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ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO SEMESTRE DO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 

20172020, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE.  

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental reuniram-

se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do Dr. Loredan de Andrade 

Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac 

Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves 

de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira 

Gomes, João Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues 

do Carmo e Victor Conde de Oliveira. O senhor Presidente fez a composição da Mesa de Trabalho, 

convidando as seguintes pessoas para comporem a Mesa de Trabalho: Tenente Coronel Glauco 

Corbari - Comandante do 51º BIS, Tenente Coronel Aluízio Marcos Moraes de Souza Filho - 

Subcomandante do CPR VIII, Roni Heck - Secretário de Educação, Dr. Rodrigo Rizzi – Secretário 

de Administração, Pedro Barbosa – Secretário de Viação e Obras, Fabiano Bernardes - Presidente 

da ALTAPREV e o senhor Ricardo Patrício - Chefe do Cartório da 18ª Zona Eleitoral de Altamira. 

Composta à mesa, o senhor Presidente declarou aberta a reunião em nome de Deus. Em seguida 

convidou todos a ficarem de pé para entoarem do Hino do Pará. Em seguida considerando o que 

determina a Lei Orgânica e Regimento Interno, facultou a palavra Dr. Rodrigo Rizzi – Secretário 

de Administração, representando o senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, 

que fez a leitura da Mensagem do Executivo com as metas de trabalhos do Governo Municipal 

para o ano de 2019. A qual encontra-se anexa, a esta Ata. Em seguida a palavra foi facultada aos 

convidados, não havendo manifestante, o senhor Presidente encerrou a Reunião. Convidando as 

senhoras e os senhores vereadores para iniciarem a Primeira Reunião Ordinária do Primeiro 

Semestre do Terceiro Ano Legislativo da Legislatura 20172020. Em seguida solicitou ao vereador 

Maia Júnior que fizesse a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores. Havendo número 

legal o senhor Presidente declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Em seguida submeteu para 

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

onze de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma 

para votação, aprovada pela maioria, abstendo-se de votar o vereador Victor Conde. Em seguida 

o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: hoje 

reiniciando mas um período Legislativo, peço discernimento para todos nós que possamos fazer o 

melhor para o povo de Altamira. Em dezembro me encaminharam uma cópia do ofício da UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) e hoje me entregaram aqui também pela Presidente da Comissão 

de alunos do polo do UAB, a senhora Maria José Caetano representando os demais alunos. Essa 

Universidade tem em nosso município já alguns anos desde o ano de dois mil e onze. E os alunos 

que aqui estão representando são alunos que cursando graduações e também pós-graduação. As 

duas turmas que estão realizando pós-graduação encerram este ano, mas temos o da graduação que 

ainda tem mais alguns anos pela frente mas três anos. Solicitei ao Secretário de Educação e também 

ao Executivo Municipal para que esse convênio entre a Prefeitura Municipal e o Ministério da 

Educação ao Governo Federal que ele possa terminar essas turmas que iniciaram. Pois temos com 

certeza prioridade com a educação, onde muitos professores só tinham o magistério. Uma das 

faculdades que essas pessoas hoje são funcionários públicos eles passaram pela UAB. Então peço 

ao Executivo Municipal através da Secretaria de Educação, a Dra. Denise está presente para que 

se possa finalizar essas turmas para que nem um alunos possam ser prejudicado, esse é o meu 
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pedido. No dia trinta de janeiro participei da reunião da  CIR é uma reunião aonde participam 

todos Secretários Municipais de Saúde  da região Transamazônica e Xingu, aonde houveram 

algumas discussões sobre a saúde pública da nossa região, onde nós tivemos uma perca conforme 

dados estatísticos e a sede histórica da Secretária Municipal de Saúde uma perca de quinhentos 

mil reais da Secretaria de Saúde do município de Altamira, essa perca a qual todos nós alguns 

vereadores que já fizeram seus expedientes junto à Secretaria Estadual de Saúde quanto a SESPA 

na  do Mauricio que estava na reunião que hoje é diretor daquele órgão, solicitando que esse 

recurso como foi colocado tanto pelo Conselho Municipal quanto na reunião da CIR que são centos 

e quarenta e quatro municípios do nosso Estado. Mas nós vamos aqui defender nosso território, 

nossa Altamira para que realmente esse recurso que foi retirado que possa realmente voltar para o 

teto financeiro da saúde do nosso município, pois está fazendo falta. Em janeiro tivemos em janeiro 

uma demissão grande na saúde do nosso município a qual foi um impacto muito grande devido a 

questão desse recurso. Então fizemos também um expediente para Deputado Estadual Dra. Heloisa 

Guimarães e também para o Deputado Federal Nilson Pinto que junto ao Governador do Estado e 

ao Secretário Estadual de Saúde para que realmente possa esse teto retornar para o município de 

Altamira para que não possamos ter nenhuma perca na saúde. Nós queremos é ampliar mas ainda 

o serviço da área da saúde no município de Altamira. Aonde tivemos dois tetos de Altamira que é 

o Hospital Santo Agostinho que fechou o convênio com o SUS e também o Hospital das Clinicas, 

esses dois tetos não vieram para Altamira, e nós Altamira todo esse tempo recebemos os pacientes 

não só do município de Altamira, Altamira é polo onde se tem a melhor estrutura é no município 

polo que é o município de Altamira. E nós precisamos com certeza todos juntos nós não queremos 

a metade nós queremos realmente o que foi tirado do município de Altamira, seja pelo o Governo 

que passou. Mas hoje nós estamos com uns Governos que são das mesmas siglas partidárias para 

que nós possamos ter sim melhores dias na saúde pública do nosso município. Foi solicitado 

também nessa reunião que se fosse comprados outros equipamento novos para o Hospital Regional 

Público da Transamazônica, que possamos ter um convênio adicional para que possamos manter 

a UCI Neonatal onde salva nossas crianças onde Hospital Municipal do Mutirão.  Então estou 

imbuída vou viajar na próxima semana para que possamos ter sim esse recurso no nosso município 

de Altamira. Tivemos o ambulatório do hospital de dois a quatro dias fechado e isso causou um 

impacto grande, pois temos muitas mulheres com câncer no nosso município de Altamira. Onde 

estamos fazendo tratamento, digo a todos vocês que é um tratamento de qualidade onde essa 

mulher com o resultado alterado de seu PCCU essa mulher ela tem sua colposcópia garantida e 

seu tratamento estando com câncer invasor ela vai para Belém ou para Santarém. Foi uma 

conquista também conseguimos também para Santarém outro polo para atender os pacientes com 

câncer, falo especifico aqui a questão da saúde da mulher. Então esperamos realmente que se possa 

resolver para que nem uma mulher desse município possa estar morrendo, e sim sendo tratadas de 

forma como até hoje são tratadas de forma humanizada pelos os profissionais que atendem essa 

população feminina do município de Altamira. Dizer também que no dia sete de fevereiro tivemos 

uma reunião no LA SALLE com o Bispo do Xingu e também com alguns movimentos sociais, 

aonde foi abordado sobre no crime de Brumadinho e todos barramentos do Brasil e Estado onde 

temos quarenta e cinco barragens em nosso Estado aonde as dezoito dessa estão em risco. Sobre o 

vazamento Dick de número quatorze. E também sobre a Mineração da nossa região que é a BELO 

SAN. Essa reunião trouxe algumas reivindicações e dentro delas nós iremos realizar um ato 

público no dia vinte e cinco de fevereiro as dezesseis horas. Convido todos os vereadores e público 

presente saído mercado municipal até a orla do cais. Esse ato é em solidariedade às vítimas de 

Brumadinho e em defesa da Volta Grande e dos povos do Xingu. Gostaria de parabenizar o Prefeito 

BERGUE pela inauguração do belíssimo novo prédio inaugurado agora dia quatorze, da 
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Associação de Belo Monte. Gostaria também de parabenizar o Secretário de Educação o Roni 

Heck, pela a abertura da creche Santa Benedita, a qual todas as terças feiras, eu solicitava e ontem 

a creche foi aberta, estive lá presente. Então agradeço tudo o que é de bom para o povo de Altamira. 

