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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

SETE DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se o 

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

Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira, 

Isaac Costa da Silva, Waldecir Aranha Maia Júnior, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo 

Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves 

do Nascimento, 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 Victor Conde 

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

declarou aberta Reunião em nome de Deus. Andando justificar a ausência da vereadora Irenilde 

Pereira Gomes (doente). Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e seis de junho do ano de dois mil e 

dezoito. Não havendo manifestante, submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria 

abstendo-se de votar o vereador Victor Conde. Em seguida o senhor submeteu para apreciação 

das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Extraordinária realizada no dia onze de 

julho do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestante, submetemos 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 o vereador 

João Roberto que após os cumprimentos disse: quero fazer um pequeno relato referente esses 

trinta dias de recesso particularmente falo por mim, não me ausentei nem um dia da cidade 

estava sempre atento dando continuidade aos encaminhamentos. Haja vista que não temos 

dúvidas dos problemas que tem na cidade mas humildemente tenho feito meu papel. Não poderia 

deixar de fazer um relato e fazendo uma linguagem junto com a população, principalmente aos 

moradores dos RUCs que é lamentável essa questão da iluminação pública, como já relatei aqui 

nessa tribuna comparado aqui com o Buriti, lâmpadas de cinquenta watts, e os RUCs com 

lâmpadas de setenta watts, com braços totalmente quebrados. Eu quero relatar da aflição dos 

moradores principalmente dos moradores do RUC Água Azul entre o Jatobá e Casa Nova alto 

índice de criminalidade devido a escuridão a DIP não está dando conta de manter a iluminação 

pública, a Prefeitura ela tem a obrigação de manter os donos de loteamento tem a obrigação de 

implantar a iluminação pública. Então estive fazendo umas visitas no RUC do Pedral, então 

presidente ali era para ser pelo menos o modelo o último era para ser o primeiro, a iluminação lá 

está bem melhor acho que as lâmpadas são de cem watts. As quadras estão muito bem-feitas 

tecnicamente falo por mim porque quando fizeram os outros RUCs, as quadras malfeitas, mal-

acabadas. No RUC do Pedral tem um parquinho onde nos outros RUCs não tem, academia ao ar 

livre algumas foram implantadas. Tem um local que eu acredito que vai atender os Ribeirinhos e 

os indígenas. Nesse momento quero pedir para a União, os presidentes dos RUCs, pedimos para 

a Norte Energia que troque essa iluminação dos RUCs isso é inviável e desumano o que está 

acontecendo nos RUCs você pagar por cem quilowatts no Buriti com lâmpadas de duzentas e 

cinquenta watts e nos RUCs pagar cinco reais equivalente a cem quilowatts de acordo com o 

consumo. Muitas pessoas pensam que a lâmpada quando está com o relê queimado fica vinte e 

quatro horas funcionando aí pensam que vai pagar o dobro, mas não quem vai pagar é a 

Prefeitura, sempre gera ônus e sobra para todos nós. Os moradores têm que cobrar fazer um OS 

(Ordem de Serviço) na DIP quando as lâmpadas tiverem queimadas. Estamos acompanhando a 
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DIP cobrando, agilizando para que realmente venha resolver essa situação. Mas haja vista que 

em Altamira o problema é muito mais sério ouvimos relatos que a criminalidade e não acontece 

somente a noite e sim durante o dia mesmo de cara limpa, na semana passada senhor presidente 

foram seis motos roubadas. Inclusive quero relatar uma situação interessante que me chamou 

atenção muitas motos tem o chip e aí o proprietário acha que está seguro mas não um rapaz 

relatou que uma semana antes de roubarem a moto dele ele mostrou estar aqui minha moto aqui 

do meu lado e na semana seguinte a moto dele foi roubada e com cinco minutos sumiu o 

rastreador e não foi localizada. Então eles estão avançando muito a criminalidade, então temos 

que alertar as pessoas forem chipar sua moto terem esse cuidado de verificar essa situação. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os cumprimentos 

disse: quero dizer da minha alegria em retornar aos trabalhos nessa Casa de Leis, no qual faço 

com muito amor e dedicação. Agradeço a Deus por ter permitido minha viajem em paz para dar 

sequência ao meu tratamento, e não poderia deixar de agradecer a minha família que sempre está 

ao meu lado e a todos os amigos, amigas e principalmente a Deus. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: é com imenso prazer 

que retorno a essa Casa de Leis, durante esse período de recesso nós tivemos o privilégio de 

visitar inúmeras comunidades no campo e na cidade aonde por exemplo, no ramal das Lagoas, 

aonde nós tínhamos uma indicação solicitando os serviços de terraplenagem e reabertura do 

trecho escolar, os serviços senhor presidente já estão quase sendo concluídos chegando no ramal 

São Francisco. Já conversei o Secretário Pedro Barbosa, agora estão passando para o ramal da 

Zefa e para o ramal das Lagoas indo até ao Normário no Mundo Novo. Todo o trecho escolar 

que dar acesso à Escola Municipal Bom Jesus da Lapa que é a escola polo. E também do ramal 

das Lagoas onde dar acesso ao Cruzado, Pé de Galinha, Normário e cabeça branca, então todos 

esses trechos escolares e nós estamos na eminência de que seja atendido com serviço de 

reabertura e terraplenagem para que possa viabilizar o acesso aos transportes escolar que até 

então estavam passando por dificuldades muito grandes. Também não poderia esquecer que os 

trabalhos de revitalização do Nova Brasília II que compreende ao bairro Liberdade, Santa Ana, 

Airton Senna I, Airton Senna II e aquelas comunidades adjacentes também estão sendo atendidas 

com belíssimo trabalho de terraplenagem e encascalhamento. Nós aproveitamos a oportunidade 

para agradecer ao Executivo Municipal Dr. Domingos Juvenil por estar atendendo não somete 

este vereador, mas a toda comunidade que ali residem. Quero comentar um pouquinho nobre 

colega João Roberto, estive participando de uma reunião onde o comentário são esses crianças, 

adolescentes, estuprando, assaltando, tocando o terror como eles dizem eu lamento e digo o 

seguinte é uma vergonha as leis que são impostas as comunidades porque primeiro o brasil 

perdeu a guerra para o mosquito, foi muito esquisito não foi? O mosquito da dengue chegou e 

deu um show no Ministério da Saúde, e agora estamos perdendo a guerra para os adolescentes e 

crianças, onde os pais não tem mais o direito de educar seus filhos, onde as autoridades 

delegadas, Juízes não tem mais autoridade de chegar e colocar lá no cantinho dele. Então isso é 

uma vergonha é necessário que a sociedade se unam  em torno dessa causa porque se não meus 

amigos nós sabemos que a situação vai ficar pior, porque acredito eu com a criação que  tive dos 

meus pais e avós vendo esse retrocesso me deixa indignado colegas vereadores e a todos que me 

ouvem isso é uma vergonha. O brasil inteiro está perdendo a guerra para os adolescentes de 

doze, treze e quatorze anos. Então fica aqui minha indignação e o apelo a toda sociedade. 

