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 ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

QUATRO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

 

Aos quatro 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, Isaac Costa da Silva, Waldecir 

Aranha Maia Júnior, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, 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 do Socorro 

Rodrigues do Carmo. O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino 

Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Isaac Costa, que fizesse a chamada nominal das 

senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores Victor Conde de Oliveira (doente) e 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 

vinte e oito do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu 

a mesma para votação, aprovada a unanimidade.  Em seguida o Senhor Presidente passou para o 

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

palavra à Vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: nesse momento 

gostaria que fizéssemos um minuto de silêncio, pois um amigo que trabalhava na saúde conosco 

no Hospital Municipal São Rafael no Mutirão faleceu o Senhor Olavo que dedicou uma vida 

toda na saúde trabalhando no almoxarifado há muito anos, acredito que trinta anos, o velório 

estar acontecendo na Igreja da Vinha ao lado da minha residência. Pedimos ao nosso Senhor 

Jesus Cristo que possa confortar a toda família e amigos. Dizer aos senhores e senhoras que 

visitei ontem o CAPS Adulto e observei algumas situações onde iremos solicitar já fiz uma vez e 

vou reiterar o oficio ao Secretário Estadual de Saúde, pois vi no momento alguns pacientes em 

crise e que tem que ficar internado. Então qual é a dificuldade hoje?  É de esses leitos serem 

cadastrados. Então vamos solicitar ao Secretário de Saúde novamente para que cadastre cinco ou 

seis leitos para atender esses pacientes em crise no nosso município, porque o CAPS é o 

acompanhamento ambulatorial, então o paciente em crise ele tem que ficar internado. Então 

vamos reiterar novamente para que se possam ser cadastrados esses leitos psiquiátricos no 

hospital Municipal do Mutirão. Ontem por volta das dezoito horas e trinta minutos estiveram em 

minha residência dezoito pessoas que foram solicitar ajuda para o RUC Água Azul, aonde eles 

solicitaram a situação as escolas, onde ficou acordado das Condicionantes que em todo bairro 

teria escola e as Unidades Básicas de Saúde. Então no RUC Água Azul eles estão com uma 

dificuldade grande na questão da escola, onde eles solicitaram uma escola de ensino fundamental 

com urgência, pois o ônibus passa somente uma vez, então fica bem difícil. E a noite eles param 

as vinte horas e quarenta e cinco minutos. Então fica bem difícil a situação daqueles moradores. 

E também fizeram uma solicitação da alfabetização para os idosos tem muitos idosos que não 

sabem nem assinar o nome, fiquei de ir até ao bairro para verificar de perto essa situação para 

que se possa resolver. Então a questão dessa água que é a questão de todos os bairros da nossa 

cidade principalmente nos RUCs, os bairros mais distantes essa situação da água que realmente 

está precária no município. No bairro Santa Benedita voltou novamente o problema da bomba. 
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Solicitar também ao secretário responsável na questão do transporte para que tenhamos, mas 

transportes coletivos no município de Altamira. Pois tem bairros distantes, ou seja, todos os 

bairros só têm um e não tem aquele horário especifico, então fica bem difícil. E que também o 

transporte coletivo possa ficar até as vinte e duas horas, porque as aulas terminam, mas tarde. 

Então fica difícil esses adolescentes saírem de suas casas porque não tem transporte o coletivo.  

Outra situação também que me colocaram a situação das vagas nos ônibus para os deficientes e 

também para os idosos que são quatro vagas se tiver seis na parada de ônibus dois deficientes e 

quatro idosos dois ficam ou então tem que pagar. Então essa é uma situação que trouxe para essa 

Casa hoje para que possamos está resolvendo o aumento do transporte coletivo que essas vagas 

não tivessem limitações, porque nossos idosos, ou seja, são somente quatro vagas entre idosos e 

deficientes. Então fica assim uma situação difícil, pois eles têm direito, tem passe livre, tem a 

carteirinha e o Estatuto do Idoso estar para isso e tem que ser cumprido. Também todas as 

manhãs eu faço caminhada na orla do cais e sentimos o odor de urina e de fezes naquela praia. 

Então solicito a questão do banheiro público que é o banheiro químico na orla do cais, porque 

realmente nossa orla, além da água contaminada do Rio Xingu, ainda o odor de urina e fezes das 

pessoas que ficam na orla até ao amanhecer o dia. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: Dizer que nessa semana foi uma 

semana de perdas irreparáveis, é com muita tristeza que assistimos os jornais informando sobre o 

incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, no Jornal Nacional também dando os destaques 

lamentando uma perda de duzentos anos de história do brasil. E o mais lamentável é que esse 

incêndio ele tomou tamanha proporção por falta de condições técnicas dos Bombeiros por falta 

de água melhor dizendo. O que se diz pela imprensa também é que o Governo Federal tinha 

informação desse perigo eminente, mas por causa de uma burocracia também as condições 

necessárias para impedir esse lamentável incêndio que ocorreu. Foram duzentos anos de história 

do Brasil que viraram fumaças. E infelizmente isso só prova que nosso País se nega a si mesmo 

com essas políticas cada vez menores para a questão cultural. Vimos lamentavelmente Governo 

Federal cortando verbais do setor cultural, alguns outros candidatos dizem que inclusive não vão 

dar centavo algum para a cultura do Brasil e isto é muito lamentável. Esperamos que esse Brasil 

só erga essas cinzas. Esperamos que Altamira também comungue dessa ideia. Também outra 

situação lamentável foi à perda irreparável André da Costa Nunes que também faleceu esta 

semana filho de Altamira, autor do livro a Batalha do Riozinho do Anfrísio, onde ele resgata 

nesse livro as memórias de um povo do Rio Xingu. Eu acredito muito que quem é filho aqui de 

Altamira se sente representada por este livro porque acredito que todos nós temos parentes 

indígenas, ribeirinhos, parentes que trabalharam na borracha de seringa, e este livro representa 

todas essas memórias. Lamentável também a perda desse nosso escritor filho de Altamira, um 

idealizado da FLIX (Feira Literária Internacional do Xingu) que compareceu no ano passado 

aqui em Altamira foi um sucesso. Este ano Dr. Loredan também vai haver e esperamos que as 

autoridades, os órgãos públicos e os privados também ajudem a tornar essa Feira ficar cada vez 

maior porque ela já nasceu grande. Eu sou prova de que vossa excelência ajudou muito a Feira 

Literária Internacional do Xingu, eu acredito muito que este ano vai haver esta ajuda da Câmara 