Também gostaria de falar estive no Hospital Municipal São Rafael, dizer do descaso da Norte 

Energia, a questão do centro cirúrgico é séria, aonde com as chuvas uma parte do teto a parte de 

gesso está caindo e assim ficando uma cachoeira dentro do centro cirúrgico. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: senhor 

Presidente primeiramente eu gostaria de parabenizar os quarenta anos de Ministério do Pastor 

Waldemar Nascimento aqui na cidade de Altamira, Pastor da Assembleia de Deus e também 

desejar ao Pastor saúde e muito anos de vida. Estender também felicitações ao Pastor Joel Mendes 

que neste momento encontra se em Belém fazendo tratamento de saúde. Fica aqui nosso desejo de 

restabelecimento o mais rápido possível para que ele retorne à nossa cidade. Ouvimos atentamente 

a mensagem do senhor Prefeito, mensagem para o terceiro ano de governo, aonde foi explicitado 

quais seriam seus objetivos e objetivos sabemos que serão concretizados através de serviços. Essa 

mensagens como todos nós sabemos é praxe em todos os anos de início de legislatura.  E eu senhor 

Presidente fiquei lembrando aqui que a primeira mensagem do senhor Prefeito a dois anos atrás 

onde ele esteve aqui presente ele mesmo disse que seria o último ano de governo dele não pela 

questão da idade mas por imposição legal e q1ue iria fazer deste governo o melhor governo da sua 

vida. E nós estamos indo para a terceira mensagem e infelizmente fica a impressão de que esses 

objetivos não foram e não serão concretizadas tendo em vista que falta pouco tempo para haver 

mudança de governo. De toda forma torço muito para que esses objetivos realmente se transforme 

em realidade porquê de fato é muito bonito no papel. Desde o início deste ano dessa legislatura 

estamos cobrando concurso público, aonde inclusive existe por parte de alguns vereadores 

indicações pelo o vereador Victor também logo no início o vereador Victor indicando para que 

fosse feito uma comissão para analisar esse concurso público,  nas palavras do vereador Victor o 

concurso público estava ou está no cronograma do governo deste Prefeito, mas estamos indo para 

o terceiro ano e parece me que não existe vontade de realmente haver esse concurso público porque 

se diz aqui que se há necessidade de primeiro aprovar o Plano de Cargos, Carreira e Salário, e não 

há essa necessidade, mas na visão do Prefeito há essa necessidade mas o Prefeito tem emperrado 

e tem dificultado para que este Plano aqui por nós seja analisado. No ano passado o Ministério 

Público e a Prefeitura fez um acordo para que a Prefeitura mandasse para a Câmara dentro de 

quarenta dias esse Plano, e ao chegar ao final do não passado o governo pede a devolução desse 

Plano segundo ele para fazer algumas reformas. De toda forma analisamos que houve uma fraude 

por parte do governo porque está descumprindo o acordo que fez com o Ministério Público, porque 

quando retornar para essa Casa se é que vai retornar ainda neste semestre já não será o mesmo 

Plano de Cargos, Carreira e Salário, vai ter que chegar aqui com um novo número vai ser um novo 

Projeto não será mas o mesmo por isso analisamos que houve uma quebra no acordo com o 

Ministério Público e nós vamos cobrar do Ministério Público uma ação mais concreta para que 

este Plano venha logo, e que este concurso público realmente saia ainda este ano. Agradeceu. Em 

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

Presidente eu não concordo com a forma que a anos conduzida aqui nesta Casa que é esse recesso 

Parlamentar porque fica dois meses os vereadores afastados de suas funções. Digo isto caro 

vereador Victor a falta da nossa presença na tribuna desta Casa para podermos defender os 

interesses do nosso povo. Senhor Presidente dizer que essa demissão que houve a população nas 

redes sociais todos se manifestando é um caos total. Ouvi o Secretário de Administração se 

pronunciando aqui e foi muito bem lembrado por vossa excelência que gostaríamos de ter essa 

cópia para que possamos ter conhecimento e ter mais entendimento do que foi relatado aqui nesta 
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Casa. Senhor Presidente eu achei que o Secretário estava falando de Maringá ou de Londrina no 

Paraná que são cidades modelo do Brasil, aqui no município e aqui nessa tribuna onde estava 

falando de tantas e tantas obras feitas no município de Altamira. Nós gostaríamos Presidente que 

isso realmente tivesse acontecendo no Santa Benedita, que realmente tivesse acontecendo Paixão 

de Cristo, no Airton Sena I, Airton Sena II, Santa Ana e nos bairros que temos mas sofridos, 

principalmente os mais favorecidos. Mas caro Presidente eu hoje eu prometi até para meu grupo 

político que hoje eu seria cortês amigável aqui procurando da melhor forma possível manter a paz 

e harmonia aqui nesse poder. Digo isso porque nós somos entendidos aqui por demais políticos e 

principalmente pelo o governo como inimigos nós não somos inimigo de ninguém aqui somos 

inimigo de quem castra o direito da população de quem faz sacanagem no serviço público com o 

povo, ai sim vereadora Irenilde nós somos inimigos porque não queremos maus servidores. Se o 

governo tivesse como inaugurou a creche Santa Benedita, eu diria aqui parabéns administração, 

parabéns Domingo Juvenil, parabéns a todos os vereadores da base, agora quando não faz não 

vamos passar por cima porque não vamos ser conivente com determinadas situações que vem 

ocorrendo aqui na cidade. Senhor Presidente recebi um documento ao entrar hoje nessa Casa da 

UAB (Universidade Aberta do Brasil), ora senhor Presidente eu ouvi aqui o Secretário se 

pronunciando dizendo que está tudo em paz, que está tudo bacana, ao Secretário de Educação do 

nosso município que se faz presente aqui e vereadores constituído pelo povo aqui desta Casa, 

Secretário Roni Heck dizer que nós temos é que incentivar, nós temos que ajudar são duzentos e 

poucos alunos da Universidade Brasileira  pagar três funcionários um prédio que é o Dom 

Clemente Geiger e tirar esses direitos isso que já  vinha acontecendo a anos, passo isso senhores 

vereadores e líder do governo desta Casa, o Secretário de Administração, Dra. Denise que leve 

isso ao Prefeito que não deixe isso acontecer deixe esses alunos terminarem os cursos deles aqui  

que eles concluam isso sim que é parceria  que é buscar dias melhores para nosso povo. São 

picuinhas Presidente que as vezes trava governos e isso nós não queremos Presidente o que nós 

queremos é ver uma cidade cada dia melhor uma cidade arborizada como ouvi o secretário falar, 

uma cidade com gente ordeira, trabalhadeira, uma cidade que vai receber pela previsão quarenta 

milhões de reais de royalties nesse ano de dois mil e dezenove, e nós vamos fiscalizar para saber 

bonde o Prefeito vai colocar esse dinheiro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: senhor Presidente também prestei atenção na 

mensagem do Executivo feito a leitura aqui pelo Secretário Rodrigo Rize, o que me mas no 

município atenção foi algumas ações que estão prevista para este ano para Altamira, começando 

com previsão de aumento da receita que se prever arrecadar vinte e cinco por cento a mais do que 

foi o ano de dois mil e dezoito. Com certeza para aumentar essa receita somente farão criação de 

novas taxas e aumento de impostos porque se passou seis anos desse governo e nem se quer foi 

protocolado um ofício ou foram procurar empresários para que viessem para essa cidade para 

fornecer empregos que através do emprego que se arrecada mas no município porque as pessoas 

empregadas elas consomem mas e através disso está embutidos os impostos. E também na 

mensagem não foi mencionado um segundo o setor agrícola tão importante para o município, onde 

em dois mil e dezessete o Executivo fechou a Secretaria de Agricultura, acreditando que nesse 

município não precisa plantar para alimentar mas de cento e vinte mil pessoas tudo vem de fora 

para nosso município, e o agricultor fica à mercê de políticas públicas municipais, vergonhoso mas 

uma vez para esse Executivo Municipal que esqueceu da agricultura. Também falar sobre 

infraestrutura senhor Presidente lá em Castelo de Sonhos a Prefeitura e Subprefeitura construíram 

dois barracões ainda no ano de dois mil e quinze, aonde está tomada por matos e vegetação de todo 

tipo, onde era para construir ali manilhas e bloquete de cimento para pavimentar as ruas e colocar 

nas ruas que até hoje não fez nem um bloquete e não fez manilha. Também outro que era para 
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abrigar as máquinas e elas continuam ao relento enferrujando tomando chuvas e caloria do sol. 