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

cumprimentos disse: tivemos uma reunião com o SINTEP, sobre o PCCR estão fazendo um 

estudo a classe já fez algumas propostas, foi encaminhada a esta Casa temos em mãos e que 
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realmente possamos no decorrer que possam ser realizadas as adequações conforme os senhores 

nos encaminharam. Visitei o bairro Sudam II, onde participei da inauguração da rua I no bairro 

Sudam II. Também visitei outros bairros e observamos que tem muitos que precisam ser 

melhorados como o Ivalândia. Também temos o Conjunto Santa Benedita que também houve 

uma melhoria, onde estava intrafegável e que agora pedimos a Secretaria de Obras e 

Infraestrutura que retorne ao Santa Benedita para que possa melhorar. Também fizemos a 

Secretaria de Educação, um grupo de vinte mães do Santa Benedita na questão da creche uma 

creche bonita, já tem muito tempo a licitação e não aparece os equipamentos para que possa 

funcionar, faço questão de estar presente na inauguração dessa creche para que possa abrir as 

portas para aquele bairro Nova Altamira e São Domingos que realmente ainda estão de portas 

fechadas. Também nas visitas houve uma reclamação sobre a questão da água que ainda falta as 

vezes tem água e as vezes não tem. A água é uma questão geral dos bairros a dona Jô me ligou 

cedo chorando me dizendo que em sua casa estava tudo sujo. Vamos estar encaminhando os 

RUCs, Santa Benedita enfim, é uma situação que ainda perdura. A questão também da ETE 

(Estação de Tratamento de Esgoto) de o odor e horrível, foi feito o estudo da água, dizem que 

não está contaminado e porque tanto odor? Então esperamos que seja encaminhado para essa 

Casa também um relatório para que possamos dar entrada no Ministério Público porque é um 

povo sofrido que mora na Rodovia Ernesto Acioly. Recebemos aqui na Casa a senhora dona 

Maria de Fátima conhecida como baiana, Valdilene e Merisvaldo a qual estão representando os 

Ribeirinhos Arara e Iriri, para que realmente eles possam terem escolas, posto de saúde, ao 

termino da reunião iremos reunir com os outros vereadores para fazer encaminhamento para 

melhorias do povo Ribeirinhos. Sobre a questão que somos favoráveis ao concurso público, que 

sou favorável como já falei, o Projeto de Lei que será lido hoje como falou o presidente Projeto 

de Lei nº 085/2018, direcionados os servidores da educação onde realmente se tenha esse diálogo 

para que realmente nós possamos fazer as adequações se não der cem por cento mas a maioria, o 

entendimento sobre a classe dos professores. Várias coisas me chamaram atenção principalmente 

a carga horária, a questão das perdas salariais, e também a questão dos valores que realmente 

possamos está discutindo que tanto o servidor público quanto também o Poder Público, o 

Executivo Municipal que no seu entendimento o servidor público quanto também não fique 

prejudicado principalmente nessa carga horária que altera o Projeto de Lei que veio anterior de 

trinta para quarenta horas. Então isso aí já foi um ganho dessas trinta horas. Agradeceu. Em 

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

primeiramente desejar um bom dia a todos e dizer que retorno com a mesma disposição de 

sempre e vamos iniciar as reuniões desse segundo semestre sem dúvida nenhuma discutindo o 

que nós acreditamos ser a segunda Lei do município tendo em vista que nas reuniões anteriores 

nós aprovamos aqui a reestruturação da Lei Orgânica, da qual fui relator sem dúvida alguma 

houve várias discussões e houve avanços. Essas leis que vão ser pautadas aqui sobre o Plano, 

Carreira e Cargos dos servidores públicos, bem como o plano de carreira e remuneração e 

valorização dos professores do magistério nós precisamos sim de um prazo para discutir melhor. 

Estive no SINTEP com os professores, hoje representado pelo professor Fabiano Lucas e o 

Lucivan, que a princípio eles também senhor presidente eles concordam que deva ter um tempo 

maior para ser discutido. Eu gostaria de dizer aos professores que ontem nós nos reunimos aqui 

com os Secretários de Administração e Educação, eles acataram essa ideia, e possivelmente vai 

ser discutido aqui para que se forme um grupo do SINTEP, dos vereadores e um grupo de outras 

classes que queiram participar para que possamos discutir com bastante cautela. Sabemos que o 

Ministério Público junto com a Prefeitura fez um acordo aonde foi dado um prazo para que eles 
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para ser pautado aqui esse Plano e a Prefeitura cumpriu, mas a discussão cabe a nós. Ontem eu 

deixei bem claro que o tempo que for necessário para discutirmos nós vamos querer e vamos 

discutir é logico que junto com a classe interessada que são os servidores. Então vamos 

conversar possivelmente o presidente Dr. Loredan vai explanar melhor o que foi decidido, aliás 

não houve decisão ontem houve uma reunião aonde esses pontos foram discutidos e foram 

entregues aos Secretários aqui aquela planilha que vocês nos entregaram já demonstrando alguns 

pontos divergentes. Eu acredito muito que nós vamos avançar e vamos votar de imediato para 

realizar o concurso público que é o interesse maior de todos nós. Eu gostaria de me referir aqui a 

fala do meu amigo vereador Assis Cunha, quando ele diz que nós perdemos a guerra para os 

jovens e adolescentes assim como nós perdemos em um determinado tempo perdemos para o 

mosquito da dengue. O vereador Assis Cunha é do meu partido somos vereador do PSB, mas eu 

gostaria de discordar um pouco ou em parte da fala do meu amigo vereador porque eu acredito 

na verdade que nós quase perdemos a guerra foi para a corrupção. Sabemos nós que depois da 

lava jato a quantidade de milhões e milhões, desviados para o bolso de poucas pessoas, essas 

pessoas que hoje condenam todo mundo que hoje condena os batedores de carteiras, que 

condenam os menores são os maiores assaltantes desse país, No Rio de Janeiro todos nós 

sabemos que tem Governadores, Vice-governadores presos. O dinheiro que já foi arrecadado que 

já foi recuperado melhor dizendo agora em dezembro passado deu para pagar dois meses de 

salário dos funcionários públicos e dos aposentados só para vocês terem ideia da quantidade de 

dinheiro que é roubado desse país. Eu não tenho dúvida que se esse dinheiro fosse invertido 

melhor na educação nós não estaríamos passando por essa situação. Então a guerra que nós 

estávamos quase perdendo porque nós estamos recuperando a dignidade desse país que é a 

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

cumprimentos disse: vou começar com uma palavra de Deus “quem abre a boca a favor do mudo 

pelo o direito de todos que se acham desamparados” provérbio bíblico que sempre gosto de falar 

porque eu aqui nessa Casa presidente, confesso a vossa excelência que eu acha que iria chegar 

aqui depois que vimos as ruas pintadas na Avenida Tancredo Neves, tudo pintado de vermelho 

tudo muito bonito achei que o povo nos bairros e nas comunidades mais afastadas a população 

estivessem satisfeitas também mas só vimos indignação presidente Loredan, só vimos revolta 

popular. Digo isso presidente porque aqui está aqui em meu celular as mensagens, no bairro da 

Colina recebi denúncia que a população estão sem água novamente e ainda tem mas os 

moradores estão dizendo que estão beneficiando pessoas ligadas ao governo que fizeram ligação 

tirando água da casa da população e colocando a água para as casas dos bonitões que são ligados 

ao governo isso lá na Colina. No Michila senhor presidente cadê o Roni Heck? O Secretário que 

assumiu a Secretaria de Educação, no Michila as crianças estão sem ir para a escola porquê? 

