

não houver dialogo para mim não tem o que conversar. Fica aqui meu apelo, minha indignação, 

porque depois que passar a eleição à Deus. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: gostaria de começar meu discurso 

parabenizando s todas as escolas, secretarias, instituições, Polícia Militar, Exercito e Corpo de 

Bombeiros, pelo belíssimo desfile no dia sete de setembro, realizado na última sexta feira. 

Mesmo com a forte chuva, o espirito cívico prevaleceu e assim foi realizado o grande desfile. 

Parabéns a todos os organizadores.  Para comemorar o dia da Raça a Escola Ideal realizou a 

caminhada nas ruas do bairro RUC Água Azul, estive presente participando programação que 

envolveu todos os alunos, pais, professores e funcionários. Parabéns a Diretora Alzinete e sua 

Vice-Diretora Dilcilene pela realização de tão importante ato em prol da comunidade escolar. Os 

primeiros passos são dados na infância e para celebrar o desfile sete de setembro. A creche 

Professora Aldenira Castelo Santana, realizou o desfile Mirim. Participei juntamente com 

professores da escola, uma alegria imensa em está com aqueles que com certeza serão os futuros 

cidadãos de nossa cidade. Parabéns Diretora Gina pela grande iniciativa de podermos prestigiar 

esse ato cívico. Quero agradecer o apoio do nobre vereador Aldo Boaventura quando nos 

dirigimos até a Casa de Governo e hoje já temos a resposta daquilo que pleiteamos. Quero dizer 

ao nobre vereador candidato a Deputado Estadual Dr. Agnaldo Rosas, que faça sua campanha 

tranquila sem denegrir as imagem de nem um dos que são também candidato a Deputado da 

nossa região. É muito justo que elegemos os candidatos da nossa região temos vossa excelência, 

temos o Marquinho, Isaac e também o Deputado Ozório Juvenil, que tem residência fixa em 

Altamir, e tem sido sim um Deputado atuante no Estado do Pará, tem sido um Deputado 

vigilante e atuante e se não tem conseguiu algum benefício para nossa cidade é porque nós temos 
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um governador omisso, e não é somente em Altamira e sim é com todos os municípios do Estado 

do Pará. Portanto Ozório Juvenil é de Altamira e nada mais justo do que elegermos nossos 

candidatos. Agora nobre vereador se queixe com sua nobre vereadora que é sua cacique que ela 

mesmo gravou um áudio e postou nas redes sociais, convocando a população a não apoiar os 

candidatos da região.  Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello 

que após os cumprimentos disse: dizer que participei no último dia cinco de setembro as 

dezenove horas da entrega dos jalecos da Universidade Federal do Pará, tive a oportunidade de 

participar da Mesa. Quero parabenizar os novos alunos de medicina que estão ingressando agora 

mais de vinte por cento é daqui da cidade isso é louvável, queremos parabenizar os estudantes 

filhos de Altamira. O objetivo desse curso é interiorizar o médico. Eu acho que Altamira ganha 

com esses futuros médicos. Dizer também que tive em reunião com o Diretor da Norte Energia, e 

todas esses reivindicações que os senhores acabaram de falar na tribuna foram repassadas. 

Inclusive o oficio nº 026 do gabinete do vereador João Roberto, que entre tantas reivindicações 

solicita a questão da perfuração do poço do bairro da Colina, conclusão da Rua da Concórdia e 

da Rua Abel Figueiredo no bairro de Brasília. Os reparos das ligações intradomiciliares dos 

bairros Brasília, Boa Esperança e Aparecida. O RUC Casa Nova para que o poço funcione 

realmente. Outro poço no Airton Senna II. Reparo na Rua G no RUC Jatobá em frente ao bairro. 

Troca de braços e lâmpadas nos RUCs para lâmpadas de lede. Liberação da Rua treze no RUC 

São Joaquim para facilitar o ir e vir das crianças que vão para as escolas. Duplicação da estação 

de tratamento de água da COSALT. Aumentar a capacitação de água para atender a demanda do 

município. Praças e áreas de lazer nos RUCs.  E que faça os estudos no final da Rua B no RUC 

Água Azul, pois no mesmo há uma curva e foram registrados vários acidentes. Entre essas 

reivindicações, nós também solicitamos um cronograma dessas obras, e a vinda do Diretor da 

Norte Energia aqui para que os vereadores possam fazer perguntas e questiona-los a respeito 

disso. Bem como também a relação dos Convênios da Prefeitura de Altamira. Ele se 

comprometeu ao prazo mais curto possível atender à solicitação da Câmara. Agradeceu.  Em 

seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Victor 

Conde que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação 

n.º 1790/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar 

o serviço de manutenção e implantação da rede de iluminação pública nos postes da Rua 

Professora Nair Lemos, no Conjunto Ivalândia.  Indicação n.º 1791/2018, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, realizar os serviços saneamento básico, linha d´água, meio fio, 

calçada e pavimentação asfáltica ou blokreteamento na Rua Professora Nair Lemos, no Conjunto 

Analândia. Indicação n.º 1792/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao 