Vejo também  foi falado no IPTU em Castelo de Sonhos no ano passado fizeram um cadastro onde 

as pessoas sabiam sim que era para cobrar o IPTU, mas também acreditaram que junto Presidente 

viria o Título Definitivo para aqueles terrenos urbanos, aonde a Prefeitura tem já possibilidade  

desde o ano de dois mil e dez , entregar os Títulos Urbanos para os Distritos de Cachoeira da Serra 

e Castelo de Sonhos, onde foi uma gleba patrimonial  legalizada e doada através da União em 

Castelo de Sonhos trezentos e vinte e cinco hectares está em nome do município e em Cachoeira 

da Serra cento e cinquenta e cinco hectares e até hoje a Prefeitura se quer mexeu uma virgula para 

resolver. Nós aqui como falou o vereador Marquinho a oposição deu exemplo de personalidade de 

critério na eleição da Mesa na reeleição da Mesa digamos assim no mês de dezembro, onde nós 

não somos oposição por ser oposição do jeito que o Presidente tinha gerenciado a Casa nesses 

últimos dois anos, a oposição muito cordial e séria reelegeu esse Presidente para que possamos 

fazer esse trabalho nesses próximos dois anos. Nós quando criticamos o Executivo é porque vocês 

conhece a forma que esta as ruas dos bairros mas arredores de Altamira completamente 

abandonada junto encontra se o Distrito de Castelo de Sonhos. Cachoeira da Serra e Vila Canopus 

acredito que não é diferente. Acredito Vice-Presidente ao longo desses seis anos que já se passaram 

a Prefeitura de Altamira arrecadou aproximadamente dois bilhões de reais, não era para Altamira 

representar o descaso da infraestrutura que se encontra principalmente nas suas vias prejudicando 

diariamente todos os cidadãos que por ali trafegam. Queremos que o dinheiro público seja dito 

para as pessoas para onde foi. E queremos que o Executivo Municipal e seu secretariado quando 

há encaminhamento de ofício de Pedido de Informações baseado na Lei de nº. 12.527, que 

responda o que os vereadores pede isso é direito e dever do Executivo Municipal respeitar o 

Legislativo desse município. Esperamos que no ano de dois mil e dezenove tudo isso venha ocorrer 

para o bem dos Altamirenses e que Deus possa nos unir. Quero também fazer um comunicado ao 

Povo de Castelo de Sonhos e ao Distrito de Cachoeira da Serra sobre a obrigatoriedade da 

biometria onde Castelo de Sonhos abriram os trabalhos no dia seis de março e vencerá no dia cinco 

de abril do ano de dois mil e dezenove. O posto de atendimento da Justiça Eleitoral funcionará das 

oitos horas as dezessete horas de segunda a sexta feira, quem não comparecer terá seu título 

cancelado. O servidor do Cartório Eleitoral de Altamira estará presente agora já no dia vinte e 

cinco de fevereiro naquele Distrito falando sobre esse assunto. Espero que aqueles que nos ouve 

através do nosso face possa procurar o Cartório e fazer sua legalização. Pretendemos nesse ano 

junto com o município de Altamira ter o nosso Plesbicito. Esperamos que todos que nos ouvi fale 

com seus vizinhos e na hora oportuna diga sim a Castelo de Sonhos para que possa emancipar 

diante do emancipamento para ter seus passos autônomos para que possamos fazer uma 

administração justa para aquele povo que tanto padece. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse:  eu ia começar meu discurso de outra 

forma mas devido ao grau da importância dessa demanda faço aqui um pedido ao então Secretário 

Roni Heck, vereador, companheiro incansável dentro de suas funções e que tem exercido um bom 

trabalho dentro dessa secretaria assim como era aqui na Câmara Municipal de Altamira. Secretário 

vamos ajudar a UBA (Universidade Aberta do Brasil) esses alunos necessitam terminar seus 

cursos, creio eu que três servidores e as quatro aulas que funcionam aos sábados não irão 

inviabilizar a Secretaria de Educação. Tenho certeza absoluta que enxugando daqui e dali teremos 

sim a condição de continuar com esse curso sim e fazer com que esses alunos termine seus cursos 

com dignidade, respeito e principalmente com responsabilidade porque o que eles estão 

aprendendo eles irão retornar para nossa população Altamirense. Então faço esse pedido e que 

atenda o pedido desse vereador e dos outros vereadores que também pediram e principalmente 

dessa população que tanto necessita. Hoje a essa tribuna trazer não somente meu desejo, mas 
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principalmente minha esperança, esperança que neste ano nosso trabalho deixe expirar pela 

responsabilidade e pelo desenvolvimento da nossa cidade. Altamira que padece há vários anos por 

conta do desemprego vem acentuando ainda mas nesse último ano. Portanto nós temos o 

compromisso com a geração de emprego e renda para nossa sociedade e através disso aqui na 

Câmara Municipal estaremos encaminhando um Projeto de Resolução que cria à Frente 

Parlamentar do Empreendedorismo frente esta que será composta dos vereadores, da sociedade 

civil organizada, empresário e outras entidades que sinta interesse de participar e assim iremos 

discutir para desburocratizar a nossa Legislação Vigente e que assim possamos conseguir fazer 

que Altamira seja  mais atraente parta novos empresários e novas empresas e  podermos debater, 

discutir o que é de melhor para nossa sociedade.  Vale ressaltar isso e os vereadores também são 

testemunhas que quase que diariamente eu dou expediente todos os dias aqui na Câmara Municipal 

com a maior satisfação, mas noventa por cento dos atendimentos que fazemos dentro dos nossos 

gabinetes são pedidos de emprego e a nossa população padece pois não consegue dar valimento 

ao seu filho, não consegue comprar os materiais escolar de seus filhos e não conseguem mas pagar 

sua conta de energia. Vários pais de família estão tendo que abandonar sua cidade deixando sua 

família aqui e indo tentar dias melhores em outros municípios e nós temos aqui a obrigação de 

encampar está causa de encampar esta luta e fazer com que nosso município, nossa região seja 

próspera novamente. Estamos sendo penalizados duas vezes uma pela questão nacional o nosso 

país está passando por momento de dificuldade a nossa economia está errada, mas também a nossa 

sociedade Altamirense, nossa Altamira está sofrendo por conta da ressaca pós Belo Monte. Nós 

precisamos estar atentos a isso e nós estaremos através de nosso mandato usando a força necessária 

do nosso mandato para fazer com que nosso município se desenvolva e que nossa população tenha 

mas emprego e consequentemente a renda da nossa população aumente. Então faço um pedido aos 

nobres vereadores, faço um pedido aos nobres colegas que tenham interesse de trabalhar nessa 

área que aprove este Projeto de Resolução e que assim criamos essa Frente Parlamentar para que 

a discussão seja salutar e sempre pensando no bem estar de toda população Altamirense. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que após os cumprimentos 

disse: senhor Presidente estou no Assurini todas as semanas estou por lá, estou vendo a situação 

não que as estradas não foram arrumadas que foram, mas sabemos que a natureza desfaz muitas. 

O Pedro Barbosa precisa está presente no Assurini para ele ver a demanda. Tem muitas Vicinais 

que o transporte escolar não consegue entra lá por falta de encascalhamento. Gostaria que o nosso 

Secretário estivesse presente para fazermos as visitas juntos para ver as situações. Nos Travessões, 

nas Vicinais, no Espelho estar difícil foi muitas chuvas onde levou pontes foi muita água lá no 

Cajueiro. E eu fico lá escutando as reclamações daquele povo, eu quero fazer alguma coisa é 

preciso que se faça alguma coisa lá. No Travessão das Baianas, nas Vicinais também, no Travessão 

das Lages, Travessão do Cajá I e II, precisamos que o Pedro Barbosa esteja conosco para vermos 

essa questão, porque os transportes escolar não vão ter como transportar os alunos porque com 

essas chuvas as estradas se acabaram mesmo. Também quero parabenizar o Secretário que tanto 

luta, que está presente no Assurini acompanhando toda aquela situação, nosso secretário Roni 

Heck que não mede esforço, secretário presente que todos os meses está lá duas, três vezes por 

mês isso é importante a situação de perto e resolvendo. Quero dizer também Presidente que o 

Pedro Barbosa é um homem trabalhador não estou fazendo critica estou falando somente o que 

estou vendo lá, então precisa sim, não estou falando do governo estou falando da situação. O nosso 

Prefeito Domingos Juvenil tem trabalhado muito mesmo no Assurini mas a natureza desfez todo 

o trabalho que lá foi feito sabemos que com as chuvas acaba mesmo.  Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos disse: cumprimento todos 

os secretários que estão presentes onde o Dr. Rodrigo nos deixou uma fala verdadeira agora se as 
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pessoas não acompanham as obras, estou cansada de convidar os colegas vereadores  da oposição 

respeitando todos eles que falam que não são oposição, mas são oposição sim e muitas das vezes 

são oposição com a população ne não só com o Prefeito Domingos Juvenil porque a oposição não 

querem ir nas inaugurações bater palmas para o Prefeito Domingos  vão bater palmas para a 

população, que as obras são para a população, não é para o Prefeito Domingos Juvenil. Estamos 

trabalhando na zona rural no Travessão da quinze. Começamos o ano inaugurando escolas, 

estamos trabalhando na zona rural no Travessão da cinco. Quero dizer que as escolas estão sendo 

abertas que ninguém fechou escolas. Dizer que todos os órgão da Prefeitura funcionam 

normalmente a toda hora que vocês forem nas Secretarias elas estão abertas para atender toda 

população Altamirense, ninguém se intimida não temos respaldo, nós somos respaldados, nós 

trabalhamos agora se a população não tem conhecimento do que acontece das inaugurações das 

ruas ai é diferente. O senhor Presidente solicitou aos presentes que fizesse silêncio pois, o barulho 

estava prejudicando o andamento da Reunião.  Dando continuidade a vereadora disse: amigo eu 

não bati de frente com a sociedade eu respondi aos vereadores da oposição que não tem 

conhecimento do acontece na cidade. Em seguida houve uma grande gritaria e insultos a vereadora 

Irenilde Gomes. O senhor Presidente solicitou que todos fizessem silêncio para que pudessem 

continuar com os trabalhos. Persistindo a gritaria o senhor Presidente suspendeu a reunião. 