Porque não pagará o transporte escolar está aqui a denúncia dos moradores se quiser ouvir os 

áudios e passo mostrar para as senhoras e senhores ouvirem. E ao chegar aqui encontro a senhora 

baiana aqui indignada, revoltada e com razão dizendo que lá na comunidade do Espelho, 

Itapuama, Cajueiro e as comunidades Ribeirinhas estão isoladas, não tem ninguém estudando 

João do fusca, esta ai onde ela dize que já estão com vinte e sete dias sem aula, a educação é o 

princípio e o começo de tudo e aí foi um vereador dessa Casa assumir a Secretaria de Educação e 

parece-me que retrocedeu parece-me que virou uma esculhambação lá. Hoje eu vou fazer uma 

visita de cortesia para o Roni Heck, quero saber o que foi que aconteceu com a educação porque 

já vinha falida e agora parece que terminou de desmoronar tudo. Então presidente diante desses 

fatos é que ficamos indignados, revoltados porque quando chegamos aqui achamos que vamos 

ter o restante do ano de tranquilidade, mas não só ouvimos reclamações da população e com suas 
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razões. Meu caro Lucas e Lucivan esse plano de cargos e carreiras vencimento dos servidores, 

recebemos o projete de nº 084 que já veio com problema isso é uma enganação à classe 

trabalhadora do município de Altamira. Eu falei ontem para o Secretário de Planejamento disse 

para ele isso aqui só veio para essa Casa porque a Justiça obrigou, ele disse não já estava pronto 

e tal, e está aqui duas leis num projeto só. O projeto de nº 084, o presidente desta Casa com 

muita sabedoria e inteligência que vossa excelência teve de não colocar esse projeto para ser 

votado com duas eis em um projeto só. Então vejam como que é, aqui está extinguindo as classes 

dos garis, vigilantes, serviços gerais, então veja bem presidente, nós temos que nos atentar 

porque isso aqui vai ser devolvido para o Executivo, sabe se lá quando que esse projeto vai 

retorna para essa Casa, eu falei lá no SINTEP sabe se lá quando, isso aqui é uma conquista desde 

que viesse feito para a população para a classe trabalhadora do município de Altamira e não para 

massacrar o magistério, os vigilantes enfim todas as pessoas que tem a função de serviços gerais, 

então não é isso que nós não queremos  presidente Loredan, o que nós queremos é que venha um 

Plano de Cargos e Carreira para a população decente para que a pessoa possa chegar aqui e dizer 

aos vereadores esse projeto de lei e nº 084 e 085 que vai ser votado aqui mas que vem 

contemplar as classes dos vigilantes, garis, magistério enfim a todas as classes trabalhadoras do 

município de Altamira. Então presidente eu chamo atenção dos nobres colegas da Casa eu chamo 

atenção dos senhores para que nós prestemos muita atenção e eu não vou desistir. Peço aos 

senhores e ao presidente não vamos desistir dessa conquista da classe trabalhadora do município 

de Altamira, nós vamos ao Ministério Público a Justiça até que seja votada aqui nessa Casa. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os 

cumprimentos disse: a volta aos trabalhos senhor presidente nesse segundo semestre do ano de 

dois mil e dezoito. Ontem ao chegar aqui na Câmara eu recebi cópias do projeto de n.ºs 084 e 

085/2018, que fala sobre novo regulamento dos serviços públicos para poder fazer o concurso. 

Tem me chamado atenção senhoras e senhores vereadores é importante que solicitem a Casa 

principalmente a Secretaria dessa Casa o Projeto de Lei de nº 1.397 e 1.393/97 de vinte e um de 

julho do ano de mil novecentos e sete que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira e 

Vencimentos da administração pública direta autarquia funcional do município de Altamira e dá 

outras providências. É dispositivo da lei 1.767/2007, que dispõe sobre o Regime único dos 

Servidores Públicos de Altamira. E também a lei de nº 1.553/2005, que diz a substituição do 

antigo Plano de Cargos e Remunerações definido pela lei nº 1.553 será de grande valia para o 

município que contará com os serviços uma lei mais moderna, detalhada e adequada as 

necessidades atuais além de ser vir a base de atualização de novo concurso público. Ontem em 

conversa com alguns servidores da educação ligados ao Sindicato eles formaram propostas para 

que nós possamos trabalhar e adequar esse projeto de nº 085, para que eles continuem ofertando 

uma educação com qualidade e sendo respeitados a sua categoria. Passamos a cópia ontem à 

noite ao presidente, aonde no próximo dia 14 (quatorze) a categoria poderá debater esses 

assuntos. Nós só poderemos votar esses projetos de n.ºs 084 e 085, acredito senhor presidente se 

nós lermos essas três leis que estão sendo revogadas e alteradas. Assim teremos uma clareza 

melhor do que estamos fazendo. Eu como vereador eu quero determinar meu voto bastante 

consciente, estou juntado documentos para que no final de semana possa ler e compreender o 

que está sendo ofertado pelo o Executivo. Ontem o Secretário Rodrigo ele me deixou 

preocupado quando ele falou da extinção de três funções a de garis, serviços gerais aonde vão 

atingir também educação na limpeza e a de vigilante. Segundo ele a extinção desses cargos 

possibilitará a licitação de empresas para prestarem esses serviços a terceirização. Eu sou 

basicamente contra a terceirização de serviços públicos porque muitas das vezes eles custam 
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mais caros aos cofres públicos e nós precisamos cuidar do dinheiro público como se fosse 

dinheiro nosso e assim nós vamos construir uma cidade melhor. Também nessa pegadinha da 

extinção dessas funções podem ficar ainda aquele dispositivo de dispor do Executivo para que 

possa contratar e usar essas pessoas como voto de cabresto no futuro como está sendo usado no 

momento. Então precisamos debater com muita calma isso. Também ontem eu chamei atenção e 

está aqui presente o novo Presidente da Comissão que vai ser ainda lido que é o vereador Almiro 