Municipal de Altamira e a sua também. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: primeiramente quero agradecer a Deus por, mas 

essa oportunidade de poder estar aqui nessa tribuna na luta em favor da comunidade do campo e 

da cidade.  Importante que nesse poder é que observamos os nobres colegas parlamentar é que 
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cada um defende uma tese e cada tese, mas importante do que a outra, isso me deixa muito 

confiante porque o aprendizado aqui sem dúvida é muito grande.  Quero agradecer que no 

decorrer dessa semana estive no bairro da Liberdade, Santa Ana, Airton Sena I, quero agradecer 

ao Secretário Darlan Barata, que tem nos atendido e que estar naquele bairro que até então estava 

péssima a trafegabilidade e hoje graças a Deus hoje a comunidade já está bem atendida. Vimos 

hoje vereadora Irenilde o pessoal clamando para que as ruas sejam aguadas que antes não dava 

nem para passar carro blindado, e agora está tudo resolvido as ruas definidas e a iluminação 

pública graças a Deus quase tudo pronta. Para a semana que vem já estão entrando para o Airton 

Sena II. Também tivemos a oportunidade de visitar o bairro Água Limpa depois do loteamento 

São Francisco, a onde nosso Secretário Pedro Barbosa, já está dando um grau, aqueles 

agricultores poderão escoar sua produção agrícola para minimizar os problemas da fome aqui na 

cidade. Tenho falado e nós sabemos que o homem do campo sobrevive sem o a cidade, mas a 

cidade dificilmente irá sobreviver sem o homem do campo. Então por esse motivo sempre 

agradecemos as pessoas que sempre nos procuram para que nós busquemos através desse Poder 

levar melhorias como estradas, a questão da saúde, escolas e educação. Sabemos que na zona 

rural o produtor tendo estrada, escola e saúde o resto ele dar um jeito. Vocês não imaginam o 

tamanho da felicidade quando percebemos que o nosso munícipio está chegando nesse estágio, 

principalmente agora que se aproxima do inverno, de acordo que temos certeza de que as 

estradas estão definidas que diminuirá muito os problemas para que possam chegar até a cidade. 

E após o inverno sabemos que um trabalho desses antes e depois do inverno que é de muita 

eficiência para a zona rural. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos, que após os cumprimentos disse: Presidente quero me reporta no inicio de minha fala, 

parabenizar meu amigo Leandro do Resgatando Vidas, que nesse final de semana junto com a 

sociedade organizada realizou um passeio ciclístico, levando a sociedade para conhecer aquele 

problema social que é um problema de todos nós. Lá cinquenta e sete internos não têm apoio dos 

Poderes quer que seja municipal ou estadual. O Leandro com sua boa vontade juntamente com 

algumas lideranças, alguns companheiros ajudando aquelas pessoas que precisam ser tratadas. 

Outro sim senhor Presidente, faço uma crítica, mas que seja uma critica construtiva minha cara 

líder do governo Irenilde Gomes, mostrando que ali do outro lado do Assurini, no Palhal nós 

temos um prédio construído com infraestrutura de qualidade feita com recursos do PDRSX, e lá 

está abandonado no Assurini. Gostaríamos muito que o Executivo o senhor Prefeito Domingos 

Juvenil, olhasse com carinho para as famílias que tem dependentes químicos que precisam serem 

tratados e lá está abandonado no Assurini, o Leandro Resgatando Vidas, fica fazendo apelo 

pedindo apoio da sociedade, pedindo apoio das lideranças, inclusive a sociedade civil levou 

cestas básicas para ajudar na manutenção em manter aquele centro na estrada de Vitória do 

Xingu. Então Presidente diversas vezes vim aqui na tribuna solicitar para que pudéssemos 

avançar nesse sentido e para que o Executivo pudesse olhar com bons olhos essa questão do 

Centro dos Dependentes Químicos da região da Transamazônica e de Altamira. Mas 

lamentavelmente não temos respostas o que temos é o silêncio e o silêncio é forma de dizer não 

mesmo não, e assim está tudo paralisado. Então vereadora Irenilde com todo respeito que tenho 

por vossa excelência e sei da sua pessoa que é um ser humano, interceda nessa questão chame os 

nobres vereadores, interceda para que o Prefeito inaugure aquele Centro, porque eu fui lá fazer 

uma visita ele está todo equipado com recursos do PDRSX, a obra concluída somente precisando 

que seja inaugurado. Caro Presidente também estive na feira da Brasília no último domingo e 
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também estive na Feira do Produtor aqui no centro da cidade, o clamor popular é a falta de água, 

a falta de infraestrutura nesses bairros. Digo isso porque os moradores do Paixão de Cristo estão 

desesperados lá, pedindo fazendo apelos queremos água vereador, e a falta do governo chegar e 

resolver essa situação, as vezes por uma bomba e as vezes por uma caixa d’água, e com isso o 

povo fica sofrendo um, dois três meses. No Airton Sena, o povo não sabe, mas a quem cobrar 

estão lá isolados na poeira, lama o bairro está lá totalmente sem infraestrutura alguma. Digo isso 

Presidente estive lá nos RUCs o São Joaquim, Casa Nova, estão levando água de péssima 

qualidade para aquele povo, não possui atribuir a culpabilidade para a Norte Energia que também 

tem sua responsabilidade mas a responsabilidade maior é do governo que assumiu essas 

COSALT que até hoje não disse o que veio fazer as pessoas sofrem, as pessoas ficam naquela 

humilhação. Então Presidente esse é um dos fatos um dos motivos que venho sempre nesta 

tribuna fazer apelo pedir aos senhores vereadores pedir aos senhores secretários ao Prefeito para 

que tome providência na questão dessa água, o povo quer água, água é saúde, o povo precisa de 

água de qualidade. Essas doenças que a população sofre aqui em Altamira, a maioria é o 

problema de água de péssima qualidade. Por isso meus caros vereadores e minhas colegas 

vereadoras, venho nessa tribuna, mas uma vez pedir fazer um apelo, vamos interceder juntos 

vamos nos emanar vamos pedir, vamos implorar ao nosso secretário Darlan Barata, para que ele 

tome providências com esse problema da água do município de Altamira. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: 

primeiramente agradecer a Deus por, mas essa oportunidade e dizer que infelizmente não pude 

estar presente por problemas de saúde familiar. Quero parabenizar o Prefeito Domingos Juvenil e 

ao secretário Darlan por ter atendido um pedido meu do bairro Jardim Independente II, estive lá 

na semana passada na residência do senhor Eraldo que é Presidente do clube, ele chamou a 

população lá para nos ouvir. Na época da eleição em dois mil e dezesseis trabalhamos em todos 

os bairros de Altamira e a população nos cobrarem. Então ontem foi dado início na limpeza 

desse bairro Jardim Independente II, e o Prefeito já sinalizou que irá asfaltar o bairro ou 

bloquetear dependendo da melhor forma. Então gostaria de parabenizar o Prefeito por essa 

atitude. Hoje estarei acompanhando o Prefeito para visitas aos trabalhos que estão sendo 

realizados durante a semana. Convido os parlamentares que também quiserem se fazer presentes.   