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

serviços saneamento básico, linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica ou 

blokreteamento na Rua Raimundo Acácio, no bairro Brasília. Indicação n.º 1793/2018, de 

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

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

serviço de alteração da nomenclatura de ruas nos bairros de Altamira que hoje são representados 

por números, que sejam indicados por nomes de pessoas que prestaram relevantes serviços em 

nosso município. Indicação n.º 1794/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

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

Integração Social/Coordenação de Cultura, em parceria com a Academia de Letras de Altamira, 
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realizar a Feira do Livro. Indicação n.º 1784/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Simão Jatene – governador do Estado do Pará, através da Secretaria 

competente, providenciar um Aparelho de Ressonância Nuclear Magnética, para o Hospital 

Regional Público da Transamazônica. Indicação n.º 1785/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da SEMED e da SEMIS, buscar 

parcerias com a Secretaria de Estado de Educação, a inciativa provada, o Sistema “S” e 

quaisquer outros entes pertinentes, no sentido de implantar um programa voltado a 

orientaçãoprofissional para o Primeiro Emprego, nas escolas públicas de Altamira.  Indicação n.º 

1786/2018, de iniciativa do Victor Conde, que sugere a senhora Kátia Lopes -Secretária 

Municipal deSaúde, apoiar a campanha “Setembro Amarelo”, mobilizando profissionais da 

saúde mental de Altamira, no intuito de promover, no espaço da Câmara Municipal de Altamira, 

uma exposição técnica sobre os índices e causas de suicídio.  Indicação n.º 1767/2018, 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 e pavimentação ou blokreteamento na Passagem 11, no bairro Ibiza.  Indicação n.º 

1768/2018, 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 e pavimentação ou blokreteamento na Rua Alberto Garcia 

Soares, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 1772/2018, de iniciativa do vereador Maia 

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

Municipal de Trânsito e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizem um trabalho de 

educação ambiental no transito de Altamira. Indicação n.º 1773/2018, de iniciativa do vereador 

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

competente, construir uma Quadra Poliesportiva no bairro Santa Ana.  Indicação n.º 1759/2018, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Creche no bairro Mexicano. 

Indicação n.º 1760/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar o transporte público 

para atender a comunidade Cupiúba.  Indicação n.º 1761/2018, de iniciativa do vereador João 

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

competente, realizar o serviço de recuperação do travessão Bom Jardim II, até a casa do senhor 

Luís Pereira, no Assurini. Indicação n.º 1762/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

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

realizar o serviço de recuperação do travessão Bom Jardim I, no Assurini. Indicação n.º 

1763/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

travessão Babaquara, até a beira do rio, no Assurini.  Indicação n.º 1764/2018, de iniciativada 

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

da Secretaria competente, levar o projeto “Calçada Cidadã” até as ruas Dragão do Mar e 

Magalhães Barata.  Indicação n.º 1765/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que 

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

o projeto “Calçada Cidadã” até as agrovilas Princesa do Xingu e Vale Piauiense.  Indicação n.º 

1766/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do ramal 

do Crispim, também chamado de ramal da Horta, na entrada da cerâmica Santa Clara.  Indicação 

n.º 1769/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 
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Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir Creches nos RUCs São Joaquim, 

Laranjeiras, Casa Nova e Água Azul.  Indicação n.º 1770/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, criar um local especifico 

socioeducativo para atender menores infratores.  Indicação n.º 1771/2018, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere ao senhor Paulo Roberto Ribeiro Pinto – Presidente da Norte 

Energia, com cópia para o senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, construir uma Praça, 

com arborização e local de lazer no local desapropriado no final da Rua Niterói, no bairro Sudam 

II.   Indicação n.º 1776/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, proceder o plantio de 

árvores ornamentais, tais como: Ipês de coresvariadas nas praças e viascentrais de Altamira. 

Indicação n.º 1777/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, 

realizar os serviços de sinalização vertical e horizontal, com a implantação de sonorizadores, em 

ambos os lados, com distância entre 100 e 200 metros, na junção da rodovia Transamazônica 

com a avenida Irmã Clores Mendes Oliveira. Realizar também o serviço de recapeamento 

asfáltico nas proximidades do referido trecho para retirar as ondulações.  Indicação n.º 

1778/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social, implantar projetos de 

convivência voltados ao público da terceira idade, nos finais de semanas, nas escolas da rede 

Municipal de Ensino. Indicação n.º 1779/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que 

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

Integração Social, implantar projetos de aulas de teatro nas escolas da rede Municipal de Ensino. 