Gonçalves, relator Victor Conde e o relator Francisco Marcos, acho que vocês tem uma função 

muito importante no debate desse plano de nº 085, aonde tem que ser conciliados os debates com 

os servidores da educação e com a população em geral para que possamos usar se não todo mas 

parte das propostas que foram feitas através da categoria e do Sindicato. Então precisamos 

trabalhar com muita clareza, presidente e nós queremos trabalhar isso exaustivamente para que 

possamos mais breve possível colocar em votação e assim ofertar aos cidadãos de Altamira a ter 

um concurso público.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que 

após os cumprimentos disse:  pensa numa energia cara meus amigos e a iluminação pública 

então acho um grande desrespeito com cada morador desse município essa taxa de iluminação 

pública, é lima vergonha, e não era para ser cobrada taxa de iluminação pública porque pagamos 

a energia, mais cara do brasil. Quero informar aos meus amigos estive na Convenção  em Belém 

nesse final de semana do nosso partido e está lá transitando o registro da candidatura do Isaac da 

Celpa, filho de Altamira que vai lutar pelo povo de Altamira pelo mas sofridos e necessitados 

Altamira vai ter um representante legitimo, um cara polêmico dentro do município pelos 

interesses de cada um de vocês principalmente  pelos os mais necessitados. Pense numa pessoa 

que vai brigar com relação essas blitzs abusivas que o Detran usa o poder de Polícia para que o 

povo de Altamira e para constrangi aqueles que circulam em nossa cidade abordando você com 

sua família. Isso é inadmissível, inaceitável. Eu como vereador do município essa voz não se 

cala, porque existe uma máfia e que eu já falei aqui várias vezes dentro do Detran chamada VIP 

Leilão, onde eles colocam multas abusivas em cima de você, e ai o Detran usando poder de 

Polícia como já falei e aí guincha seu carro ou sua moto  e aí leva lá para o pátio  do Detran para 

você não ter condições de pagar as diárias , e assim com três meses que seu bem está lá no pátio 

eles leiloa sem bem e eles mesmo arremata e eles mesmo vende seu bem esses canalhas. Eu falo 

aqui diariamente que essa VIP leilão, está milionária de tanto roubar o povo de Altamira, mas 

vamos acabar com isso porque eu vou ganhar essa eleição, essa é uma das causas que eu vou 

bater naquela tribuna porque eu não posso me calar diante da verdade, diante da injustiça que 

esse governo utiliza do Detran para sacanear com o povo humilde e trabalhador. Você que 

comprou seu carro ou sua moto, você que fez um consórcio que financiou seu carro com muita 

dificuldade para você trabalhar e aí vem eles tomar seu bem. A cobrança do IPVA meus amigos 

ela é administrativa, é igualmente o IPTU de sua residência, é igual você comprar sua televisão, 

geladeira e aí você atrasa uns dois meses eles vêm e lhe tomam. O IPVA você paga quando você 

vende seu bem aí que você vai fazer a transferência, mas esses canalhas juntaram o IPVA com o 

licenciamento para dizer que prende por causa do licenciamento uma taxa de cento e poucos 

reais. É uma luta desse vereador lá em Brasília se Deus quiser e se assim for à vontade dele e do 

povo de Altamira que sabe quem sou. Vou lutar principalmente pelos os mais necessitados pelo 

povo que moravam no Baixão do Tufi, na rua dos Operários que eu sempre estava presenta na 

hora das enchentes eu sempre chegava lá para ajudar, quando eles precisavam de madeira eu 

ajudava construir no mínimo cem casas no Baixão do Tufi e deixei madeira para construir no 

mínimo mil casas meus amigos. O Ivalândia uma vez eu cerquei naquela época vinte e seis 

casas, um povo que o Prefeito colocou lá na época nem uma casa tinha muro e eu cerquei todas 
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passei dezessete dias dia e noite levando madeiras para o conjunto Ivalândia, vocês sabem do 

que eu estou falando. Esse Frigorifico aí meus amigos que há quatro, cinco anos atrás abatia de 

quinhentas a seiscentas cabeças de gado diária, gerava mil empregos direto, gerava, mas de três 

mil empregos indireto, acredito que amigos ou parente de vocês que lá trabalhavam e amanhecia 

o dia feliz porque sua mesa estava farta. Então meus amigos temos que trazer esses empresários 

para Altamira e isentar vários anos de imposto para poder gerar renda. Sobre o concurso público 

que foi falado aqui teve o concurso público da Funai a oitenta dias atrás foram chamados eu fui 

lá e não vi nem um filho de Altamira lá, nem um filho da região, esse Ensino Médio do Pará está 

abandonado há mais de vinte ano que está defasado, e aí eu vereador dessa Casa vou ficar 

calado, se eu estiver errado que eles me processe aqui tem advogado para me defender, aí eu 

posso ficar calado porquê? Vou defender o voto de quem me colocou aqui. A nossa 

Universidade de Medicina mais de cem alunos somente três filhos de Altamira e somente quatro 

da região. Eu só voto aqui para acontecer esse concurso público, primeiro se ofertar curso para 

os nossos jovens filhos de Altamira aqui da região, e nós ter a nossa cota claro que não vamos 

infligir a Constituição, mas se tiver uma brecha temos que dar a cota para os filhos de Altamira. 

Porque se o concurso público passar aqui agora vocês lembrem de mim do que eu estou falando, 

olhe lá se passar nesse concurso um filho de Altamira a crise está muito grande no brasil e os 

caras que estão desempregados lá em São Paulo e Goiânia eles tem o mesmo direito de estar aqui 

para fazer o concurso os caras que estudam em colégio particular e aí como é que os filhos do 

nosso município e região vão concorrer num concurso de igual para igual com essas feras? Nós 

vamos ficar igualmente jacamim criando filho dos outros. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: hoje é uma honra imensa 

retornar os trabalhos da Câmara Municipal tendo em vista que nós passamos por um recesso 

parlamentar onde nós sempre mesmo em recesso nós continuamos trabalhando os vereadores 

continuam atendendo fazendo suas visitas e tentando melhorar a qualidade de vida da nossa 

população, assim tentando desenvolver nosso município que isso que é o mais importante. Desde 

de já quero fazer um convite aos amigos para que possamos estudar um pouco, mas esse plano 

de cargos e carreira para que possamos saber o que ele está propondo para nossa cidade. Ontem 

infelizmente não pude participar da reunião para discussão desse projeto, mas a partir de agora 

estarei à disposição para dialogar debater e buscar meio termo para ambas as partes e que nós 

consigamos melhorar esse plano de cargos e salário para todos de Altamira. Tivemos o mês de 

julho praticamente de recesso e vimos assim que as notícias são praticamente as mesmas. Nós 

continuamos com a falta de segurança pública, falta de investimento para criação de emprego e 

renda, vimos nossa população clamando pelas discussões e debates que sem sombra de dúvida 

irá mudar a história de nossa cidade. Então é uma honra está presente, mas uma vez na reabertura 

dos trabalhos e que possamos continuar trabalhando pelo o povo de Altamira sempre pensando 

no bem-estar de nossa população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: quero dizer que nesse recesso me 

dediquei a fiscalizar obras que estão sendo executadas pelo gestor municipal Domingos Juvenil. 