Iniciamos o mês de setembro e existe o setembro amarelo que é a taxa do suicídio é 

nacionalmente a vereadora Socorro sabe disso. Gostaria de solicitar ao Presidente Dr. Loredan 

para que abrace essa causa juntamente com a Vereadora Socorro que tem contato com o pessoal 

da saúde, para que possa vir aqui realizar palestras e debates, que infelizmente nós perdemos 

trinta e duas pessoas que cometem suicídio no Brasil por dia. Então é uma taxa muito alarmante 

sabemos que a doença do século é psicológica é uma doença da cabeça mentalmente, portanto 

temos que fazer nossa parte enquanto parlamentar, discutir, debater, trazer aqui a Secretária de 

Saúde em nome da Kátia Lopes para fazer uma palestra convido todos para participar. Gostaria 

de dar meus pêsames a família do Itemar Rodrigues, que foi uma perda irreparável para o 

município, ele foi uma das pessoas que desbravou dando início no Assurini, há muitos anos 

atrás. Então estou fazendo uma indicação hoje para que possamos homenageá-la no ramal do 

Luiz Pereira ou que seja outro ramal porque realmente foi realmente uma das primeiras pessoas 

entrar na área do Assurini. Então desejo meus pêsames a toda a família dele.  Também meus 

pêsames ao Dr. Daniel que trabalhou muitos anos na saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: estive no sábado e domingo das 



 
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 
 

seis horas da manhã até meia noite andando de casa em casa lá no Paixão de Cristo, eu não 

consegui andar dez por cento das casas, porque as criticas são muito grandes a situação daquele 

povo com aquela água é inaceitável. Eu fiz uma Emenda Impositiva para o bairro Paixão de 

Cristo, mas uma Emenda só a partir de janeiro, mas o valor que eu poderia destinar para lá era de 

sessenta e quatro mil reais. Eu fui verificar de perto a situação, sessenta e quatro mil reais, não 

dar nem para fazer cocega. A situação vereador Agnaldo é muita coisa sem água, sem nada. Em 

todas as casas que foi tem duas, três caixas d´água no chão como reservatório, porque quando 

chega água as vezes não chega lá principalmente nos bairros mais afastados. Onde eu falo com 

propriedade no bairro Casa Nova, principalmente no bairro Jatobá e no bairro Água Azul, eu 

conheço praticamente todos os moradores, os do bairro São Joaquim que moravam no Baixão do 

Tufi, na Rua dos Operários e uma grande parte do Açaizal, noventa por cento dos moradores 

foram para o bairro Casa Nova é inadmissível aquela situação. Eu sou diferente do meu colega 

que me antecedeu na tribuna o vereador Marquinho, que ocupa cem por cento da 

irresponsabilidade e da Norte Energia, é inadmissível você tirar uma família, mesmo na situação 

em que o povo vivia, eles viviam felizes a Norte Energia além de levar o povo para lá, e deixar 

esse povo nessa situação. O comércio de Altamira morreu os comércios hoje todos estão vazios 

no bairro Casa Nova, por exemplo, aí nós ficamos aqui batendo palmas para a Norte Energia. A 

Norte Energia levou esse povo para lá nesses RUCs, não murou nem uma outra casa, o povo lá 

vive na insegurança total porque as casas não são muradas tenha a certeza nós eleito com a 

vontade popular lembre do que eu estou falando eu vou fazer a Norte Energia cumprir com essas 

Condicionantes. Porque o que a Norte Energia faz com nosso povo, nós não podemos ficar 

calados é inadmissível essa situação em que passamos no município de Altamira. Essa ETE 

(Estação de Tratamento e Esgoto) você passa por lá e sente o odor insuportável que é ali, passei a 

pouco por lá e vi as fezes caindo diretamente dentro da água, eles colocaram no fundo que é para 

ninguém ver onde que está o meio ambiente do nosso município? Que não vai lá atuar essa Norte 

Energia, como foi que nós aceitamos isso, onde é que estava esse governo que passaram aqui e 

aceitaram o início dessa obra. Nós não profissionalizamos nossos jovens. O povo de Altamira 

que colocaram para trabalhar nessa obra com os piores salários ficaram para o povo de Altamira 

e da região. O salário dos colarinhos branco veio para o pessoal de fora. Não era nossos amigos 

para nós aceitar essa obra iniciar enquanto não fizesse o saneamento de nossa cidade. Hoje nós 

vivemos nesse desemprego grande em nossa cidade, andamos nessas casas por aí é um Deus nos 

acuda das dez vezes que a gente vai sete casas o povo está desempregado pedindo clemência 

para nós, e até sofro com isso porque queremos ver o pão de cada dia farto nas mesas dos nossos 

filhos de Altamira, daqueles que escolheram essa cidade para morar. Então a Norte Energia meus 

amigos têm que ficar de joelhos uma semana vou torcer para eu não ganhar essa eleição, porque 

eu eleito tenho que fazer a diferença vou fazer essa Norte Energia. Tem muitas coisas esse 

Paixão de Cristo, esses RUCs, eleito eu nem preciso deles para resolver o problema dessa água, 

que nós temos direito a Emenda Impositiva que eu possa destinar direto pra resolver essa 

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

os cumprimentos disse: quero lamentar o falecimento do nosso querido Olavo, que por muitos e 

muitos anos prestou serviço na saúde de Altamira, que Deus dê um bom lugar. Também quero 

prestar minha solidariedade à família do vereador Eldo, que foi assassinado lá no Itatá, ele é de 

Altamira conheci ele desde ele garoto. Mas ele foi eleito por Senador José Porfírio, portanto ele 

foi assassinado em sua propriedade. Peço a Deus que dê conforto à sua família. Também não 
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podia deixar de prestar minha solidariedade à família a família do senhor Crispo Acácio o pai da 

minha amiga Cleozinha servidora da Prefeitura. O Senhor Crispo foi um guerreiro, um cidadão 

que prestou grande serviço à Altamira. Por tanto ele faleceu com, mas de oitenta anos de idade. 