Decorridos os dez minutos regimentais o senhor Presidente deu continuidade aos trabalhos. Dando 

continuidade a vereadora disse: respondendo ao colega vereador Aldo Boaventura, colega a 

Secretaria de Agricultura não fechou ela funciona assim, vou dizer onde ela funcionou no ano de 

dois mil e dezoito, ela funcionou no Ramal da Floresta, Cipó Ambé, Serrinha, Traíra, Taboca, 

Ramal do Firmino, Ramal São Francisco, Ramal dois Irmãos, Princesa do Xingu e Ramal do Brasil 

lá tem tanque de peixes, vamos lá conhecer o trabalho porque eles plantam mandioca, feijão, milho, 

melancia eles plantam a Secretaria de Agricultura dar assistência e eles  que trabalham. Por isso 

estou aqui nessa tribuna falando o que acontece no município de Altamira e não estou aqui 

afrontando ninguém não, estou dizendo que o que não aconteceu vai acontecer estamos 

trabalhando para isso. Então é isso que tenho que falar para vocês, estou falando o que acontece e 

não desrespeitando ninguém e volto a tribuna a qualquer momento com outras coisas boas do que 

irá acontecer estamos trabalhando para o bem da população de Altamira para a defesa do município 

e não para o mal de ninguém. Agora governos anteriores que tinha ninguém fala me mostrada uma 

estrada asfaltada a zona rural asfaltada ou trabalhada não tinha, mas ninguém quer ver. Por isso 

que venho na tribuna para falar a verdade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

João Roberto que após os cumprimentos disse: quero me direcionar a um assunto que foi 

mencionado aqui na tribuna que é referente que o vereador fica sessenta dias parados eu falo por 

mim eu deixo aqui afirmado até porque tenho documentos discordo do vereador que falar bonito 

é muito bom e trabalhar é mais bonito ainda e nada impede o vereador estando de recesso de 

participar de reuniões deliberativas que faz indicações para apresentar no Plenário para votação. 

Mesmo de recesso não empata de fazermos ofícios aqui nós temos liberdade nosso poder é 

representativo eu nunca deixei de ser vereador porque estou de recesso tenho inúmeros ofícios 

protocolados nem tudo que fiz durante o recesso tenho condições de falar porque foram tantas 

coisas fiz visitas nas casas, escolas cada gargalo da cidade acompanhei. Inclusive a Dra. Denise 

estava aqui a pouco gostaria de solicita em nome dela a todos os secretários para que ela agendasse 

porque ela tem um poder grande porque é chefe de gabinete. Quero parabenizar todos da UAB 

esse é o caminho conheço a situação da UAB minha filha já foi aluna de lá, sei do gargalo é de 

competência de todos Município, Estado, Governo Federal, é uma escola muito boa. O que quero 

dizer a população vou fazer um relato breve uma situação que há anos venho acompanhando são 

esses parque e orla que é um descaso, foi implantado feito toda instalação e ai roubaram todos os 
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fios. Inclusive quero colocar aqui ao nosso Presidente que nessa Casa de Leis poderia fazer um 

ofício em conjunto para que seja monitorado esses parques e orlas, porque de acordo com 

informações aonde tem monitoramento vai para zero os problemas, mas nem todos respeitam a 

câmera mas ajuda porque aprova está ali bem claras registradas. Então é importante que esses 

parques tenham monitoramento. Também quero informar que os moradores do São Domingos 

vem sofrendo muito porque aquela área ficou ociosa, foi indenizada e até hoje está lá servindo 

para os meliantes esconder motos roubas enfim. Os moradores fizeram um abaixo assinado 

endereçado ao Dr. Camilo Diretor da Norte Energia, vamos aguardar a resposta. Entre mão quero 

dizer que esta Casa de Leis também tem participação nas reuniões e eu como vereador tenho 

participado tenho colocado em pauta essa situação. Também fizemos vários ofícios ali na rotatória 

no Conjunto Santa Benedita são quatro áreas na lateral tem a escola, a creche, supermercado e na 

outra parte estamos sugerindo que o Executivo possa construir uma quadra ou uma área de lazer 

para aquelas crianças porque a quadra que foi feita na Escola Santa Benedita ela é pequena é uma 

mini quadra os alunos estão indo para a Escola Rilza Acácio, mas a Escola Rilza Acácio também 

precisa de cobertura. Então estamos encaminhando através de indicação, estamos fazendo também 

através de oficio. Também refazendo através de ofício. Também temos solicitando situações 

graves que é a Transamazônica que foi asfaltada mas precisando no perímetro vindo no perímetro 

do Casa Nova entrando na cidade vindo do Brasil Novo passando a ponte aquela lateral subindo 

contemplado a entrada do RUC São Joaquim na Rua dez até o RUC Casa Nova e o RUC São 

Joaquim também pela lateral que seja feito duplicidade dessa Rodovia porque o acostamento é que 

dar segurança devido os acidentes que tem ocorrido a ladeira é muito alta  alguns caminhões não 

dão conta de subir  ai volta e tendo uma passagem lenta, com o acostamento os caminhões sobem 

com mais segurança. Estou fazendo essa solicitação apresentando vídeo para o Executivo. Estamos 

também vendo a questão dos moradores do Vista Alegre no qual sou solidário é um bairro muito 

sofrido, é um local de declive e irregular. O povo está sofrendo e como sempre é a população que 

sofre. É preciso fazer uma via a ponte que foi feito na época que inclusive foi feito pelos moradores, 

essa ponte precisa de acesso. Aquela área é de APP no final da rua Niterói, foi feito a limpeza e 

infelizmente já teve caso de jovens serem estuprados naquela localidade é o acesso mas perto de 

quem vem do Vista Alegre. Então também estou encaminhando ao Executivo. Também fiz na 

questão do saneamento básico operação tapa buraco. No Ibiza como o bairro de Brasília está 

intrafegável, aonde tinha asfalto foi cortado até a Norte Energia não foi lá para tapar os buracos 

nas passagens 01, 02, 03, 09 e 10 estão todas intrafegáveis é um absurdo. Quero parabenizar a 

Guarda Municipal ontem vi uma matéria importante com fantoche a respeito da educação nas 

escolas referente ao patrimônio público, parabéns a todos da Guarda, sejam bem-vindos a essa 

Casa de Leis. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os 

cumprimentos disse: independente do recesso parlamentar estive visitando os bairros de Altamira, 

sabemos que tem muitos bairros precisando de melhorias, infraestrutura faço meu papel 

independentemente de partido ou lado mostrando a realidade que estar os bairros. Estive no Jardim 

França nesses dias de recesso também estive no Mutirão, Paixão de Cristo, Jardim Independente 

II e zona rural. Também desejo boas-vindas ao Celestino Barcelos Neto que está assumindo esta 

pasta na Secretaria que é uma missão muito grande mas tenho certeza como engenheiro civil, 

profissional ele vai dar conta do recado e trabalhar pela melhoria do município. Inclusive agradecer 

aos pedidos atendidos nos bairros Jardim França, Paixão de Cristo sabemos que são serviços 

paliativos, mas estamos cobrando sabemos que tem ruas lá que tem buracos que cabe um carro 

dentro assim estamos mostrando a realidade da nossa cidade e cobrando melhorias. Esta semana 

também estou solicitando ao Poder Legislativo que faça Sessão Itinerante em Castelo de Sonhos e 

Vila Canopus, haja vista que esses Distritos fazem parte de Altamira e precisamos está vendo de 
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perto fiscalizando e mostrando a realidade daquela população que lá se encontram na área da 

saúde, educação. Então estou solicitando peço ao Presidente dessa Casa que possa unir força, 

sabemos da distância e da complicação mas precisamos mostrar a realidade daquela população.  