Também quero informar que cada canto dessa cidade nos deparamos com diversas obras, ruas 

sendo asfaltadas, ruas varridas, ruas pintadas, assim para melhorar o trânsito de nossa cidade. 

Também quero destacar a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana que não para são 

vinte e quatro horas a serviço da nossa população. Para ver de perto as reivindicações das 

comunidades visitei a zona rural de nosso município que solicitaram minha presença para tratar 

dos mais variados assuntos que transformarei em indicações e apresentei nesta Casa de Leis, e 

com certeza serão aprovadas e encaminhadas para o Executivo Municipal, para que sejam 
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executadas para que nossos amigos do campo tenham maior qualidade de vida.  Sabemos que 

nossa população precisa de vereadores atuantes, estou fazendo o que é necessário para atender 

nosso povo.   Quero destacar que nestas visitas podemos ver o bom trabalho prestado na Escola 

Boom jesus da Lapa, o serviço de água lá que abastece dezoito famílias, estava há mais de seis 

meses parado onde fizemos diversas visitas e com o apoio do nosso Secretário Darlan mesmo 

não sendo área dele porque pertence a zona rural, mas assim mesmo ele colaborou e hoje água 

está jorrando lá e a nossa população está bem servida.   Na referida escola também foram 

instalados ventiladores, a iluminação não está de qualidade, mas o nosso Secretário Roni Heck, 

me garantiu que na próxima semana estará sanando o problema. Quero dizer da satisfação de 

está retornando aos trabalhos após o recesso, recesso esse como disse o nobre Victor disse que 

todos os vereadores continuaram desempenhando seus trabalhos na zona urbana e zona rural. 

Assim sendo justificado o voto da nossa população. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente 

passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Victor que faça a leitura das matérias. 

SÓ LEITURA.  Projeto de Lei n.º 084/2018, do Executivo Municipal, que altera, revoga e inclui 

dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional Município de Altamira 

e, dispositivos da Lei Municipal n.º 1767/2007, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos de Altamira. ADENDO À PAUTA: Em atenção ao cumprimento da 

Técnica Legislativa, a Mesa Diretora, retirou de pauta o Projeto de Lei n.º 084/2018, em razão do 

mesmo projeto ter vindo alterando duas leis, quando deveria serem dois projetos, cada um 

alterando a matéria pertinente ao assunto tratado. Projeto de Lei n.º 085/2018, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira, Remuneração e Valorização 

dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Altamira. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 1616/2018, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria Municipal de Integração Social/Coordenação de Cultura, promover concurso de 

poemas com o tema “Cidade de Altamira”, cujo resultado deverá ser conhecido nas festividades 

em comemoração ao aniversário de Altamira. Indicação n.º 1610/2018, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, criar uma nova política de atendimento na DEAM, que o atendimento 

seja ofertado 24 horas por dia, inclusive nos finais de semanas e feriados. Que também seja 

destinada uma guarnição da Polícia Militar para auxiliar no patrulhamento e atendimentos as 

vítimas. Indicação n.º 1611/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Simão Jatene – Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, providenciar 

outro prédio para instalações da sede do CPR VIII, em Altamira. Indicação n.º 1612/2018, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Luiz Fernandes Rocha - Secretário de 

Estado de Segurança Pública e Defesa Social, que destine efetivo da Polícia Militar, para em parceria com 

o Ministério Público Estadual e Órgãos do Poder Judiciário, possam cuidar especificamente do combate as 

drogas em Altamira.  Indicação n.º 1618/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere 

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

redutores de velocidade nas proximidades do Parque de Exposições Antônio Inácio de Lucena. 

Indicação n. º1619/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Guarda Municipal, destacar Guardas Municipais para 

prestar serviço nas dependências da Praça da Independência e Praça do Mirante. Indicação n. 

º1620/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

Prefeito Municipal, através do DEMUTRAN, realize o serviço de sinalização horizontal e 
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vertical na Avenida João Pessoa (Orla do Cais). Indicação n.º 1614/2018, de iniciativa da 

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

através da Secretaria Municipal de Saúde, adquira 05 (cinco) Bombas de Infusão para a UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento de Altamira. Indicação n.º 1615/2018, de iniciativa da 

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

através da Secretaria competente, construa uma área de lazer no bairro Nova Altamira. Indicação 

n.º 1621/2018, 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 da rede de iluminação pública na Travessa Luiz Coutinho, no bairro Brasília.  

Indicação n.º 1622/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir e 

instalar uma central de ar condicionado na Sala de Arquivos na UBS Aparecida, no bairro 

Aparecida. Indicação n.º 1623/2018, 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 da rede de iluminação pública na Rua da 

União, no bairro Aparecida.  Indicação n.º 1617/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, 

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

realizar o serviço de asfaltamento na Rua Francisco Nunes Bezerra, no bairro Ayrton Senna II.  

Indicação n.º 1629/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com 

vistas a ampliação da piscicultura para pequenos produtores de Altamira.  Indicação n.º 

1630/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar horas de tratores para 

realizar o serviço de destaca para pequenos produtores de Altamira.  Indicação n.º 1624/2018, de 

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

Municipal, através do DEMUTRAN, disponibilizar Agentes de Trânsito, para orientar os 

motoristas no semáforo localizado na Avenida Bom Jesus com a Rua 06, no bairro Mutirão.  

Indicação n.º 1625/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

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

recapeamento asfáltico na Rua 06, no bairro Bela Vista.  Indicação n.º 1626/2018, de iniciativa 

do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realizar o serviço de tapa buraco em frente à Escola, localizada na Rua 

“G”, no RUC Jatobá.  Indicação n.º 1627/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que 

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

Mobilidade Urbana, competente, realizar o serviço de recuperação das Ruas 01, 02 e 03, no 

Loteamento Cama de Vara.  Indicação n.º 1628/2018, de iniciativa do vereador Almiro 

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

competente, implantar redutor de velocidade (lombada), na Avenida Papa João Paulo II, próximo 

à entrada ao RUC Laranjeira. Indicação n.º 1613/2018, de iniciativa do vereador Francisco 

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

competente, realizar os serviços de pavimentação ou blokreteamento na Rua Nossa Senhora de 

Nazaré, no bairro Jardim Independente I.  Moção n.º 077/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere que seja consignada Moção de Congratulações pela passagem do 

Dia do Advogado, comemorado no próximo dia 11 de agosto. AVULSOS:  Mensagens sem 

números do Executivo Municipal encaminhando os Projetos de Leis n.ºs 084 e 085/2018.  