Senhoras e Senhores gostaria de dar continuidade ao meu discurso referindo-me ao importante 

episódio da história do nosso País. O Brasil que chamamos de Independência do Brasil. O 

processo que culminou com a emancipação política do nosso País, do reino de Portugal no início 

do em que ocorreu o chamado grito do Ipiranga. Segunda história oficial, as margens do riacho 

Ipiranga o príncipe regente Dom Pedro, bradou perante sua comitiva independência ou morte. 

Gostaria de dizer que primeiramente celebrar é um ritual que une a memória do passado com a 

esperança no futuro. Pensando na contribuição na educação para formação do cidadão 

Altamirense. Acredito que nosso papel enquanto Poder Legislativo somos responsáveis em 

defender o cidadão e a nossa sociedade, respeitando as diferenças sociais e culturais. Ontem 

participei da abertura da Semana da Pátria na Praça da Independência em que participaram 

alunos, autoridades e demais membros da sociedade civil e Militar. Dia Sete de Setembro na orla 

do cais, acontecerá o desfile civil das escolas municipais e órgãos públicos. Todos estão 

convidados a participar deste ato cívico, isto é amor à pátria. Mas quero dizer a todos que a 

abertura da Semana da Pátria foi um verdadeiro sucesso ontem na praça da independência. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos 

disse: também lamento profundamente a perda do nosso amigo Olavo, ele que foi servidor da 

saúde do Hospital Municipal São Rafael, foi um grande colaborador meu enquanto fui Diretor 

daquele hospital do ano de dois mil e um a dois mil e quatro. A Câmara Municipal de Altamira, 

portanto presta essa homenagem ao Olavo, aos seus familiares. Também pedir para colocar no 

site da Câmara uma nota de pesar. Bem como também do nosso querido André Nunes como 

disse o vereador Agnaldo Rosas. O André nasceu no Riozinho do Anfrízio, então tem toda uma 

história em torno do André e de toda família dele a dona Vicência. Então quero externar meus 

sentimentos à família. Ele escreveu a batalha do Riozinho do Anfrízio, e de tantos outros livros. 

Ele lutava contra o lixão de Marituba, onde tinha um restaurante bem próximo de um restaurante 

lá em Marituba. Então era uma grande figura. Tive a oportunidade agora na FLIX (Feira 

Literária Internacional do Xingu) de conversar bastante com o André. Então meus sentimentos 

ao André. Bem como também vossa excelência falou do Museu Nacional da perda desse 

patrimônio mundial digamos assim lá estava um dos fozes mas antigo do mundo. Então uma 

perda paciência, uma perda para a biologia, uma perda para a educação de forma geral. Esse 

museu que foi criado por Dom João VI, em mil novecentos e dezoito. Tinha sido festejado 

duzentos anos, o museu mais antigo da América Latina com milhões de peças arqueológica, 

enfim de vários estudos. Então uma perda irreparável para todos não só para a ciência, mas para 

todos. Eu acho que para recuperar esse museu agora vai ficar muito difícil, pelo menos algumas 

peças vão ser recuperadas pelo menos as principais. Foi lá que a Princesa Leopoldina que era a 

mulher de Dom Pedro, assinou declaração da Independência do Brasil. E justamente prestes de 

festejar a Independência do Brasil acontece uma lastimável perda como essa. Então esperamos 

que acultura seja vista pelos próximos quem for governar o brasil, o próximo Presidente que veja 

com prioridade e que realmente possa investir em segurança todos os museus do mundo, que 

tenha um aparato de segurança contra incêndio e o nosso aqui um patrimônio desse não tinha 

infelizmente não tinha nem brigada de incêndio que é uma coisa básica. Também nos foi 

repassado pela Secretária de Educação os dados que saíram do IDB, colocando Altamira como 
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dos anos iniciais de primeiro ao quinto ano no quinto lugar. E do sexto ao nono ano no segundo 

lugar apenas atrás de Benevides. Então no ano de dois mil e quinze para dois mil e dezessete, 

Altamira nos anos iniciais teve um salto de cinco vírgulas dois para cinco vírgulas cinco, e nos 

anos de finais de quatro vírgulas quatro, passou para quatro vírgulas oito. Comparando de dois 

mil e quinze a dois mil me dezessete. Mas para podermos melhorar ainda mais nós temos aqui 

em nossas mãos para ser estudado nos próximos meses o plano de cargos e salários, e com isso 

com certeza podemos fazer esses índices serem muitos melhores se nós todos tivermos realmente 

educação como prioridade e não como bandeira de campanha mas como uma prática. Agradeceu. 

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

Costa que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Parecer da 

Comissão de Educação, Cultura de Desportos em Parecer em relação ao Ofício n.º 082/2018, 

encaminhado pelo SINTEPP. Indicação n.º 1747/2018, 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 WD, no bairro Jardim Independente III. Indicação n.º 

1748/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza nas Ruas 25 

de Julho, 25 de Agosto e Pedro Henrique, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 

1755/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Coordenadoria de Agricultura, realizar a ampliação do 

Viveiro de Mudas Municipal. Indicação n.º 1756/2018, 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 implantação de Placas 

Verticais com o nome e CEP da cada Alameda no Conjunto Residencial Altaville, no bairro 

Alberto Soares. Indicação n.º 1742/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

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

serviços de reforma e reposição da iluminação na Quadra de Esportes do bairro Jardim Uirapuru. 

Indicação n.º 1743/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, perfurar um Poço 

artesiano para atender as demandas por água no bairro Bela Vista.  Indicação n.º 1749/2018, de 

iniciativa do Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

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

revitalização e cobertura da Quadra de Esportes nas imediação da EMEF Saint Clair Passarinho. 

Indicação n.º 1726/2018, 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 abertura interligando a Rua Niterói no bairro Sudam II ao Bairro 

Vista Alegre. Indicação n.º 1727/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao 

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

e Mobilidade Urbana, construir uma Praça, com uma Academia ao ar livre nas imediações das 

Ruas Matias de Oliveira, São Miguel e José Medeiros, no bairro Jardim Independente I. 