Indicação n.º 1780/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços 

linha d´água, meio fio e pavimentação asfáltica ou blokreteamento. Realizar também o serviço 

de reparo da rede de iluminação pública na Rua Antônio Pereira da Silva, no conjunto Santa 

Benedita. Indicação n.º 1781/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de 

Iluminação Pública, realizar o serviço de reparo na rede de iluminação pública na Rua SF, no 

loteamento São Francisco.  Indicação n.º 1782/2018, de iniciativa da vereadoraSocorro do 

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

competente, realizar os serviços saneamento básico, linha d´água, meio fio, calçada e 

pavimentação asfáltica ou blokreteamento nas Ruas 14, 16 e 17, no bairro Parque Ipê.  Indicação 

n.º 1783/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços saneamento 

básico, linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica ou blokreteamento nas Ruas 06, 

12, no bairro Parque Ipê e, Circular Perimetral, no bairro Bela Vista.  Indicação n.º 1757/2018, 

de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar cursos de Manipulação de Alimentos, com 

profissionais da área, destinados ao pequenos restaurantes e vendedores ambulantes.  Indicação 

em Conjunto n.º 1758/2018, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha a Raimundinho Aguiar, 

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

realizar o serviço de Ampliação da Casa de Professores, com a construção de mais três quartos 

na EMEF Bom Jesus da Lapa, no Ramal das Lagoas. Indicação em Conjunto n.º 1774/2018, de 

iniciativa dos vereadores Maia Júnior e João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, encaminhar para esta Casa de Leis, para tramitação e votação, Projeto de Lei 
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nominando a Rua Principal da comunidade Quatro Bocas, de Rua Itemar Rodrigues.  Indicação 

em Conjunto n.º 1775/2018, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior e João Roberto, que sugere 

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

serviço de reforma da Quadra de Poliesportiva do Bairro Mutirão, localizada nos fundos do 

Posto de Saúde.  Moção n.º 082/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere que 

seja encaminhada Moção de Apoio à Campanha Mundial “Setembro Amarelo” de 

Conscientização e Combate ao Suicídio, que tem como marco o dia 10 de setembro.  Moção n.º 

083/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de 

Congratulação aos médicos veterinários pela passagem do dia do Médico Veterinário, 

comemorado no último dia 09 de setembro.  Moção n.º 084/2018, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de Congratulação aos engenheiros agrônomos 

pela passagem do dia do Agrônomo, comemorado no próximo dia 13 de setembro. AVULSOS:  

Ofício n.º 024/2018/GAB/PRES, da presidência da Câmara Municipal de Altamira, encaminhado 

ao senhor Paulo Roberto Ribeiro Pinto –Presidente da Norte Energia. Em seguida o senhor 

Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 1790, 1791 e 1792/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello.  Indicações n.ºs 1793 e 1794/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  

Indicações n.ºs 1784, 1785 e 1786/2018, de iniciativa do Victor Conde.  Indicações n.ºs 1767 e 

1768/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1772 e 1773/2018, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1759 e 1760/2018, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha.  Indicações n.ºs 1761, 1762 e 1763/2018, de iniciativa do vereador João Estevam.  

Indicações n.ºs 1764, 1765 e 1766/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações 

n.ºs 1769, 1770 e 1771/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.   Indicações n.ºs 1776 e 

1777/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.ºs 1778 e 1779/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicações n.ºs 1780 e 1781/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 1782 e 1783/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo.  Indicação n.º 1757/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. 

Indicação em Conjunto n.º 1758/2018, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha a Raimundinho 

Aguiar.  Indicação em Conjunto n.º 1774/2018, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior e João 

Estevam.  Indicação em Conjunto n.º 1775/2018, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior e João 

Roberto.  Moção n.º 082/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Moções n.ºs 083 e 

084/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicação nº 1757/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo 

Rosas. 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. 1759 

e 1760/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Delza Barros que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1778 e 1779/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros. Agradeceu. EM seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após 

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

Indicações n.ºs. 1764, 1765 e 1766/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gomes que após os cumprimentos dirigiu se 

aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1776 e 

1777/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador JoãoRoberto que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e 
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pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1769, 1770 e 1771/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto. 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. 1772 e 1773/2018, de iniciativa do vereador do Maia Júnior. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os 

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

Indicações n.ºs. 1793 e 1794/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos 

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

1790, 1791 e 1792/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador submeteu para 

VOTAÇÃO: indicações n.ºs 1790, 1791 e 1792/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello. Indicações n.ºs 1793 e 1794/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  

Indicações n.ºs 1784, 1785 e 1786/2018, de iniciativa do Victor Conde. Indicações n.ºs 1767 e 

1768/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1772 e 1773/2018, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1759 e 1760/2018, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 1761, 1762 e 1763/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. 

Indicações n.ºs 1764, 1765 e 1766/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações 

n.ºs 1769, 1770 e 1771/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.   Indicações n.ºs 1776 e 

1777/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 1778 e 1779/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1780 e 1781/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1782 e 1783/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo. Indicação n.º 1757/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Indicação em 

conjunto n.º 1758/2018, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha a Raimundinho Aguiar. 

Indicação em conjunto n.º 1774/2018, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior e João Estevam. 

Indicação em conjunto n.º 1775/2018, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior e João Roberto. 