Ofícios n.ºs 212 e 213/2018-GAB/SEMAD, de iniciativa do senhor Rodrigo Rizzi - Secretário 
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Municipal de Administração, encaminhando os Projetos de Leis n.ºs 084 e 085/2018.  Ofício n.º 

005/2018/GSJBAR, encaminhado pelo Senador Jáder Barbalho, comunicando o pagamento de 

Emenda Parlamentar ao Fundo Municipal de Saúde do município de Altamira, no valor de cem 

mil reais.  Ofício n.º 477/2018/GM-MME, encaminhado pelo senhor José Wanderley Uchoa 

Barreto – Chefe de Gabinete do Ministério de Minas e Energia.  Ofício n.º 2274/2018, 

encaminhado pela senhora Mayara Andrade – Superintendente de Planejamento Aeroportuário.  

Ofício n.º 022/2018, encaminhado pelo senhor Carnot Luiz Braun Guimaraes – Gerente Regional 

da Anatel nos Estados do Pará, Maranhão e Amapá.  Ofício CE n.º 057/2018-PR, encaminhado 

pelo senhor Paulo Roberto Ribeiro Pinto – Diretor Presidente da Norte Energia.  Ofício sem 

número encaminhado pelo senhor Alexandre Cardoso – Gerente de Expansão das Centrais 

Elétricas do Pará.  Portaria n.º 092/2018, da Mesa Diretora, que altera a formação da Comissão 

de Educação, Cultura e Desporto e Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 

Municipal de Altamira. Em seguida o senhor presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicação n.º 1616/2018, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 1610, 1611 e 1612/2018, de 

iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 1618, 1619 e 1620/2018, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1614 e 1615/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo.  Indicações n.ºs 1621, 1622 e 1623/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

Indicações n.ºs 1617, 1629 e 1630/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações 

n.ºs 1624, 1625 e 1626/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 1627 e 

1628/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicação n.º 1613/2018, de iniciativa 

do vereador Francisco Marcos.  Moção n.º 077/2018, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos 

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

1624, 1625 e 1626/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 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 n.ºs. 1627 e 1628/2018, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 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. 1621, 1622 e 12623/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros. Agradeceu. Em seguida fez 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 614 e 1615/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

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

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

1618, 1619 e 1620/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 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. Indicação nº 1616/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que 

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

matérias. Indicação nº 1616/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Agradeceu. 

Não havendo mais manifestantes o senhor presidente solicitou ao vereador Victor Conde 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: indicação n.º 

1616/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1610, 1611 e 
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1612/2018, de iniciativa do vereador Victor conde.  Indicações n.ºs 1618, 1619 e 1620/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1614 e 1615/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1621, 1622 e 1623/2018, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros.  Indicações n.ºs 1617, 1629 e 1630/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  

Indicações n.ºs 1624, 1625 e 1626/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 

1627 e 1628/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 1613/2018, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos e Moção n.º 077/2018, de iniciativa do vereador 

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

os cumprimentos disse: quero dizer que estávamos de recesso mas desde o mês de junho tivemos 

uma reunião com os servidores do Centro Diagnóstico da farmácia e do CTA, do da Farmácia do 

Centro Diagnóstico, sobre a questão de todos os servidores públicos contratados já estavam com 

seus salários normalizados mas ainda faltava esses três setores. Então conversamos com a chefe 

de gabinete com a Secretária de Saúde a Kátia, a qual a partir do dia quinze desse mês o horário 

vai ser estabelecido o Centro Diagnóstico onde realiza os exames principalmente de análise 

bioquímico do município de Altamira vai estar funcionando pela manhã e pela tarde os 

funcionários que estavam recebendo a metade do salário retorna o salário desses servidores. 

Agradeço a sensibilidade da chefe de gabinete da Secretária de Saúde, que retorna o salário 

desses servidores públicos desses locais Centro Diagnóstico, Farmácia e do CTA. Agradeceu. 

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

fazer um relator um assunto que venho acompanhando há muito tempo desde o ano de dois mil e 

treze, teve alguns avanços empregos, houve uma situação que todos queriam trabalhar na Norte 

Energia, a Prefeitura precisava de pessoas para trabalhar e tinha dificuldade hoje inverteu. Quero 

fazer uma sugestão para ver a possibilidade de se trabalhar já falei antes nessa tribuna uma 

situação, faço muitas visitas nessas visitas chego em uma casa e lá tem dez pessoas e todas as 

dez estão desempregadas e chegou em outra casa a mesma situação e não vejo solução com 

relação a isso. O que eu quero colocar aqui para discussão é a minha opinião, se for possível 

quero até colocar aqui para os professores, para o SINTEP haja visto que o Secretário colocou 

aqui que possa haver uma extinção onde tem no projeto extinção para as áreas de garis, serviços 

gerais e vigilantes uma possibilidade de ser terceirizados, eu particularmente sou contra a 

terceirização e a favor do concurso público, gostaria da possibilidade que fosse através do CRAS 

e do CREAS fazer um trabalho mais humano nesse sentido por exemplo, as vagas para garis, 

serviços gerais e vigilantes, que são pessoas humildes pessoas com dificuldades de terem apoio, 

que não tem condições  de estudar para terem um grau maior se a sujeita a trabalhar nessas áreas 

em algumas situações. Gostaria de sugerir que pudéssemos trabalhar com essa possibilidade se 

houver realmente essa extinção no concurso que possa amarrar a sugestão de trabalhar e ser bem 

transparente através do CRAS, Ação Social, porque tenho visto algumas situações chegando em 

algumas residência tem dez pessoas todas desempregadas e em outras tem oito pessoas uma só 

está trabalhando quem de direito teria pelo menos uma vaga. Então seria uma sugestão que 

gostaria de colocar em pauta aos pares porque se houver essa possibilidade de invés de 

terceirizar que trabalhassem em consenso juntamente com a Ação Social, CREAS e CRAS, isso 

é somente minha opinião, não sei se tem legalidade ou não. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: quero informar que 

estive fazendo uma visita na comunidade da Serrinha e dizer que o andamento dos serviços 

asfáltico está bem acelerado em breve iremos inaugurar juntamente com os nobres pares. 
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Também dizer que os trabalhos da coordenação da agricultar está muito bem. Também fazer um 

comunicado que acabei de receber dos moradores da Serrinha, todos sabem que na semana 

passada deu uma chuva muito forte e lá devido ter sido feito a estrutura do aterro e ficando muito 

alto Raimundinho, fui comunicado para que possa tomar providências. Vou procurar o Pedro 

Barbosa, encaminhar ofício para que ele tome providências o mais rápido possível colocar um 

bueiro, porque com essa chuva forte entrou água e grande quantidade de barro na igreja católica, 

então assim ficando em estado de calamidade. Inclusive um vizinho do lado da casa dos 

professores com essa chuva a criação de pintos dele morreram afogados se não tomarmos 

providências quando chegar o inverno vai ser pior. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Estevam que após os cumprimentos disse: senhor presidente voltando do recesso 

e mesmo sem estar com a saúde totalmente recuperada fiz várias visitas nas comunidades do 

Assurini juntamente com o Pedro Barbosa, Garimpeiro e o Guina, onde está acontecendo um 

trabalho de qualidade e com grande avanço nas estradas. Hoje você sai daqui e chega até no 