Indicação n.º 1728/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 

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

Urbana, construir uma Praça, com uma Academia ao ar livre e uma Quadra de Esportes na 

Avenida Cícero Maia, na área entre a Avenida João Coelho e a Rua Padre Antônio Gondim Lins. 
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Indicação n.º 1735/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar a substituição dos 

aparelho da Academia ao ar livre localizada na Avenida João Pessoa, na orla da cidade. 

Indicação n.º 1736/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, 

realizar estudos com vistas alterar o sentido da Travessa Coronel Gaioso, no perímetro entre a 

Avenida João Pessoa a Rua Governador Magalhães Barata, no centro. Indicação n.º 1725/2018, 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, construir na praia artificial da 

orla do cais da cidade, uma rampa com proteção nas laterais, dando acessibilidade ao rio Xingu, 

para que pessoas portadoras de necessidades especiais, em especial aos cadeirantes possam ter 

acesso à água e assim possam tomar banho em nosso majestoso rio. Indicação n.º 1737/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, construir um monumento em 

homenagem a São Sebastião, Padroeiro da cidade de Altamira, na rotatória que está sendo 

construída na rodovia Ernesto Acioly, nas proximidades do Parque de Exposição Antônio Inácio 

de Lucena. Indicação n.º 1738/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao 

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

serviço de sinalização horizontal e vertical, com implantação de redutores de velocidade nas 

proximidades da EMEF São Lázaro e no campo de futebol, como também, colocar bueiro para 

drenagem de água em frente à Igreja Católica e, também, bueiro para drenagem de água na 

entrada do Travessão Waldemar Antunes, na comunidade da Serrinha. Indicação n.º 1729/2018, 

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

Municipal, interceder junto ao Comando da Polícia Militar, no sentido de construir e colocar em 

pronto funcionamento, um PAPC – Posto Avançado de Polícia Comunitário das agrovilas 

Princesa do Xingu e Vale Piauiense. Indicação n.º 1730/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

competente, realizar o serviço de encascalhamento de aproximadamente oitocentos metros no 

ramal do Coco, que dá acesso a casa do Projeto Minha Casa Minha Vida. Indicação n.º 

1731/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social, implantar o projeto de 

aulas de Jiu-Jitsu nas Escolas da rede municipal de Ensino de Altamira. Indicação n.º 1732/2018, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Ponte sobre o rio Ituna, no ramal das 

Baianas, no Assurini.  Indicação n.º 1733/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

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

realizar o serviço de tubulação na Rua Raimundo Oliveira, no bairro Jardim Independente I.  

Indicação n.º 1734/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Posto de 

Saúde na nas proximidades da EMEF Santa Benedita, no Travessão do Espelho, no Assurini.  

Indicação n.º 1739/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, liberar o acesso à Rua 

13, no RUC São Joaquim.  Indicação n.º 1740/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte 
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Energia, para que a mesma retire as gramas e coloque concreto nas calçadas dos RUCs.  

Indicação n.º 1741/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, construir estacionamentos ao longo da Avenida 

Vereador Cícero Maia, exclusivamente nas proximidades das Quadras de Esportes que foram 

construídas pela empresa Norte Energia. Indicação n.º 1744/2018, 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 manutenção, troca das 

lâmpadas queimadas, nas proximidades da rotatória da Avenida Ernesto Acioly com a Avenida 

Abel Figueiredo.  Indicação n.º 1745/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere 

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

Iluminação Pública, instalar um Semáforo na Rotatória da Rodovia Transamazônica com a 

Avenida Irmã Clores Mendes.  Indicação n.º 1746/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, 

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

colocar placar de nomenclaturas nas Praças Pública de Altamira. Indicação n.º 1750/2018, 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 Maria Salvador Fais, no Conjunto Santa Benedita. 

Indicação n.º 1751/2018, 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 Avenida dos Ipês, Avenida 

“B” e nas Ruas B-2 e B-26, no bairro Buriti. Indicação n.º 1752/2018, de iniciativa do vereador 

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

competente, construir uma Quadra de Esportes com cobertura e uma Praça com uma academia 

ao ar livre, no bairro Coração de Mãe, para atender os bairros adjacentes. Indicação n.º 

1753/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços com galeria pluvial, 

rede linha d´água, meio fio, calçada, rampas de acessibilidade e pavimentação asfáltica na Rua 

Novo Horizonte e na Travessa Pinheiro, no bairro Sudam II. Indicação n.º 1754/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de sinalização horizontal e 

vertical, com implantação de redutores de velocidade, faixa de pedestre e placas indicativas nas 

proximidades da área escola da EMEF Carlos Leocárpio Soares, na Rua Antônio Vieira, dando 

acesso à Rua das Dálias, no bairro Brasília. Moção n.º 081/2018, de iniciativa do vereador João 

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

profissionais de Educação Física pela passagem do dia do Professor de Educação Física, 

comemorado no último dia 01 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: Parecer da Comissão de 

Educação, Cultura de Desportos em Parecer em relação ao Ofício n.º 082/2018, encaminhado 

pelo SINTEPP.  Indicações n.ºs 1747 e 1748/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 

Indicações n.ºs 1755 e 1756/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações 

n.ºs 1742, 1743 e 1749/2018, de iniciativa do Victor Conde. Indicações n.ºs 1726, 1727 e 

1728/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1735 e 1736/2018, de iniciativa 
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do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1725, 1737 e 1738/2018, de iniciativa do vereador 

Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 1729, 1730 e 1731/2018, de iniciativa da Vereadora Irenilde 

Gomes.  Indicações n.ºs 1732, 1733 e 1734/2018, de iniciativa do Vereador João Estevam.  

Indicações n.ºs 1739, 1740 e 1741/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 

1744, 1745 e 1746/2018, de iniciativa da Vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1750 e 

1751/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1752, 1753 e 1754/2018, 

de iniciativa do Vereador Assis Cunha. Moção n.º 081/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto. 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 nºs 

1752, 1753 e 1754/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o Vereador Almiro Gonçalves, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 1725, 1737 e 1738/2018, 

de iniciativa do vereador Almiro Gomes. 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 nºs 1739, 1740 e 1741/2018, de iniciativa do vereador 

João Roberto. 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 de nºs 1750 e 1751/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 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. 1744, 1745 e 1746/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. 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. 1726, 1727 e 1728/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

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

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

Indicações nºs 1755 e 1756/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Agradeceu. 

Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: quero esclarecer que a indicação de 

nº 1730, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao Dr. Domingos Juvenil, realizar 

o encascalhamento de aproximadamente de oitocentos metros no ramal do Coco, que dar acesso 

ao Projeto Minha Casa Minha Vida, que ele será mantido em pauta. Eu consultei a Secretária   

Legislativa, o requerimento foi apresentado no ano de dois mil e dezessete, tem validade de 

quatro anos, então teremos de votar. Deu confronto com outro requerimento em conjunto que foi 

o de nº 1431, e portanto vai ser votado o da vereadora Irenilde Gomes, em consulta com o 

Secretário Legislativo da Casa Legislativa. Também quero dizer ao pessoal do SINTEPP não 

custa nada repetir nosso posicionamento já que o Vitoriano está me gravando, mas se quiser me 

gravar fique à vontade para passar para os professores. Essa Casa ela é Legislativa, o Poder 

Legislativo representante da população. Então é aqui nesta Casa Legislativa, que nós eleitos por 

vocês debatemos os Projetos de Leis oriundos do Executivo ou oriundo dessa própria Casa. E 

nesta Casa nós mediante o clamor popular, o clamor também do Sindicato de classe é que nós 

podemos modificar os projetos que aqui chegam. E inserir as Emendas Parlamentares. A 

Comissão de Educação pugnou pela manutenção do PCCR do magistério baseado em pareceres 

jurídicos, tanto do advogado Dr. Samuel que está aqui presente, como também lá de Belém, 

porque não há nem um erro formal neste projeto como disse o vereador Dr. Agnaldo aqui muito 

bem falado na tribuna. Volto a ressaltar que o nosso proposito aqui enquanto Presidente, tenho 
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mais de vinte anos em Altamira, temos responsabilidade no cargo que ocupo e não haveremos de 

passar nem um projeto aqui que não seja amplamente discutido. Aquelas medidas e artigos que 

não tiver consenso, nós iremos consultar a população. No site da Câmara temos uma ferramenta 

que é uma pesquisa e aqueles artigos que por ventura não houver consenso a categoria e os 

vereadores nós haveremos de consultar a população para saber o que a população acha. Porque 

na verdade quem paga todos os salários dos políticos e dos servidores públicos e o povo é quem 

paga os impostos. Esse debate será durante esses meses aqui nessa Casa, nós podemos incluir 

funções, tirar funções, enfim. Sabendo também que o Ministério Público, sempre é convidado, 

como mais um fiscal da Lei o Ministério Público sempre é convidado para participar desses 

debates. Então, portanto eu acredito que já tenha dado essas explicações algumas vezes. 

Ninguém aqui votando para esse projeto se caso hoje seja aprovado o Parecer da Comissão, 

ninguém etá rejeitando nem contra e nem atendendo A ou B, nós estamos atendendo o que a 

Legislação manda que é estudar o projeto debater o projeto e alterar o projeto aqui, quando 

houver consenso será votado. E o Ministério Público será informado pare e passo das decisões 

que aqui houver. Esse é o nosso proposito quanto homem público, e a justiça é uma das coisas 

que pauta minha vida. Então eu não vou fazer nada aqui só por pressão de grupos ou de vontade, 

vamos ver o que a população quer e nós como representante do povo termos essa autonomia. E 

justamente vamos combater essas versões que as vezes dizem que não confia no vereador é 

porque justamente nós temos que dar exemplo. Essa Casa ela tem buscado resgatar e cada vez 

mais eu tenho certeza que a imagem do Legislativo de Altamira é melhor ano após ano por conta 

da postura de cada uma das senhoras e senhores vereadores. Agradeceu. Não havendo mais 

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

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

se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o 

senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: indicações n.ºs 1747 e 1748/2018, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 1755 e 1756/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1742, 1743 e 1749/2018, de iniciativa do Victor Conde. 

Indicações n.ºs 1726, 1727 e 1728/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

1735 e 1736/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1725, 1737 e 

1738/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.ºs 1729, 1730 e 

1731/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 1732, 1733 e 1734/2018, 

de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 1739, 1740 e 1741/2018, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1744, 1745 e 1746/2018, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros.  Indicações n.ºs 1750 e 1751/2018, de iniciativa o vereador Francisco Marcos.  

Indicações n.ºs 1752, 1753 e 1754/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Moção n.º 

081/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Aprovado unanimidade. A MESA 

DIRETORA SUBMETE PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE:  Parecer da Comissão de 

Educação, Cultura de Desportos em Parecer em relação ao ofício n.º 082/2018, encaminhado 

pelo SINTEPP.  Aprovado pela maioria. Recebendo votos favoráveis dos vereadores 

Raimundinho, Maia Júnior, Agnaldo Rosas, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, Irenilde Pereira, 

João Estevam, João Roberto, Delza Barros e Socorro do Carmo. Recebendo votos contrários dos 

vereadores Isaac costa e Marquinho. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: 

Só esclarecendo em respeito ao pessoal do SINTEPP nós colocamos em votação até pelo próprio 

Regimento que não havia nem necessidade nós poderíamos ouvir somente a opinião do 
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SINTEPP e continuar o projeto de forma normal. Não havendo mais matérias para votação o 

senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, 

facultando apalavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas que após os cumprimentos disse:  eu acho que vossa excelência já deixou bem claro com 

relação ao Parecer da Comissão de Educação, ficou bem claro que este Parecer não está votando 

mérito do projeto que foi emanado do Prefeito. Edu vejo em vossa excelência como Presidente 

desta Casa um homem democrático que tem permitido sim discussões, isso tem que ser 

declarado aqui. Vejo que está Câmara ela tem avançado em alguns temas. Esperamos com muita 

sinceridade que o próximo Presidente der segmento a forma em que vossa excelência vem 

administrando esta Casa. Também ouvi vossa excelência falar sobre a questão do IDEB de 

Altamira falando dos avanços. Espero senhor Presidente que esses avanços são constantes para 

que seja constante que há necessidade do município observar a falta de vagas que é muito grande 

nas creches. Temos uma creche no bairro Santa Benedita já devidamente construída, mas não 

está em funcionamento as mães daquele bairro saem para levar seus filhos pra outros bairros 

distantes, e as vagas hoje nas creches atuais elas faltam também para as mães próximas. Então 

esperamos de forma urgente que a Prefeitura de Altamira ela reveja a sua política com relação às 

creches. Agradeceu. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello disse: antes do Marquinho falar 

vou aproveitar que o vereador Agnaldo Rosas falou em creches, vamos ficar atento a propostas 

dos candidatos à Presidência da República, que eu acho que já passou do tempo do governo 