Também gostaria de parabenizar o Secretário Roni Heck que está na pasta da educação e 

recentemente foi a inauguração da Escola Raimunda Mota no loteamento Terra de Bonanza, na 

qual são mais de trezentas vagas na escola para os alunos. Parabenizar também pela inauguração 

da creche Santa Benedita que são mais cem vagas para nossas crianças de 0 a dois anos. Também 

gostaria de me colocar à disposição da UAB (Universidade Aberta do Brasil) em nome da Elbia 

que estava presente que possamos sentar com o Executivo e retorne esse convênio para que todos 

vocês possam ter sua formação para trabalhar no município de Altamira, sabemos que todos são 

filhos de Altamira estão querendo se formar e trabalhar por nosso município. Então me coloco à 

disposição de todos vocês para que possamos juntos com o Executivo Municipal trabalhar para 

melhor educação no município. Gostaria também de convidar todos na sexta feira para a 

inauguração da Escola do Buriti, são mais de setecentas vagas abertas para a educação de nosso 

município. Mas uma notícia no ano passado estive no Ministério Público e no PROCON levando 

ofício com relação ao combustível em Altamira, sabemos que é uma questão que atinge o bolso 

de todo mundo. Nessa semana o Ministério Público vai estar notificando os postos de combustíveis 

para que eles possam ter as notas fiscais de recebimento e de saída dos valores dos combustíveis 

para que seja feita a triagem na questão de fretes nota de entrada e nota de saída para ver se 

realmente os postos de combustíveis de Altamira estão cobrando o devido valor para o município 

de nossa cidade.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar 

que após os cumprimentos disse: essa é a primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, 

após setecentos e oitenta dias a serviço do povo de Altamira. Desde que assumi o mandato que 

estou a serviço do povo de Altamira. Confesso que volto renovado para continuar cumprindo com 

meu verdadeiro papel que é legislar ao lado do povo acompanhando as reivindicações, visitando 

bairros, obras, zona rural, inaugurações e eventos. Quero informar que transformei os pedidos da 

sociedade em indicações para que trouxesse benefícios coletivos para nosso povo. Não poderia 

deixar de destacar as mas de cento e vinte e seis indicações que foram aprovadas nessa Casa de 

Leis e que a maioria foram executadas pelo nosso gestor Domingos Juvenil Prefeito de Altamira. 

Meus amigos fiquei muito feliz em receber o Título de Amigo do Batalhão em evento realizado 

pelo 51ºBIS, meus agradecimento ao Comandante Glauco Corbari o nosso Presidente também foi 

agraciado com muita felicidade. No mês de recesso parlamentar não paramos participamos da 

caminhada do NASF referente ao Janeiro Branco mês dedicado a saúde mental. Da Escola de 

Ensino Fundamental Professora Raimunda Motta no Bairro Bonanza. Visitamos a comunidade do 

Travessão da Nove na Pioneira. Tivemos reunião com o Prefeito, inclusive na Pioneira por ser 

travessão da nove metade Altamira e metade Brasil Novo, nós tivemos o encontro com o 

Presidente da Câmara Municipal de Brasil Novo para fazer a reivindicação, nós reivindicamos a 

parte de Altamira ao Prefeito Domingos Juvenil e o Presidente da Câmara de Brasil Novo 

reivindicando a parte de Brasil Novo ao Prefeito Alexandre. Tivemos audiência com o Prefeito 

Domingos Juvenil solicitando melhorias de trafegabilidade para aquele Travessão. Também 

participei da inauguração do novo prédio do Consórcio Belo Monte. Visitei moradores de vários 

bairros de Altamira. Viajem para Castelo de Sonhos para participar de eventos em prol da 

emancipação do Distrito onde foi uma verdadeira festa onde ali esteve reunidos toda população do 

Distrito onde foi feito bingo, vários sorteios, foi uma verdadeira festa toda população do Distrito 

tanto da zona urbana quanto da zona rural estava presente. Estranhei a presença do nosso querido 

vereador Aldo Boaventura que é de extremo interesse do vereador a emancipação daquele Distrito. 

Então sentir a falta do nobre vereador.  Amigos esse vereador que vos fala não para não sei o que 
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é cansaço quanto mas me dedico ao meu povo, mas fico grato pelo o apoio sincero que recebo. 

Sabemos das dificuldades que o município atravessa mas estamos em nova fase temos um novo 

Presidente temos um novo Governador por isso eu conclamo vamos começar nossos trabalhos 

legislativo com responsabilidade com respeito aos nossos pares. Deus está nessa Casa somos 

autoridades, se chegamos a esse patamar é porque Deus quis que chegássemos. Então vamos 

trabalhar com respeito, respeitando os pares, a população. Dizer que a oposição é necessário mas 

que seja uma oposição com responsabilidade e com respeito. Se vocês percorrem todo o Brasil 

todos verão a dificuldade que o Brasil atravessa somos sabedores disso, não pode ficar de fora ela 

também tem suas dificuldades. Portanto peço a compreensão de todos. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse:  dizer também 

que recebi o Diploma Amigo do Batalhão quero agradecer ao Glauco Corbari. Dizer também  que 

estive nessa última semana na Casa Civil do Estado, na SESPA e na Secretaria de Saúde fazendo 

um apelo a Subsecretária que repusesse o recurso  do teto financeiro de Altamira que foi retirado 

em dois mil e dezesseis,  esses recursos na ordem de quinhentos mil reais, estão afetando a 

manutenção  das despesas do hospital do Mutirão, e naquele momento ela me disse que vai ser 

retornado  mas não na totalidade e eu já repassei para o Prefeito para que ele se mobilizasse  em 

virtude de que esse recurso é  justo de Altamira. Sei falar na questão do Hospital Santo Agostinho 

e do Hospital Santo Agostinho que a vereadora Socorro colocou aqui na tribuna. Mas só esse 

recurso de média e alta complexidade ajudam a manter a Unidade de cuidar dos intermediários a 

UCI lá no hospital do Mutirão, bem como o pagamento dos especialistas. Além de que solicitamos 

também uma campanha de cirurgias eletivas novamente cirurgias de hérnia, vesícula, catarata e 

varizes, ela disse que Altamira será contemplada e já está na Portaria que o Ministério da Saúde 

publicou e será contemplado também. Além da questão do Hospital Regional que vem 

reiteradamente, isso não é de agora já vem de alguns anos os repasses vem sendo segundo a PRÓ 

SAÚDE que administra o hospital vem sendo atrasados. Ela me disse que da parte do Governo 

atual será religiosamente pagos em dia, mas que repasses antigos serão motivo de demanda Judicial 

e que isso será tratado através de ações judiciais para ver quem deve enfim. Mas o que não 

queremos vejo a enfermeira Socorro que é Conselheira de Saúde e que os serviços de saúde do 

Hospital Regional sejam afetados devido essa falta de pagamento desse repasse desse recurso, 

porque tanto do hospital regional como o hospital do Mutirão funcionando ativamente nós ainda 

temos dificuldades de conseguir leitos e dificuldades de fazer cirurgia de traumatológica que dirá 

se houver uma greve, uma paralisação. Inclusive no que desrespeita a traumatologia ela disse que 

fará uma campanha de cirurgias de emergência um mutirão para que possa ser atendida essas 

questões de fraturas e assim por diante. Então de qualquer forma foi eficiente essa nossa visita 

porque na qualidade de médico me sinto maior mas ainda em me empenhar em resolver essa 

questão da saúde. Nós esperamos que isso realmente aconteça que ela me falou nessa audiência. 

Então portanto somente para fazer uma breve prestação de contas. Na Casa Civil protocolamos 

ofícios para todas as outras áreas, solicitamos para a segurança pública solicitando diversos 

avanços para o município na área também da educação a manutenção das nossas escolas de ensino 

médio e assim por diante. Agradeceu.  Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM 

DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA.  

Proposta de Emenda Modificativa n.º 001/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

modifica o Inciso I, do Artigo 6º, da Lei Municipal n.º 3023/2012, que institui o Sistema de Serviço 

de Transporte através de Moto Táxi no município de Altamira.  Proposta de Emenda Modificativa 

n.º 002/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que modifica o Inciso III, do Artigo 6º, da 

Lei Municipal n.º 3023/2012, que institui o Sistema de Serviço de Transporte através de Moto 

Táxi no município de Altamira. Proposta de Emenda Modificativa n.º 003/2019, de iniciativa do 
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vereador Victor Conde, que modifica o §1º, do Artigo 6º, da Lei Municipal n.º 3023/2012, que 

institui o Sistema de Serviço de Transporte através de Moto Táxi no município de Altamira.  

Proposta de Emenda Aditiva n.º 004/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que adita o 

Inciso XVII, do Artigo 7º, da Lei Municipal n.º 3023/2012, que institui o Sistema de Serviço de 

Transporte através de Moto Táxi no município de Altamira.  Proposta de Emenda Supressiva n.º 

005/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que suprime o §2º, do Artigo 3º, da Lei 

Municipal n.º 3023/2012, que institui o Sistema de Serviço de Transporte através de Moto Táxi no 

município de Altamira.  Projeto de Resolução n.º 022/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello, que cria o programa Escola/Câmara estabelecendo critérios para aproximação dos alunos 

da Rede Municipal de Ensino de Altamira junto a Câmara Municipal e dá outras providências.  