Cajueiro, tendo somente um trecho faltando somente oito quilômetros de asfalto, mas já vai ser 

dado início aos trabalhos. No travessão da Firma tem duas patrol. No Cajituba tinha um trecho 

que alagava os moradores não tinham energia e já estão levando os postes para serem colocados, 

já foi feito o aterro tanto de um lado como do outro sentido ao Tuna. Também chegando no 

travessão da Firma a terraplenagem as estradas estão ficando muito boas. Tem um trator de 

esteira no travessão do Cajueiro fazendo a limpeza da estrada para a patrol fazer o escoamento 

das águas enfim arrumar as estradas. No Babaquara tinha um trecho que estava muito ruim foi 

arrumado e também foram feitas quatro pontes de qualidade o nosso Prefeito está investindo 

muito no produtor rural, acredito que todos os produtores rurais estão felizes porque nunca teve 

estradas como temos hoje. Então o Prefeito juntamente com os seus coordenadores está fazendo 

um trabalho de qualidade no Assurini. NO Babaquara foram feitas essas pontes e agora um trator 

foi destinado para lá fazer a retirada de água de lado para o outro para assim conservar a estrada. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os 

cumprimentos disse: o vereador João Roberto veio aqui na tribuna há pouco e falou sobre a 

questão dos garis que deveriam serem aproveitados em algumas secretárias devido suas 

estabilidades sociais,  eu confesso ao vereador que realmente a gente fica sensibilizado com essa 

situação, mas nós sabemos vereador que está vindo um plano para ser aprovado por nós que seria 

dos cargos e carreiras do funcionários públicos de Altamira, e os cargos de gari, vigilantes e 

serviços gerais,  parece me que estão vindo nesse plano para serem extintos. Então eu sugeria à 

vossa excelência que propusesse uma emenda a esse plano para que esses cargos não fossem 

extintos, que nós não podemos aqui pensar em aproveitar essas pessoas em um cargo que o 

próprio Executivo está propondo a extinção deles. O vereador Aldo já se manifestou aqui com 

relação essa situação disse ser contrário, eu não tenho dúvida nenhuma que se vossa excelência 

propor aqui uma emenda vossa excelência terá nosso apoio nesse sentido. Agradeceu. Em 

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

senhor presidente falar sobre quatro pontos: o primeiro é para agradecer aonde na última sessão 

nesse microfone eu cobrei especialmente a Mesa Diretora e ao senhor providências junto ao 

Executivo para o bairro Airton Senna I, onde estava completamente abandonado e tinha valetas 

até de um metro e trinta, ao retornar de Castelo de Sonhos agora no domingo passado constatei 

que os serviços estão sendo feitos. Dentro dessa conversa Vice-presidente, nós temos anos 

passados e agora hoje também o problema da água do bairro da Colina entre tantos, mas eu 

quero focar no bairro da Colina Raimundinho, é necessário que a Prefeitura de Altamira tome 

providências, não é possível aceitar que a população daquele bairro seja tão prejudicada com a 
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falta de água. Eu acho que é, mas interesse político para resolver essa situação. Nesse microfone 

eu quero Raimundinho pedir sua interferência junto ao Executivo, tenho a certeza de que ao 

mesmo tempo que estou pedindo para vossa excelência interferir quero fazer uso de agradecer 

nesse microfone. Outro ponto Raimundinho e eu sei que é uma bandeira sua mas quero ajudar 

também é uma bandeira nossa é sobre os ofícios que foram lidos especificamente o ofício de nº 

022/2018, aonde o senhor Carnot Luiz Braum Guimarães - Gerente Regional da ANATEL do 

Estado do Pará, diz que em Altamira não pode ter mais expansão no Programa de Telefonia 

Móvel porque está atendido oitenta por cento. Eles têm que entender que este ano o brasil entrou 

chamado Universalização de Telefonia Móvel, e eles são obrigados a colocar telefonia móvel em 

vilas e Distritos. Falo isso vereador porque também sinto na pelos  meus Distritos Castelo de 

Sonhos com dezoito mil habitantes e Cachoeira da Serra com seis mil habitantes não podem ter 

telefonia porque a lei no passado dizia que quando a empresa dava cobertura com oitenta por 

cento ao município ela estava atendendo a Resolução, e a Resolução foi mudada tanto é que hoje 

uma torre de celular quando ela é construída ela tem que atender trinta quilômetros do centro 

para cada lado, é uma exigência da nova Resolução da ANATEL. Então nós precisamos cobrar 

desse senhor a eficácia da Universalização, nós podemos deixar por vencidos com essa resposta 

que ele nos deu dizendo que não é possível. Outro ofício Vice-presidente é o de nº 057/2018, do 

senhor Paulo Alexandre Cardoso ofício sem número, Alexandre Cardoso ele é chefe da Celpa da 

gerência de expansão do Programa Luz Para Todos. Nós estamos construindo uma Belo Monte 

para eletrificar residências no país inteiro, mas principalmente nós queremos na nossa região dos 

onze municípios que compõem. Programa PLT Luz Para Todos, ele foi reiterado até o ano de 

dois mil e vinte e dois, possamos terminar sim o Belo Monte dois e não atender todo mundo, mas 

nós temos vereadores cento e setenta famílias no Estado do Pará que estão no escuro. Então nós 

precisamos dizer ao Paulo Alexandre que é necessário fazer um programa e inseri Vila Canopus 

e Vila Cabocla no programa, porque existe vereadores e aqueles que nos ouvi, um Programa de 

Povos chamado de Eletrificação de Povos Isolados, inclusive na Resex foi colocado aonde a 

energia elétrica energia para todos através de placas solares, e funciona muito bem. Se o 

problema em Vila Canopus e Vila Cabocla é a travessia de um rio pode ser colocado sim luz 

para todos em placas solar. Eu quero vereador Raimundinho contribuir com isso, vamos sentar 

nessa semana acredito que precisamos ir na Casa de Governo com a senhora Elisangela para nós 

fazermos esse encaminhamento. Não é possível nós aceitar que nosso povo fique no escuro por 

algumas faltas de responsabilidade de algum setor da Celpa. Digo aos senhores o Belo Monte 

dois ele vem sendo conduzido com altas falhas, eu tenho tentado combater. Inclusive eles 

desviam ligações do município de Altamira para colocar em vilarejo no município de Novo 