Moção n.º 082/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde e Moções n.ºs 083 e 084/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior.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: volto nesse momento para relatar o que ouvi hoje antes 

de sair de casa ao assistir os jornais. No Paraná um candidato do Senado Beto Richard, inclusive 

é do PSDB foi preso hoje na operação lava jato, isso tem demostrado que tem abrangido sim 

outros criminosos de outros partidos caindo por terra de que havia uma perseguição política só 

em cima de um determinado partido. Na verdade o lava jato ela abrange aquelas pessoas que não 

foram privilegiadas daí porque muitos candidatos hoje buscam suas reeleições com medo de 

caírem nas garras do lava jato. Mas o lava jato chegou nesse Pais senhores para porem esse País 

a limpo. Antes do lava jato não se tinha notícia de políticos medalhões presos, não se tinha 

notícias de grandes empresários sendo presos, e hoje veio à tona mas uma vez mas um político 

de alta publicidade ser preso. Também ouvi a delação do senhor Palocci dizendo que na 

construção de Belo Monte houve sim propinas e foi dividido para dois partidos que nós sabemos 

quem são esses dois partidos. Gostaria de me direcionar ao vereador Raimundinho Aguiar 

quando disse aqui que eu deveria fazer uma campanha sem denegrir imagem eu nunca fiz isso 

vereador. Quando me referi ao candidato Ozório que vem para uma reeleição é porque de fato 

nunca vimos o Ozório discutindo nada de interessante para nossa região, a única emenda que o 

senhor Ozório mandou para Altamira foi para a compra de um carro para o Conselho Tutelar, e 
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mandou agora vereador Marquinho nos últimos segundos dos segundos tempos. Então não nos 

representa foi simplesmente por isso, não é denegrindo imagem não e sim trazendo informações. 

O vereador Assis Cunha também veio aqui nessa tribuna falou sobre a questão da agricultura 

dizendo que os candidatos ao Governo deveriam vir aqui discutir, isso é quase que impossível 

vereador a campanha é extremamente curta e esse pedido é quase que impossível vir os 

candidatos a Governador discutir essa situação aqui na Câmara. Nós que somos candidatos quase 

não temos agenda para essas discussões imagina quem é candidato ao Governo do Estado com 

cento e quarenta e cinco municípios. E depois vereador o senhor apoia um Prefeito aqui em 

Altamira que extinguiu a agricultura, se o senhor quiser me dar essas suas indicações quando eu 

for eleito eu levo para qualquer Governador analisa-las. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: o nobre colega que me 

antecedeu usou dessa tribuna. Nobres colegas vejam bem nós sabemos durante meses ou anos 

quem são os pretendentes candidatos ao Governo do Estado e nós sabemos das dificuldades e 

infelizmente o nobre colega mesmo sendo vereador mas tem outra área onde quero respeitar não 

conhece os municípios e eu tenho certeza que esses candidatos são Governo do Estado. Se eles 

tivessem algum interesse de resolver os problemas eles procurariam os lideres procurariam essa 

Câmara, porque a Câmara Municipal apanha todos os dias vocês observem quer esses Sindicatos 

que informam em torno de Altamira, eles fazem toda a cagada vamos dizer assim e apontam aqui 

para a Câmara, e muitas das vezes nós para sermos educados abaixamos a cabeça e deixamos 

que eles falem o que quiser desse Poder.  Eu acho que chegou a hora vereador Agnaldo de nós 

levantarmos a cabeça e ter a coragem de ser prudente, ter a coragem de dizer a verdade seja a 

quem quer que seja. Porque não é importante ora mas veja se esta Casa que tem quinze 

representantes do povo, o candidato do povo Raimundinho Aguiar que não parar dez minutos 

para receber um documento desta Casa de Leis imagina da população. Senhor Presidente Dr. 

Loredan Mello, está ali nossa proposta quero passar a vossa excelência, quero amadurecer essa 

ideia junto com os nobres vereadores para que a gente entregue sim, nós não estamos pedindo 

um dia não, olha que uma ano são trezentos e sessenta e cinco dias nós estamos pedindo dez 

minutos para que receba documentos e ouça nos. Agora o candidato ao Governo do Estado do 

Pará, a Deputado Estadual e Deputado Federal se não tiver tempo de ouvir esse Parlamento, e 

quando é que ele vai ouvir a comunidade? Quero encerrar Presidente dizendo ao nobre colega 

vereador Agnaldo Rosas, que é um momento muito especial, momento de decisão e eu tenho 

certeza que vossa excelência já tomou sua decisão ou está tomando a sua decisão para estar 

apoiando um candidato as Deputado Federal e o Senador, tenho certeza que não foi só por paixão 

não e sim por compromisso. Eu apoio por compromisso porque quem recebe cobrança todos os 

dias em meu gabinete sou eu, eu que represento o povo eu que vou cantar a pedra. Quanto ao 

Deputado Ozório Juvenil, ele tem sim serviços prestados em Altamira. Outra coisa eu já 

conversei com ele e ele tem certeza que é um calo no sapato dele para cobrar e mostrar os 

problemas, a ora se essa Casa não mostra não é problema meu. Quando entrei aqui não tinha nem 

um candidato a Deputado Estadual e aí fiquei a ver navios Marquinho. Hoje estou pleiteando um 

Deputado Estadual e um Deputado Federal para que eu posso cobrar, agora se eu chegar em 