Federal investir em creches na educação infantil, os que estão na frente estão falando que vão 

investir maciçamente. Eu acho que o caminho da solução da educação para por ai. Em seguida 

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

Presidente ouvi atentamente a fala do Agnaldo Rosa, eu votei contra o Parecer da Comissão. O 

que eu disse aqui nessa Casa em audiência pública, falei aos senhores vereadores que esse 

projeto 082 ele já veio conturbado por quê? Porque intenção disso é para não termos o concurso 

público que tanto a comunidade desse município de Altamira almeja anos e anos entra Prefeito e 

sai Prefeito o outro é reeleito e fica sempre embromando o povo de Altamira. O senhor 

Presidente Dr. Loredan Mello, solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos 

disse: eu não sou advogado e nem formado nessa parte em educação especial de concurso, mas 

ao meu ver uma coisa não inviabiliza a outra, enquanto nós estivermos debatendo aqui o 

município já pode ir planejando o cronograma, estabelecendo datas, fazendo planejamento, 

culmitante ao estudo desses planos. Só para fazer essa ilustração para acrescentar isso ao vosso 

discurso. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Francisco Marcos disse: Presidente com 

todo respeito que tenho por vossa excelência nessa Casa, que garantia nós da oposição e vossa 

excelência como Presidente que esse Executivo está fazendo esse estudo e todo esse 

planejamento?  Que garantia que nós temos? O que entendemos é que já vamos para o sexto ano 

de mandato, e a gestão passada passou oito anos embromou também fazendo toda aquela 

confusão toda e não teve o tão sonhado concurso público. E quando nós estamos aqui 

imaginando que vai dar tudo certo que nem o Vice-Prefeito Joel Mendes fala, nós encontramos 

uma barreira, aí vem esse plano de cargos e carreira para a Câmara Municipal colocando no colo 

de vossa excelência e no colo de nós vereadores tudo conturbado para que nós possamos fazer 

Emenda, discutir com professores, o tempo vai e como dizia antigamente que tinha até aquela 

propaganda a poupança BAMERIDUS e ninguém chega a lugar nenhum. Então Presidente essa é 

minha revolta, minha indignação. Porque nós queríamos que o Executivo mandasse um plano de 
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cargos e carreira que nós pudéssemos fazer aqui rapidamente as Emendas convocar a sociedade 

civil, convidar o SINTEPP juntamente com os professores e todos os servidores públicos para 

que possamos este ano ainda está votando aqui e fazendo com que tenha o verdadeiro concurso 

público do município de Altamira. Porque enquanto ficar assim o Ministério Público de vez em 

quando vamos lá na bater na porta dele, vamos lá perguntar ao Ministério Público, Promotor 

como é que vai ficar a situação?  Se devolver o projeto o Prefeito é obrigado manda de volta e o 

que não me garante é que ele vai mandar o projeto de volta como é para ser dando condições 

para nossos servidores e são nosso povo. Então Presidente, confesso a vossa excelência que fico 

aqui entristecido porque gostaria muito Presidente de estar aqui nessa Casa hoje já votando esse 

PCCR dos servidores votando e dando condições para que pudéssemos ter aqui nosso concurso 

público agora no mês de outubro ou novembro, mas vamos esperar a boa vontade do Executivo. 

Vamos fazer Emenda, as Emendas dos ilustres vereadores que eu respeito todos os senhores 

vereadores vão fazer as Emendas, mas quem nos garante que o Executivo vai aceitar essas 

Emendas nossas o que nos dar garantia? Então Presidente esse é um papel que vossa excelência 

tem grande aqui nessa Casa, eu acredito em vossa excelência porque se eu não acreditasse já 

tinha dito aqui Presidente isso tudo aqui é só balela, mas eu acredito em vossa excelência que em 

seu espirito público tente contribuir com essa classe trabalhadora do município de Altamira. 

Então Presidente quero falar sobre a Escola Dulcila de Almeida, os moradores me chamaram lá 

ontem e eu estive lá nas proximidades da escola, já faz tempo inclusive o vereador João Roberto 

vem falando o vereador Agnaldo e vários vereadores vem reportando com relação à essa escola. 

É vergonhoso nós estarmos aqui e pela manhã o Governador do Estado chegar aqui no aeroporto 

de Altamira de jato, pegar o helicóptero de direito da população de Altamira, custando quase 

cinquenta milhões de raias que a Norte Energia colocou aqui para fazer visitas aqui. É 

vergonhoso vereador Almiro o que esse Simão Jatene fez com a nossa população da região da 

Transamazônica. Uma escola que eu intermediei, meu caro Diretor do SINTEPP Vitoriano e 

Lucivam que está presente, escola essa que intermediei em dois mil e um, escola essa do Projeto 

Alvorada que vinha do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso que foi feita essa 

Escola Dulcila de Almeida. Alguns grupos na época disseram que eu era maluco quando escolhi 

aquela área para ser feita aquela escola. A aquela escola só tinha somente o conjunto Ivalândia 

ali do lado, na época o projeto custou um milhão duzentos e oitenta mil reais, foi comprada essa 

área do senhor Amadeu Gomes que era aquele conjunto Panorama era chamado Jardim 

Fortaleza. Nós na época intermediamos para que o Estado fizesse a compra da área da escola por 

oitenta mil reais aquela aérea, uma área de seis mil hectares. Eu tive o prazer meu Presidente de 

chegar ali e dizer aqui vai ser a Escola de Ensino Médio do município de Altamira para atender 

três mil alunos nos três turnos. E foi feita a escola. Estamos vendo o descaso público do governo 

quer que seja na área de infraestrutura porque é uma escola muito bem montada com salas de 

informática, vídeo conferência tudo tem lá nessa escola porque eu acompanhei esse projeto na 

época. É lamentável chegarmos ali e ver aquela escola na situação que hoje estar. Então 

Presidente fica minha indignação, revolta e meu repúdio com a educação do Estado também no 

município de Altamira e região da Transamazônica. Agradeceu. O senhor Presidente consultou 

ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava a prorrogar a Sessão por mas trinta 

minutos. Aprovado a unanimidade.  Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que 

após os cumprimentos disse: em primeiro lugar quero dar em título de informação que dei 

encaminhamento ao Ministério Público protocolado naquele mesmo dia com assinatura de todos 
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os vereadores que estavam aqui presentes, vamos aguardar com relação aos banheiros químicos 

da balsa que já passou dos limites. Vou fazer um documento pontuando esses gargalos para 

vossa excelência encaminhar para o Presidente da Norte Energia para quando ele vir aqui ter 

informações, mas precisa. Quero citar com relação uma indicação do nosso colega vereador 