Projeto de Resolução n.º 023/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que Institui a Frente 

Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara Municipal de Altamira e dá outras providências. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 2084/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de 

Transito - DEMUTRAN, realizar o serviço de sinalização horizontal, implantando uma Faixa de 

Pedestre na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente aos prédios do ISS e do Centro 

Diagnóstico Nazira Abucater.  Indicação n.º 2102/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de linha d`água, meio fio, 

calçada e pavimentação asfáltica blokreteamento na Rua Osterno de Alencar Maia, no bairro 

Jardim Independente II.  Indicação n.º 2105/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, 

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

Comunicação, implantar um Canal local da TV Altamira no Distrito de Castelo de Sonhos. 

Indicação n.º 2106/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Construir 

uma Quadra de Esporte com cobertura na EMEF Dr. Ulisses Guimarães. Indicação n.º 

2085/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, construir um novo prédio para a 

Unidade de Saúde da Família Ilvanir Denardin. Indicação n.º 2086/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de tapa buraco na Avenida Castelo Branco no bairro São 

Domingos. Indicação n.º 2087/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao 

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

de recuperação asfáltica na Travessa Presidente Médici, esquina com a rua Joaquim Acácio no 

bairro de Brasília.  Indicação n.º 2088/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere 

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

proceder o conserto ou a instalação de um novo Ar condicionado no refeitório do Hospital Geral 

de Altamira no bairro do Mutirão. Indicação n.º 2089/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

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

Municipal de Saúde, proceder uma campanha de combate ao uso de drogas nos locais públicos, 

por exemplo: Orla do Cais e nas Praças da cidade de Altamira. Indicação n.º 2090/2019, de 

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

através da Secretaria Municipal de Educação, proceder junto aos órgãos competentes, no sentido 

que seja implantado nas escolas da rede municipal de ensino, o disque 100. Indicação n.º 

2092/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, construir um banheiro público na Praça da 

Paz, localizada na Avenida Djalma Dutra. Indicação n.º 2093/2019, de iniciativa do vereador 
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Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Competente, realizar o serviço de ampliação do Ponto de parada de Ônibus na Praça da 

Bíblia ao lado do Mercado Municipal. Indicação n.º 2094/2019, de iniciativa do nobre vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de 

Educação - SEDUC, realizar estudo de viabilidade técnica e logística para construir uma Escola 

de Ensino Médio no RUC Laranjeira em Altamira.  Indicação n.º 2095/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, providenciar o calçamento e a pavimentação asfáltica das Ruas 01, 03 e 04 

no bairro Paixão de Castro. Indicação n.º 2096/2019, de iniciativa do nobre vereador Victor Conde, 

que sugere ao Governo do Estado, realizar estudo econômico no sentido de que seja reduzida a 

alíquota do ICMS, que inicie sobre o querosene usado a aviação civil. Indicação n.º 2097/2019, de 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização da Praça da Cultura, como 

também a instalação de uma Academia ao ar livre. Indicação n.º 2098/2019, de iniciativa da 

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

junto ao Senhor Helder Barbalho - Governador do Estado do Pará, através da Secretaria de 

Educação - SEDUC, construir uma Escola de Ensino Médio na Comunidade Princesa do Xingu. 

Indicação n.º 2099/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, criar um Projeto de 

Mudas de Açaí e de Bacaba, para serem distribuídas aos pequenos Produtores. Indicação n.º 

2100/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

Travessão da Nove. Indicação n.º 2103/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, construir uma 

passarela frontal na EMEF Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua WE-15 no bairro 

Liberdade.  Indicação n.º 2104/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento de Transito - DEMUTRAN, 

realizar o serviço de sinalização e implantação de redutores de velocidades, tais como: Tartarugas 

Tachão, Placas e Faixas de Pedestre em frente à entrada do Ramal dos Traíras, na estrada da 

Princesa do Xingu. Indicação n.º 2091/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, viabilizar o 

serviço de pavimentação asfáltica iniciando a partir do desvio próximo ao lote do Senhor Luiz 

Pereira até a Comunidade Quatro Bocas, na Gleba Assurini. Indicação em Conjunto n.º 2101/2019, 

de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, realizar o serviço de 

reformar geral no prédio da Escola da Comunidade do Cajueiro na Gleba Assurini.  Moção n.º 

101/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere que seja consignada Moção 

de Felicitação ao vereador Dr. Loredan Mello pela passagem de seu natalício comemorado no 

último dia 17 de fevereiro. AVULSOS:  Ofício n.º 2217/2018, de iniciativa do Deputado Cássio 

Andrade, encaminhando a Moção n.º 585/2018, do Deputado Estadual Carlos Bordalo.  Ofício n.º 

013/2019, encaminhado pelo Coronel Oscar de Paula Guimarães Sobrinho – Comandante do CPR 

VIII.  Ofício n.º 478/2019, encaminhado pelo senhor Maurício Miranda do Nascimento – Diretor 

da SESPA.  Ofício n.º 1099/2019, encaminhado pelo senhor José Hilário Farina Pontes – 

Superintendente Socioambiental e de Assuntos Indígenas da Norte Energia. Ofício n.º 123/2019, 

encaminhado pelo senhor Eduardo Camillo – Superintendente de Relações Institucionais da Norte 

Energia. Ofício Circular n.º 005/2019, encaminhado pelo senhor José Manoel Soares Filho – 

Coordenador Administrativo do SINDSAÚDE. Em seguida o senhor Presidente passou para o 
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GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 2084 e 

2102/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 2105 e 2106/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2085, 2086 e 2087/2019, de iniciativa 

da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 2088, 2089 e 2090/2019, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2092, 2093 e 2094/2019, de iniciativa do nobre vereador 

Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2095, 2096 e 2097/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 2098, 2099 e 2100/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.ºs 2103 e 2104/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicação n.º 

2091/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação em Conjunto n.º 2101/2019, de 

iniciativa dos vereadores, Dr. Loredan Mello e Delza Barros.  Moção n.º 101/2019, de iniciativa 

da vereadora Socorro do Carmo. Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após 

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

Indicações n.ºs 2085, 2086 e 2087/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2095,2096 e 

2097/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 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. 2088, 2089 e 2090/2019, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente concedeu a fala ao senhor 

Ricardo Silva Patrício - Diretor do Cartório Eleitoral de Altamira, que após os cumprimentos 

disse: agradeço o espaço cedido pelo o Presidente desta Casa de Leis. Aproveito para lembrar a 

população de Altamira que estamos realizando a revisão biométrica de todos os eleitores de nossa 

cidade de Altamira. Então peço o apoio dos senhores vereadores para interceder junto aos seus 

eleitores para conscientizarem da necessidade de fazerem a revisão biométrica. Então peço o apoio 

dos vereadores que interceda junto aos seus eleitores que participem da revisão biométrica, porque 

a biometria em Altamira se tornou obrigatório. Então todos os eleitores de Altamira tem que fazer 

a revisão biométrica. Lembrando a revisão biométrica encerra se no dia trinta e um de maio e que 

o Cartório Eleitoral funciona de segunda a sexta-feira, de oito horas da manhã até as dezesseis 

horas. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente solicitou ao vereador 

Maia Junior 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 2084 e 2102/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 

2105 e 2106/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2085, 2086 e 

2087/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Indicações n.ºs 2088, 2089 e 2090/2019, 

de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicações n.ºs 2092, 2093 e 2094/2019, de iniciativa do 

nobre vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 2095, 2096 e 2097/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2098, 2099 e 2100/2019, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 2103 e 2104/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  

Indicação n.º 2091/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação em conjunto n.º 

2101/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Delza Barros. Moção n.º 101/2019, 

de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais 

matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. O senhor Presidente consultou 

ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava a prorrogação da Sessão por mais trinta 

minutos. Aprovado a unanimidade. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que 

após os cumprimentos disse: neste momento senhores eu gostaria imensamente de dizer que estou 
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solidário também com os alunos da UAB (Universidade Aberta do Brasil), ontem recebi uma 

ligação da Coordenadoria desta Universidade nos pedindo apoio e aqui antecedidos por vários 

vereadores é extremamente necessário que este convênio permaneça. Como foi dito aqui pelo o 

vereador Victor o dispêndio da Prefeitura é extremamente insignificante é pequeno mas se esse 

convênio não permanecer o prejuízo será extremamente grande. Agora diferentemente do vereador 