Belém e não me receber ai a população vai ouvir aqui nessa tribuna o que eu tenho a dizer. Então 

fica ai minha indignação quanto a não possibilidade vereador Agnaldo de podermos entregar ao 

pretendente Governo do Estado uma reivindicação que não é minha e sim da comunidade da 

população. Agradeceu.  O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, esclareceu que essa Casa da 

Leis é uma Casa Plural mas é uma Casa pública. Então aqui durante o período eleitoral não pode 

ser feito debate em relação a candidatos A ou B seja Governo, Senado, Deputado. Inclusive a 
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distribuição de material de campanha é proibida. Então estou esclarecendo isso para os colegas 

porque há princípio se entende que tenha esse conhecimento. Mas infelizmente eu sei que a 

democracia seria salutar, debater mas aqui nesta Casa de Leis não pode ser afixada nem um tipo 

de cartazes e nem distribuídos nem um tipo de material de campanha seja de qualquer candidato. 

Só quero esclarecer isso porque não podemos usar durante o expediente nem um servidor nem 

um material público envolvido em campanha eleitoral. Agora os candidatos podem receber sim 

reivindicações dos vereadores, pode ser enviado ofícios dos gabinetes dos vereadores para os 

determinados políticos. Bem como tiver algum evento aqui em Altamira fora dessa Casa de Leis, 

os vereadores podem abordar seus candidatos ou até aqueles que ainda não escolheram como 

seus candidatos e fazerem seus pleitos. Nós teremos com certeza aqui a vinda dos candidatos a 

Governador e é uma oportunidade nesses locais para que os vereadores possam entregar suas 

propostas e fazerem suas cobranças. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo 

Boaventura que após os cumprimentos disse: quero falar sobre dois pontos o primeiro é sobre a 

primeira fala do nobre colega Assis Cunha quando ele se reporta da necessidade dos próximos 

eleitos olharem para a agricultura na região com mais carinho, vejo que isso é muito importante 

baseado no que é Estado do Mato Grosso, aonde minha residência fica nem próximo de lá, a 

força da agricultura que movimenta a nação tanto é que o PIPI Nacional hoje ele se mantêm 

apesar de algumas crises baseado na força da agricultura do agronegócio e da agricultura 

familiar, especificamente onde nossa região que é basicamente agricultura familiar carente de 

assistência pública. Mas também o nobre colega Agnaldo foi feliz quando diz que o atual 

Prefeito ele fechou a Secretaria de Agricultura, deixando a mercê esses cidadãos que plantam os 

alimentos. Espero que em breve o Prefeito reveja isso e faça a volta da Secretaria de Agricultura, 

para que possamos atender os agricultores para a verdadeira capacidade que necessitam e assim 

trazer dias melhores para o município de Altamira e quem sabe da região. Visto o pouco tempo 

que o senhor Mauricio Nascimento trabalhou na SEDAP com um pouco de carinho ele 

conseguiu trazer vários programas e implantar na região e nos nossos municípios e que hoje 

muitas famílias estão sendo atendidas. Espero que o futuro da SEDAP seja brilhante com pessoas 

igualmente que foi o Mauricio Nascimento, atendendo as pessoas que ali buscavam auxilio. 

Usando o segundo ponto também não poderia deixar de falar sobre as eleições que se aproxima 

agora no dia sete de outubro, onde há muito ainda a esclarecer. Peço aos candidatos as pessoas 

que nos ouve e as pessoas, essas eleições nós votaremos para Presidente da República, 

Governador do Estado e Senador. O Estado do Pará ele terá nessas eleições dias vagas para 

Senado são dois votos. Espero que o cidadão sejam esclarecidos comas dúvidas e cabe a nós 

vereadores também a informa-los a eles que cabe dois votos ao Senado. Votaremos a Deputado 

Federal e a Deputado Estadual. Quero me reportar sobre quatro colegas que são candidatos a 

Deputados Estaduais, espero ser caso eles forem eleitos quer olhem com carinho para esse 

Estado e nossa região, aonde são eles João Batista ligado ao PT com o nº 13.500. Isaac Costa 

ligado ao PP com nº 11.000. Francisco Marcos pelo PDT com o nº 12.500, e Agnaldo Rosas 

ligado ao PSB com o nº 40.230, cabe a nós evitar muita das vezes as emoções as cores 

partidárias e esclarecer aos eleitores no que possamos criar o futuro. E caber a eles também 

analisar aqueles que forem eleitos e que estão hoje no curso Deputado Estadual e Deputado 

Federal, Senadores e Governo, se ainda cabe a eles nosso voto. O voto é muito importante é onde 

nós depositamos a pessoa uma oportunidade de nos representar naquilo que almejamos para a 

região. Esses senhores que acabei de me reportar e outros que são candidatos aqui de Altamira e 

da região, espero tenham o verdadeiro espirito público de prestar a sociedade brasileira e ao 

Estado do Pará a verdadeira política. Porque eu tenho falado seguinte a pessoa do bem é 
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necessário que ela entre para a política porque se não só ficam os do mal, usufruindo dos 

recursos públicos e pregando o mal. Então vocês que são candidatos prestem atenção, no desejo 

popular e que façam da política a verdadeira política que imaginamos. Eu falo o seguinte senhor 

Presidente a política é uma coisa bonita e é necessária dentro da nação, o que está muito 

estragado ou podre são os eleitos. Os eleitos deixaram de fazer a verdadeira política 

administrativa de empregar nesse País e nesse estado verdadeira democracia que é de direito e de 

respeito. Porque quem é dono do mandato é a população que nos elegeu, nós eleitos somos 

apenas funcionários para tentar trazer aquilo que vocês almejam. Desejo a vocês candidatos toda 

sorte, força e que possa ouvir os cidadãos e trazer os brilhantes dias da política pata todos nós. 