Isaac, indicação de nº 1726, uma situação que já venho acompanhando a muito tempo que é a 

continuidade da rua Niterói, ela passa por trás do bairro Vista Alegre, cobre do município uma 

vez me falaram que ali é área de APP que foi indenizado pela Norte Energia e a Prefeitura ainda 

não pode viabilizar. Mas a população que ali moram é de grande necessidade porque o acesso 

fica mais rápida, é a questão dessas áreas ociosas. Essa áreas de APP, por exemplo, no São 

Domingo Presidente não tem uma praça, não tem uma quadra de esporte, inclusive os moradores 

estão fazendo um abaixo assinado, inclusive na última reunião com a Norte Energia que essa 

Casa de Lei esteve presente inclusive eu e o vereador Isaac estivemos presente, os moradores do 

bairro, nós pontuamos com a parte técnica para que a cada três meses fosse feita uma reunião 

citando a essas áreas ociosas que tem no São Domingos e que estão servindo para desmanche de 

roubos e  para jogarem animais mortos. Então assim fica muito difícil é uma área que a Norte 

Energia tem que revitalizar. No bairro Sudam II também fico preocupado com essa situação, 

precisamos ver o quanto antes melhor. Principalmente a Rua da Concórdia Presidente que já 

passou dos limites, as pessoas que vão ao Supermercado Castro tem três vias e não sabemos qual 

a pior. O bairro de Brasília que foi interferências para as ligações intradomiciliar várias ruas está 

intrafegável com tantos buracos devido às ligações.  Não podendo deixar de agradecer vossa 

excelência que foi em conjunto debatendo uma situação que solicitei que é o futuro dos nossos 

jovens hoje principalmente em Altamira que é a capacitação política porque as vezes as pessoas 

não sabem o poder de um vereador do Deputado a função de cada um tem. Então esse curso que 

vossa excelência estar tendo a prerrogativa de solicitar através do Ulisses Guimarães, que 

inclusive esta pautado para o dia dezenove e vinte de outubro nessa casa de Lei, que sirva de 

publicidade, e que vossa excelência faça logo uma arte para publicarmos para trazer os jovens 

para se escrever para esse curso porque vai ser muito importante. Quero dar uma pincelada o 

vereador Marquinho discordou de uma situação, quero até sugerir para ele pegar a BAND e fazer 

uma enquete porque eu não solicitei para ser retirada nem uma árvore. Eu sou a favor do meio 

ambiente, inclusive faço parte da APATA ela preserva também o meio ambiente, eu apenas 

penso nas crianças, me deparei com várias crianças sentadas naquela grama é uma faixa de 

grama e ninguém tem uma roçadeira, depende dos órgão para ir até lá roçar não é uma enxada é 

uma roçadeira e as vezes o órgão competente demora muito para ir executar os serviços e é 

desumano. Então eu acho que é importante através da BAND fazer uma enquete para sabermos 

realmente a maioria decide sim ou não, porque é somente um pedacinho de calçada que tem um 

pedaço de grama e outro de calçada eu está dificultando, por exemplo, um portador de 

deficiência visual já está tomado pela grama. O vereador Francisco Marcos solicitou um a parte 

a qual foi concedida após os cumprimentos disse: os meios de comunicação seja BAND, Record, 

SBT ou Globo essas emissoras não tem máquinas de cortar grama não isso é responsabilidade do 

governo, só para dizer para vossa excelência que vossa excelência tem que chamara atenção é da 

Secretaria de Infraestrutura do Município para manter as calçadas do povo limpa, só isso para 

fica limpinha, bonita. Agradeceu. Dando continuidade o vereador João Roberto disse: 

engraçado vossa excelência coloca palavras minha boca que não existe quem foi que disse que a 

BAND tem roçadeira, pelo o amor de Deus não faça isso não. O que eu estou falando aqui bem 
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claro ande nos bairros que você vai ver a situação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: meus amigos minha vinda nessa 

tribuna novamente é para dizer que estive no domingo passado estive no Mercado Municipal da 

Brasília e lá me deparei com alguns feirantes, eles me chamaram Presidente para que possa 

tomar providências com relação ao contêiner que lá tem a céu aberto. Então falei da questão de 

saúde pública, para as pessoas que por ali trafega, imediatamente entrei em contato com o 

Secretário de Infraestrutura Darlan Barata, pedi para ele tomar providências com essa situação.  

Na semana seguinte ele entrou em contato comigo e falou que os contêineres já estavam do jeito 

que os feirantes queriam. Então fiquei muito feliz pelo o trabalho brilhante que o Darlan vem 

fazendo e quem ganhou com isso foi a população de Altamira. Dizer também nobres vereadores 

fiquei feliz fui fazer umas visitas na Serrinha e lá tinha acabado de finalizar os trabalhos daquela 

comunidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os 

cumprimentos disse: quero dizer aos meus amigos como Deputados Estadual para fazer a 

diferença em Altamira na nossa região e em nosso Estado com o número onze mil, apoiando 

nosso líder nosso Deputado Federal Beto Salame e o nosso Senador Mário Couto. Eu não faço 

minha política falando dos adversários, não faço política criticando as pessoas eu faço política 

falando dos projetos das necessidades do nosso município e da região. Votei contrário no Parecer 

da Comissão, mas isso não quer dizer que eu venho aqui na tribuna para criticar o Prefeito 

Domingos Juvenil, mas o Prefeito tem seu filho a Deputado Estadual Ozório Juvenil, o qual eu 

desejo boa sorte. Não é por isso que eu vou sair criticando o candidato a Deputado Estadual 

Ozório Juvenil. Eu como filho de Altamira um cara que vendia picolé, engraxava sapatos nas 

ruas e trabalhava na roça, sempre fui um bom filho, bom amigo foi assim que meu pai me 

ensinou a respeitar as pessoas mesmos nas adversidades. Então minha campanha quem quiser 

falar de mim etá liberado, eu não farei o mesmo por que das dificuldades e necessidades do povo 

de Altamira, da região da Transamazônica e desse Estado. Aqueles que não tiveram 

compromisso com ninguém nós estamos à disposição. Agradeceu. Não havendo mais 

manifestantes, agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa, do 

povo em geral e me nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que 

após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos quatro dias 

do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.  
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