Victor eu acho que não há essa necessidade da gestão fazer um esforço daqui e da dali para manter 

este programa que pelo o tamanho do orçamento da Prefeitura de Altamira não há esta necessidade 

basta somente bom censo. Não entendo como é que uma gestão o Prefeito faz um convênio, firma 

um convênio com uma Universidade com um assunto tão importante e de uma hora para outra se 

decreta o fim deste convênio. Então é necessário que as autoridades que aqui estiverem presentes 

cheguem ao senhor Prefeito e peçam encarecidamente que ele pensem mas um pouco e refaça se 

for necessário reconstruir esse convênio mas que não deixe esses alunos abandonados como 

parecem estarem neste momento. O vereador Raimundinho Aguiar esteve aqui e fez uma pergunta 

ao vereador Aldo Boaventura que não sabe porque ele não estava presente lá em Castelo de Sonhos 

em uma festa que foi feita para arrecadar fundos para se trabalhar na questão da emancipação de 

Castelo de Sonhos, acredito que o vereador Aldo Boaventura deva vir aqui. Mas gostaria de fazer 

uma pergunta ao vereador e também fiz ao vereador Dr. Loredan a sua presença lá estava 

representando a Câmara? Ele me disse no momento que não, vi fotos suas dentro do jatinho junto 

com o Secretário de Educação Roni Heck e eu não sei se estes gastos foram feitos por essa 

coordenação que fez essa festa lá em Castelo de Sonhos, mas gostaria de dizer ao pessoal de 

Castelo de Sonhos que o vereador Aldo ele nas discussões aqui da nossa Lei Orgânica ele propôs 

algumas Emendas em algumas indicações foram discutidas e avaliadas e foram aceitas por todos 

nós vereadores de maneira extremante interessante que vem ao encontro dos interesses do pessoal 

de Castelo de Sonhos. O vereador Raimundinho Aguiar solicitou um aparte o qual foi concedido 

após os cumprimentos disse: quero dizer que sou vereador e que sou representante do povo de 

Altamira, não fui representando a Câmara de Altamira não fui representando o povo de Altamira. 

Dizer que não foi nem um jatinho não e sim um avião popular, acredito que não tem nem um 

jatinho aqui na região para alugar, fui a convite do Secretário de Educação do município fui 

representando Altamira e não fui representando a Câmara Municipal porque não fui autorizado a 

representa-la. Mas fui como representante do povo porque Castelo de Sonhos também é município 

de Altamira, então estive lá marcando presença. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas disse: parabéns vereador vossa excelência tem condições para isso é um grande 

empresário de Altamira é um grande fazendeiro de Altamira e que realmente tenha todas essas 

condições financeiras para ir um pouco distante coisas que a maioria dos vereadores aqui não tem. 

Então vereador gostaria de finalizar e me solidarizar com o vereador Aldo que é um combatente 

extremamente eficaz no que se diz a respeito de Castelo de Sonhos. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: vou usar esse 

momento para falar de dois assuntos, Mas primeiro quero me repostar a nobre vereadora Irenilde 

Gomes que usou meu nome na tribuna. A nobre vereadora no ano de dois mil e dezessete seu voto 

foi favorável ao fechamento da Secretaria de Agricultura e quando a senhora se reportou aqui na 

tribuna sobre a gestão municipal que na sua opinião está um espelho. A sociedade se manifestou 

aqui contrária e esse clamor popular que vossa excelência ouviu aqui hoje nesse Plenário é a voz 

popular das ruas é o descaso da gestão. Parabéns as pessoas que vieram aqui nesse Plenário e se 

manifestaram com essa força mostrando da insatisfação dessa gestão atual. Nós não podemos é 

acreditar no presente do abandono somente lá no passado porque está gestão já está há seis anos e 

ela usufruiu de recursos bastante satisfatório, muito superior a dois bilhões de reais. Também quero 

aqui hoje usar essa tribuna parabenizando o senhor Mauricio Nascimento por ser o Diretor da 
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Décima Regional de Saúde da Região, para que ele tenha o compromisso com o munícipio como 

também com os outros municípios. Mas que ele olhe para Castelo de Sonhos também sobre o 

Hospital Estadual que está quase pronto, aonde precisa aparelha-lo e contratar funcionários para 

que possa ofertar para aquela sociedade os serviços de saúde de baixa e média complexidade. É 

um hospital que vem o anseio daquela sociedade do ano de dois mil e quatro que se arrasta até 

hoje, nó temos o prédio pronto mas precisamos que a SESPA junto com a Secretaria Municipal de 

Saúde, junto com o Estado possa fazer o aparelhamento e a contratação das pessoas profissionais 

e assim nós termos um pouco mais de atendimento para aquele povo que tanto padecer na distância. 

Sabemos da dificuldade deles virem até Altamira com problemas de saúde há mais de mil 

quilômetros com os entraves que eles encontram no Estado do Mato Grosso por falta de 

atendimento e entendimento dos nossos Governantes Estaduais e Municipais em não fazer muitas 

das vezes um tratado que chama se tripartite para que juntos possam atender aquela comunidade 

hoje que passa ao entorno de vinte mil pessoas esperando por isso. Desejo mas uma vez ao senhor 

Maurício Nascimento que olhe por todos da sua Décima Região e também para meus Distritos 

Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra que juntos possamos fazer uma saúde mas eficaz e com 

mas brilho do que feita até hoje. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro 

do Carmo que após os cumprimentos disse:  mas uma vez convidar toda a população aqui para 

participar do ato de solidariedade às vítimas de Brumadinho e em defesa dos povos da Volta 

Grande do Xingu que será realizado no, próximo dia vinte e cinco de fevereiro as dezesseis horas 

com saída do Mercado Municipal finalizando na orla do cais. Convido a todos a participarem deste 

atos em solidariedade às vítimas de Brumadinho. Também convido todos vocês os edis para 

participar no dia vinte e um nesta quinta-feira as dezoito e trinta horas para participarem nesta 

Casa de uma reunião, aonde será abordado e que já falei para vocês sobre os projetos de mineração 

na região na Volta Grande do Xingu e sobre todas as barragens do Estado do nosso Brasil do que 

está acontecendo para que nós não possamos ser de novo uma nova vítima do município dessa 

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

cumprimentos disse: quero parabenizar as pessoas pelo manifesto da população das pessoas em 

virem aqui nesta Casa de terem coragem de se manifestarem, de terem coragem de cobrar de seu 

vereador, cobrar da líder de governo que no momento não está presente aqui neste ato que gostaria 

que ela estivesse presente para ouvir. Dizer que em nem um momento meu ilustre vereador 

Raimundinho Aguiar, eu não incentivei ninguém a vir para esta Casa para vir aqui criar transtorno 

ou algum problema para algum vereador desta Casa. Entendo senhor Presidente que esses 

manifestos, essa indignação, o sentimento de revolta da população é porque o governo não está 

fazendo o dever de casa o governo não está fazendo o que é para fazer no município. Ora Presidente 

não precisa irmos longe não, saiam nas ruas vamos até aos bairros para vocês verem a indignação 

da população, não precisa mandar ninguém vir aqui não porque não tenho o direito de mandar em 

ninguém não, mandar pessoas vir se manifestar contra o Prefeito, Governo e Secretários não, muito 

pior se manifestar contra vereadores. O que eu gostaria muito Presidente é que eu estivesse aqui 

nessa tribuna parabenizando o Executivo, os Secretários, parabenizando a cidade do município 

que está um caos. Mas não volto aqui na tribuna depois de dois meses me manifesto e vejo a líder 

do governo vir falar aqui que este vereador fica trazendo a população para vir aqui para esta Casa 

para causar tumultuo para com os vereadores, o que não é verdade vereadora o que estou fazendo 

aqui é meu papel constitucional estou aqui colocado pelo povo, e aqui doa a quem doer vou tirar 

meu mandato vou fazer aqui o que o povo me colocou para mim fazer aqui que é representar a 

população. Agora vereadora eu não posso aqui de forma alguma aceitar e nem concordar com 

determinadas situações dizer que estou trazendo a população para colocar contra os vereadores. 