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

cumprimentos disse: meu caro vereador Assis Cunha com todo respeito que tenho por vossa 

excelência, mas vossa excelência citou meu nome dizendo que eu não visito as obras, eu não 

estava no Plenário no momento porque estava atendendo uma situação de urgência em meu 

gabinete. Dizer a vossa excelência que eu ando aos quatro cantos dessa cidade, cidade que eu 

escolhi para morar que eu vi o crescimento desde a década de LXX, o crescimento e me deparo 

com conterrâneos e amigos dessa cidade. E essa obras que vossa excelência fala são poucas pelo 

o volume de recursos que esse município recebe Assis Cunha, vossa excelência falou aqui do 

Deputado que não vou citar o nome dele aqui. Vossa excelência está na base do governo, tem 

mas quase dois anos que vossa excelência está aqui nessa Casa e que vossa excelência poderia 

ter cobrado dele ações, emendas porque ele tem quase dois milhões de reais de emendas por anos 

da Assembleia Legislativa do estado do Pará, e não tem nem um centavo empregado aqui no 

município de Altamira. Eu não vi em nem um momento vossa excelência se dirigir aqui a essa 

tribuna e falar que o Deputado A ou B trouxe recurso para nossa cidade. Isso é um retrocesso 

colegas vereadores porque nós precisamos de Deputados Estaduais, Deputados Federais, de 

Senadores da República e de um Governador que goste do Pará que goste de Altamira e da 

região da Transamazônica, esse que está aí a começar pelo o Governo do Estado ao meu ver é 

uma lastima para a região da Transamazônica, se quer veio visitar a obra de Belo Monte. Esses 

representantes que aqui se dizem que são representantes deixam a população em situações 

críticas, você chega nos órgãos do Governo do Estado no Detran, Setor de Identificação do Pará 

para começar não tem nem lugar para o povo sentar a última secretária que o vereador Aldo 

colocou que meu filho estava à frente a uns seis meses atrás que era a Secretaria de Agricultura e 

Pesca, onde foi convidado pelo o Dr. Geovane e ele assumiu ele teve que comprar Dr. Loredan 

mesa, cadeira para poder sentar porque não tinha. Então como é que eu posso vir aqui defender 

essas coisas, eu não posso defender Deputado ausente daqui, não posso vir aqui defender coisas 

que não acontece, esses caras não estão preocupados com nossa região. Por isso Dr. Loredan da 

importância de nós estarmos aqui no momento de mudança na nossa região da Transamazônica. 

Quando me reportei a vossa excelência e disse da importância de nós votarmos aqui em 

candidatos da região aqui da Transamazônica e principalmente aqui de Altamira porque aqui é a 

cidade polo, é porque entendemos que nós podemos contribuir e muito João Estevam você que é 

um lutador pelo o Assurini, pode chegar na porta do Deputado bater e dizer Deputado eu estou 

precisando de resolver essa situação para a Agricultura Familiar do meu município. Eu acredito 

que vossa excelência não tem assim portas abertas para poder fazer. Mas quando me reportei 

aqui Assis Cunha falando aqui sobre a Rodovia Magalhães Barata, foi porque aqueles 

comerciante da Casa Bahia, todos eles estão revoltados porque as calçadas estão todas cheias de 

lama, estava andando na Magalhães Barata os moradores me chamaram assim como me 

chamaram lá na Colina e lá o povo queria me bater porque disseram que e tinham prometido de 
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arrumar  a quadra e ai disseram que o vereador que aparecerem lá ia apanhar os jogadores me 

disseram  porque prometeram de arrumar a quadra e não arrumaram lá não tem uma quadra para 

as crianças  brincar. A água da Colina está lá a Jovelina pedindo para todos os vereadores para 

mandar o carro pipa levar água de qualidade para aquele povo. Então quero dizer   vossa 

excelência, que tem uma denúncia aqui dos moradores da Travessa três do Mutirão, que estão 

insatisfeito porque a Prefeitura deixou um enorme entulho na entrada da Transamazônica isso já 

tem mais de três meses, e os moradores me fizeram essa denúncia. Então vereador Assis Cunha. 

O que estou falando não é inverdade e sim verdade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: quero iniciar meu discurso explicando 

uma situação, onde recebi uma resposta da Procuradoria Federal referente na água do RUC Casa 

Nova, é até engraçado a resposta é data de vinte e oito de agosto e já estamos em setembro hoje 

dia dez e tem um prazo de dez dias para responder só a localidade do poço, haja vista que vou 

responder que o local é o rap que é onde abastece a água dos moradores do Casa Nova. Mais 

haja vista que nessa época do dia dezoito de abril quando foi solicitado ao Ministério Público era 

a questão do poço, só que foi interditado o poço a água lá está chegando através do carro pipa e 

falta muito porque não dar conta. Já foi cavado outro poço mais ainda falta colocar para executar 

para realmente atender a demanda, então a resposta com certeza vai ser nesse sentido.  Quero 

agradecer Presidente que foi um clamor referente aos banheiros públicos. Quero parabenizar o 

senhor Raimundo Rodrigues dos Santos o popular baixinho do bar lá da Brasília, ele mandou um 

pedido aos vereadores de utilidade pública. Amigo vereador João do Biscoito venho através 

deste levar até você um pedido de utilidade pública e de grande necessidade para os 

frequentadores da orla que seria a instalação de banheiros públicos ou banheiros químicos, pois 

os pequenos comerciantes como vendedores e donos de barracas e até mesmo os frequentadores 

e turistas, crianças e os caminhadores que se exercitam na orla não podem contar com banheiros. 

Eu como amigo e usuário gostaria que você como nosso representante desse pauta na Câmara 

para os vereadores para uma possível aprovação que seria de muito bom aproveito. Inclusive foi 

relatado na semana passada sobre banheiros públicos, inclusive aqui do lado da antiga URE está 

sendo construída uma praça lá e está contemplando com banheiro público, e haja vista que pode 

ser contemplado mas adiante também banheiros que é de grande importância. Também não 

poderia deixar de relatar com relação a Avenida João Coelho, onde foi pedido reparo do 

semáforo localizado próximo ao posto de gasolina da Brasília e hoje pela manhã já estavam lá 

fazendo os devidos reparos. Estou muito feliz de acordo com informações o conjunto Ivalândia 

com as solicitação feitas o Ivalândia vai ser todo contemplado com reparos nas ruas. No bairro 

da Sudam está sendo concluído o Acesso 07, e eu acho que é importante esse trabalho em todos 

os bairros. Também não vejo a hora de que as máquinas cheguem no bairro Bela Vista, Parque 

Ipê, Colina e em outros demais que estão precisando antes que chegue o inverno. Agradeceu. O 

senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acata a prorrogação da 

Sessão por mais trinta minuto. Aprovado a unanimidade.  Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: venho a tribuna primeiramente para 

agradecer os colegas pelas indicações aprovadas. Quero agradecer o nobre vereador Loredan que 

já comentou com relação meu aniversário que no dia quinze estarei completando trinta anos de 

idade. Aproveitando a oportunidade já convido todos os colegas, no dia quinze de setembro na 

Foccus show estarei comemorando meu aniversário, será uma festa aberta Raimundinho, conto 

com sua presença. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar 

após os cumprimentos disse: meus amigos essa semana juntamente com a vereadora Irenilde 

Gomes, estivemos no ramal Novo Xingu, visitando famílias que necessitam de nossa ajuda pois 
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vivem completamente na escuridão sem energia. Sabemos que o Programa Luz para Todos tem 

que chegar em todas as comunidades. Nós indicamos ao Presidente da Rede Celpa Regional de 

Altamira, para que seja implantado em caráter de urgência urgentíssima energia elétrica do 

Programa Luz para Todos, nas casa localizadas no ramal Novo Xingu. Não podemos admitir que 

no trajeto de quarenta quilômetros de Altamira. Temos a maior Hidrelétrica instalada em nossa 

cidade e os nossos irmãos vivendo na escuridão.  Quero deixar registrado meus parabéns ao meu 

neto Lucas Aguiar que completou mas um ano de vida. Que Deus todo poderoso ilumine e guie 

sempre meu neto. Também quero parabenizar o Bispo da Prelazia do Xingu Dom João que 

completou vinte e cinco anos de Sacerdócio. Desejo a vossa Eminência uma caminhada de 

sucesso. Solicito ao Presidente da Câmara Dr. Loredan que envie uma Moção de Aplauso ao 

Bispo para que possamos externar nossos parabéns.  Parabenizo os nossos amigos e vereadores 

Victor da Foccus um jovem que completa mas de um ano de vida no próximo dia quinze, a você 

amigo desejo muito sucesso em sua carreira e um futuro promissor de muitas vitórias. E amanhã 

dia doze o nosso amigo Vereador Aldo Boaventura que na sua caminhada encontre muitos 

motivos para ser feliz fazendo aquilo que você mais gosta que é ajudar o próximo. Deus abençoe 

os dois nobres vereadores e que nossas amizades estenda além do mandato que ora 

desempenhamos. 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: também quero me manifestar 

na tribuna com relação a SESPA décima Regional para que envide esforços no sentido de 

agilizar as cirurgias de traumatologias que são as fraturas, tinha diminuído a fila, mas agora 

voltou a subir novamente. Então tem muitos pedidos de cirurgias não somente de Altamira mas 

como de outros municípios. Então que a SESPA envide esforços não só para aumentar esse 

quantitativo de cirurgias no Hospital Regional bem como no Hospital Geral de Altamira. O 

segundo assunto não menos importante que todos trataram aqui hoje a questão das eleições que 

se avizinham ai, temos menos de um mês para as eleições. Ouvi atentamente várias falas e 

sempre muito fundamentadas na questão de que o Estado do Pará é um estado rico em recursos 

naturais, mas pobre no sentido econômico do seu povo. Nós temos aqui no estado do Pará. 