Gostaria muito vereadora dizer que gosto muito de vossa excelência que tenho muito respeito 
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como pessoa, mas não como líder do governo mas como pessoa tenho um respeito muito grande 

por vossa excelência. Dizer que estou pronto para ajudar o município no que for possível. Agora 

não concordo e não aceito com esse tipo de política retrógada, atrasada de perseguição que estão 

fazendo com nosso povo da nossa cidade. Cheguei aqui no ano de mil novecentos e setenta e dois, 

mas tenho o dever de cumprir e devolver o que essa cidade fez comigo e minha família, nós 

chegamos aqui do Ceará em situação muito difícil nessa cidade eu bem criança ainda e nós estamos 

aqui trabalhando e buscando Presidente Loredan o que é de bom para nossa cidade. Parabenizo 

vossa excelência por conduzir essa Casa com respeito, dignidade mas vale Presidente ressaltar a 

vossas excelências que quando for algum vereador ou vossa excelência acusar algum vereador de 

esta incitando as pessoas contra algum colega é importante olhar com muito cuidado para não se 

contradizer. Agradeceu. Em seguida fez o vereador Dr. Loredan Mello disse: eu não contra disse 

não eu falei o que realmente eu sei porque eu acho que você participar de uma reunião de uma 

Câmara de forma ordeira até você falar alguma coisa num momento mas você tentar atrapalhar os 

trabalhos da Câmara ai fica complicado, complicado porque como é que vamos conseguir ouvir 

os dois lados. A oposição ela é importantíssima ela tem que cobrar e vossa excelência em nem um 

momento foi tolhido desse papel. Agora sabemos nós não somos crianças sabemos que existe as 

questões políticas, nós sabemos. Então estou fazendo um alerta público porquê a eleição é somente 

em dois mil e vinte, não vamos antecipar o processo eleitoral, vamos fazer a crítica, a cobrança de 

forma ordeira. Quero agradecer o Sargento Gaya Filho e o Cabo Lira da Polícia Militar, porque 

entre falar e reivindicar é uma coisa agora ir para as vias de fato ai realmente a Polícia Militar tem 

que ser chamada para colocar ordem no ambiente. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: voltando novamente nesta Casa de 

Leis todo mundo transbordando muita energia e que nesta primeira Sessão Ordinária todos estamos 

procurando levar o melhor para nossa população de Altamira que tanto deseja que essa Câmara 

faça a priori para os moradores. Como muitos vereadores já falaram aqui que estamos precisando 

de muitas coisas tenho a certeza que já foi feito muitas coisas e ainda tem muito a ser feito no 

nosso município. Todos nós sabemos que é o terceiro maior município do mundo. Quero 

parabenizar vossa excelência pela transparência que vem conduzindo com essa Casa de Leis. 

Também quero dizer que um morador das Avenida João Pessoa me pediu vereador vá lá na tribuna 

na terça feira e fala o que é que estar acontecendo a Norte Energia estão acabando com a nossa 

orla, ai perguntei o que é que a Norte Energia está fazendo? Na Travessa Pedro Gomes com a 

Avenida João Pessoa naquele retorno estão colocando pedras. Então peço ao Secretário do setor 

de Planejamento as autoridades competentes que fiscalize porque a Norte Energia está acabando 

com a nossa orla, sabemos que a orla é o nosso cartão postal.  O vereador Dr. Loredan Mello 

solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: gostaria de fazer bum alerta 

também naquela praia artificial aquela obra foi suspensa eu acho que vossa excelência fez uma 

indicação lá está cheio de entulhos madeira, telhas, assim acumulando insetos com isso está sendo 

uma situação crítica para aquelas pessoas. E ai no final do cais próximo do Restaurante Tucunaré. 

Então de público quero fazer um apelo me junta a vossa excelência com essa indicação. Dizer para 

a Norte Energia respeitar os Altamirenses que mesmo que a obra tenha embargado tem que retirar 

aquele entulho que está lá. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Almiro Gonçalves disse:  

todos nós sabemos que como ali é o cartão postal muitos cidadãos Altamirenses e outros de fora 

não respeitam a orla jogando entulhos. Então temos que conscientizar a população, para poder 

intensificar a fiscalização, inclusive até punir as pessoas que jogam sujeiras nas praças, na orla e 

até mesmo no Rio Xingu. Então precisamos fiscalizar intensamente a Norte Energia porque eles 

estão fazendo do jeito deles e quem está sendo penalizado é a população de Altamira. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos disse: 
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deseja a cada um ano de dois mil e dezenove de trabalho digno de paz e saúde. Iniciamos nossos 

trabalhos com vontade cada vez maior de trabalhar pelo povo, objetivo esse acredito que seja de 

cada um dos meus pares. Venho a essa tribuna falar da vontade do Executivo Municipal de 

continuar a trabalhar por uma Altamira cada vez melhor. Quero também aqui neste momento 

reafirmar o grande trabalho que o Prefeito Domingos Juvenil vem fazendo na sua administração, 

onde podemos ver os frutos das ações onde são inúmeras obras feitas. Mas também não podemos 

deixar de frisar que tudo isso precisa de uma equipe competente que são eles que ajudam a 

construir uma Altamira melhor para todos aos secretário, diretores, assessores, funcionários enfim 

a todos que ajudam para o sucesso desta administração. Meus senhores e senhoras quero aqui mas 

uma vez reafirmar meu compromisso com o povo de Altamira, pois meu mandato não é meu são 

de todos vocês que acreditaram e me deram esse voto de confiança para continuar nosso trabalho 

sempre firme nas opiniões buscando o melhor para zona rural e urbana uma qualidade de vida 

melhor. Senhor Presidente quero aqui de público externar o meu carinho por vossa excelência, 

parabenizar pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo na Presidência dessa Casa de Leis, 

sabendo conduzir com sabedoria as questões divergentes. Que Deus abençoes pós ser esta pessoa 

tão especial. Aos meus colegas vereadores e funcionários quero falar da alegria em poder 

reencontra-los hoje, dizer que tenho um carinho especial a todos. Quero dizer ao vereador 

Marquinho com todo respeito, vossa excelência acabou de falar que não tem nem um respeito por 

mim como líder do governo, mas vossa excelência já foi líder desse esmo governo onde eu tinha 

todo respeito e carinho e consideração por você e não deixava ninguém lhe maltratar estava sempre 

ali lhe defendendo. Se fizesse um raio X da sua costa apareceria minha mão lhe defendendo porque 

você era líder do governo. E hoje vossa excelência fala isso de mim. O vereador Francisco Marcos 

solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse:  vereadora você sempre foi 

cem por cento pela dádiva que você é. Dizer a vossa excelência que realmente fui líder desse 

governo bem no início do governo. Quando disse ao Prefeito aqui numa audiência pública 

Presidente Dr. Loredan que tudo que fosse constante e sério eu estava dentro, aqui travei batalhas 

aqui vereadora eu defendi esse governo com unhas e dentes com vontade porque eu acreditava em 

dias melhores para nossa população, e a decepção veio logo depois e está ai o retrato, está ai 

Altamira o retrato desse atual governo, um governo que vejo como um governo retrógado, atrasado 

e falido. Agradeceu. Dando continuidade a vereadora Irenilde Gomes disse: mas se você quiser 

dar continuidade com a liderança eu devolverei com todo o prazer a liderança. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos disse:  quero dizer 

a população que estou muito agradecido a Deus por ter sido reeleito. Gostaria até de falar sobre 

uma situação que é até agradável que é a questão do investimento de lâmpadas de lede. Participei 

de um curso que esta Casa de Leis me proporcionou em Brasília e lá recebi todas as informações 

das vantagens que teríamos e que está tendo em outros municípios do Brasil que é a implantação 

de lâmpadas de lede, onde ela tem quarenta por cento de economia, tem lâmpadas que a 

durabilidade delas podem chegar até dez anos e tem empresas que proporciona cinco anos de 

garantia de uma lâmpada de lede. Então tive o prazer de estar no gabinete com o Executivo 

conversando de perto e apresentando o demonstrativo e depois dessa conversa vimos como é 

importante o elo que todos nós vereadores temos que somos o intermediário da população. Venho 

trazer as informações que está Casa de Leis me proporcionou e dizer que todos os vereadores tem 

a possibilidade de se capacitar e trazer informações, dizer que Altamira está sendo implantadas 

lâmpadas de lede. Inclusive quero ressaltar que os RUCs que é uma luta de todos nós vereadores 

que sempre estamos mostrando e dizer que a Norte Energia teria que colocar lâmpadas de lede 

com mais qualidade e economia. Dizer que quando foi solicitado aqui ao Secretário de Turismo 

em nome do Edu Modesto no qual parabenizo. Hoje Altamira tem uma alternativa importante para 
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trazer melhorias para a cidade. Primeiramente investimento direto no turismo temos o Rio Xingu 

que por si já traz o turismo para Altamira, tem investimento e principalmente apoio para quem está 

lutando incansavelmente para levantar locais propícios para trazer atrativos como outras cidades 

ai para fora. Não esquecendo do setor industrial que tem sido muito falado nessa Casa de Leis, o 

vereador Marquinho também já abordou esse assunto e todos os vereadores é de acordo porque é 

importante. Então quero dizer para a população que as alternativas. Agradeceu.  Não havendo mas 

manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, 

da imprensa e do povo em geral, em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à 

presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira 

aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil ne dezenove.  
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