Temos aqui hoje muitos jovens desempregados, temos uma violência desmedida sendo que 

Belém é uma das capitais mas violenta e Altamira também figurou até um tempo após Belo 

Monte como cidade violenta pela violência urbana. E tudo isso em nosso ponto de vista é que a 

distribuição dos investimentos é realmente desproporcional ao Sudeste ao Sul do País recebe. E 

muito também eu julgo a desunião dos nossos políticos, os nossos políticos eles deveriam brigar 

no sentido figurado da palavra somente no período eleitoral, as disputas deveriam estar no campo 

somente nesta fase de conquistar votos. Mas o que vimos é que quando se começa os mandatos 

de Deputados Federais, Senadores, cada um quer cuidar de seus interesses e esquecer o Estado. 

Nós temos hoje a maior jazida de ferro do mundo e estar em Carajás. Mas nós não temos nem 

uma indústria de automóveis aqui no Estado do Pará. Nós temos a maior produção de cacau do 

Brasil, já superamos a Bahia, mas não temos uma fábrica de chocolates de cacau para verticalizar 

o cacau digna nós temos micro fábricas.  Não temos um Porto digno de Miritituba seria o ideal 

porque está mais perto da Europa como disse o vereador João Roberto para que possamos 

mandar nossa mercadoria do Brasil para a Europa para a América. Mas se esquecem de nossas 

Rodovias principalmente da BR -163, estivemos com o Aldo em Castelo de Sonhos e vimos que 

ano após ano não se asfalta completamente aquela estrada, falta ferrovia, hidrovia ou seja é um 

estado. O Pará louco para despontar para crescer, mas que a infraestrutura é ainda precária. Para 

gerar riquezas, gerar rendas precisamos estar de mãos unidas. Depois das eleições, os políticos 
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precisam se unir o Norte do Estado para se fazer frente a essa pressão. Porque lá no Senado é 

tudo igual são três Senadores por cada estado. Mas na Câmara Federal o número ainda é 

desproporcional, nós só temos dezessete Deputados Federais à frente de centenas de Deputados 

que temos por ai, por exemplo no Estado de São Paulo. Então é uma briga sem medidas que já 

era para ter sido mudado a Lei para aumentar o número de Deputados para o Estado do Pará. E o 

que notamos é que eles tem um LOB lá em Brasília para dificultar isso aí. Então eu acho justo 

que possamos votar realmente em pessoas daqui de Altamira e daqui da região, para Deputado 

Estadual principalmente porque lá na Assembleia Legislativa que vai lutar para que os recursos 

venham para Altamira. Mas na contrapartida também para Deputado Federal e Senador a gente 

vota em outras pessoas, só que no propósito de que elas possam realmente fazer valer o voto e 

fazer valer essa riqueza chegar aos lares das pessoas mais carentes, distribuir a renda é o objetivo 

maior. Eu já fui candidato a Deputado Estadual e infelizmente notei de perto que os municípios 

mais populosos principalmente Belém fica difícil fazer campanha contra os candidatos de lá. 

Porque aqui nossa região além de ser menos povoada o custo do voto é muito maior para você se 

deslocar pelos rios pelas estradas é principalmente o voto Distrital que ainda não passou na 

reforma política, e que ficou para trás e que realmente dificulta ter uma representatividade desta 

região por conta desta força descomunal entre os candidatos de Belém que no bairro tem uma 

população bem maior do que muitas cidades vizinhas. Então realmente é complicado fazer 

campanha. E essa reforma política ainda mais. Então espero que o próximo Presidente eleito para 

o próximo pleito político que venha trazer benefícios para a população que venha transformar 

este sonho em realidade que por enquanto as coisas estão ficando difíceis em vez de ficar mais 

fácies. A campanha encurtou, facilitou mas a contrapartida ouvimos pelo Jornal Nacional as 

pessoas colocarem o vídeo que País que você quer no futuro e a maioria critica os políticos, 

sendo que nós políticos somos um reflexo um espelho de cada um que estar nos ouvindo e de 

cada pessoa que vota. Então eu acho que deveria ter mais vídeos dizendo assim o Brasil que eu 

quero é o que o eleitor não venda seu voto, porque onde a gente vai as pessoas pede para trocar o 

voto em alguma benfeitoria ou seja uma caixa d’água, uma telha, então isso tem que acabar no 

brasil porque se isso não acabar realmente vai ficar difícil porque a decepção é muito grande 

com os políticos, mas temos que dar o primeiro passo e exemplo dentro da nossa casa para que 

possa criticar os políticos para poder criticar. Agradeceu. Em seguida o Vice-Presidente repassou 

a condução dos trabalhos ao senhor Presidente, reassumindo a direção dos trabalhos. Não 

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

senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Sessão. 

Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara 

Municipal de Altamira, aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.  
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