Progresso na BR 163. Onde o município de Novo Progresso está inserido num programa 

chamado Luz Para Todos Sexta Tranche que tem vinte e uma mil ligações para este ano de dois 

mil e dezoito. Eu quero que Novo Progresso tenha energia, mas do Sexta Tranche, e não tirar 

ligações do Belo Monte dois e deixar nosso povo sem. Digo Victor que Altamira ainda tem mais 

de mil famílias no escuro tirando Vila Canopus, se colocar Vila Canopus vamos chegar a mil e 

quinhentas famílias, somos o gerador de energia e no escuro. Então são dois ofícios que nós 

temos que os debruçar para quando formos encaminhar dizer para eles, nós estamos conscientes 

que existe Universalização da Telefonia Móvel, e que existe a reiteração de Luz Para Todos até o 

ano de dois mil e vinte e dois. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos que após os cumprimentos disse: gostaria senhor presidente que após a reunião, a 

vereadora Socorro já deve ter feito o encaminhamento com o presidente Dr. Loredan  para que 

venha ser feito atendimento a essas pessoas da comunidade dos ribeirinhos, aquelas pessoas 
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vivem completamente isolados, nós precisamos dar atenção porque são moradores do município 

de Altamira, são seres humanos e que precisam do apoio do governo, precisam da educação, 

aquelas crianças que estão lá precisam estudar precisam que a Secretaria de Educação desse 

município se faça presente para fazer uma visita porque nem as escolas Raimundinho foram 

pintadas, ainda estão com a tinta de cor verde do governo anterior. Estive lá fazendo uma visita 

dando uma volta por cima descendo o Itapuama e eu vi as escolas todas verdes e ainda com o 

bonequinho nas portas. Então prestem atenção o que nós queremos é haja um atendimento deste 

governo que ele vá chegue nessa comunidade e der atenção. Espero vereadores que haja 

atendimento para que essa senhora que representa a comunidade possa para o anseio daquela 

comunidade para que os senhores possam dar um atendimento. Outro sim, senhor presidente falo 

já estou sabendo vereador Maia Júnior que o PDRS Xingu, segundas informações que chegaram 

até a mim que eu vou lá hoje à tarde para saber se realmente é verídica que há um processo com 

a Prefeitura Municipal de Altamira sobre a questão do Centro dos Dependentes Químicos, que a 

Prefeitura construiu do outro lado no Assurini, comprou um terreno caro do senhor Garimpeiro, 

construiu porque quis, com o apoio das igrejas evangélicas onde não se vê mas nem um pastor 

nem mesmo procurador com uma lanterna que estava ao redor todos fugiram todos vereador 

Victor, inclusive eu encontrei um pastor no supermercado nessa semana ele me disse não quero 

nem saber disso mas. Então veja bem os dependentes químicos que essa responsabilidade não é 

só do município a responsabilidade é das famílias e de todos nós, é uma reponsabilidade ampla. 

Foi feito o Centro dos Dependentes Químicos do outro lado do Xingu, se não me falha a 

memória é lá no Palhal né isso João Estevam? Está lá abandonado tem um rapaz lá tomando 

conta a gente chega lá ele diz eu não posso falar nada porque se eu falar alguma coisa vou ser 

demitido e está pronto para atender esses dependentes químicos nas ruas, aqui em Altamira tem 

uns quatrocentos dependentes espalhados nas ruas. Aí o gestor vem aqui dizer que ele não iria 

inaugurar porque vai gerar despesas para o município. Ora porque construiu? Agora vamos para 

cima do PDRS Xingu, vereador vamos fazer uma representação no Ministério Público contra o 

PDRS Xingu porque foram eles que liberaram o dinheiro, foram eles que colocaram o dinheiro 

na conta da Prefeitura. Então vamos para cima vereadores espero que vossa excelência, e os 

senhores vereadores estão todos convidados para que possamos fazer uma representação contra o 

PDRS Xingu para que seja tomado providências e inaugurada aquela obra, que seja o município 

ou seja lá alguma associação, seja lá que quer que seja o que nós queremos é que o Centro de 

Dependentes Químicos de Altamira, seja inaugurado para atender os dependentes químicos da 

nossa região. Falar também da Internet para Todos ouvi falar aqui que o Carnot que é o Gerente 

Regional da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) foi pedir ao presidente Dr. 

Loredan que faça o expediente que possa nomear uma comissão para irmos até Belém do Pará, 

conversar com Carnot, conversar porquê? Primeiro tem Internet para Todos e já que o Prefeito 

não se cadastrou e eu pedi até pelo o amor de Deus aqui em uma audiência pública, o vereador 

Raimundinho é testemunha que eu pedi para se cadastrar no Internet para Todos, para que lá no 

Espelho, Itapuama para que aquelas pessoas tenham direito de Internet que é um Programa do 

Governo Federal que vai atender as comunidades, e não foi cadastrado o município de Altamira, 

não se porquê. O Ministro Gilberto Kassab, na minha presença pediu vereador peça para o 

Prefeito se cadastrar no Internet para Todos, e não houve esse cadastramento pela Prefeitura 

Municipal de Altamira, até onde chegou ao meu conhecimento. Essa questão da expansão de 

telefonia é um absurdo vereadores, lá em Cachoeira da Serra é município de Altamira, em 

Castelo de Sonhos a população não tem comunicação, tudo é somente através do watts zap, a 

internet lá é via rádio através de moça que tem lá, e que faz de tudo por aquela comunidade que  
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acredita eu que tem mais de trinta mil habitantes lá morando e assim ainda sem telefonia, assim 

como no município de Altamira que você chega em diversos bairros e não tem telefonia de 

qualidade para a população. Então senhor presidente faço um apelo para que possamos formar 

uma comissão para podermos ir até Belém do Pará para conversarmos com o Diretor Regional da 

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

cumprimentos disse: ouvi aqui falar da questão dos transportes escolar o Prefeito tem que 

chamar o Secretário de Educação e puxar as orelhas dele para que ele possa regularizar essa 

situação, as crianças não podem de deixar de ir para a escola e nem irem a pé. Vereador João 

Estevam vá tomar um café com o Prefeito e peça para ele chamar o Secretário de Educação e se 

ele não der conta diga para ele demiti-lo, que o vereador Marquinho vai apresentar o vereador 

Aldo Boaventura para ser Secretário de Educação. toda semana é somente reclamações e não se 

resolve absolutamente nada. Ouço muito pelas ruas da nossa cidade que os alunos não estão indo 

para a escola por falta de transporte temos que ver o que que está acontecendo estamos aqui para 

ver essas coisas e sabermos o que que está acontecendo não podemos ficar dentro de casa 

acomodado vendo a carroça passar tenho que enxergar longe por isso que Deus me deu esses 

olhos grandes e vermelhos. Quero falar à vossa excelência vereadora Delza que faz um trabalho 

de excelência em Altamira, como filho de Altamira fico muito feliz pelo trabalho que vossa 

excelência faz em nossa cidade principalmente pelos, mas sofridos e necessitados que precisam 

de uma pessoa igualmente vossa nobreza parabéns. Também ao vereador João Roberto que faz 

um trabalho excelente na Corrente Solidária, há muitos ano em Altamira. O que eu quero dizer a 

vocês é que olhem para esse rapaz dos olhos grande e vermelhos amigo de vocês filho de 

Altamira, amigos do povo que moravam no Baixão do Tufi, da rua dos Operários, do Açaizal, 

invasão do Padres enfim, quero dizer que posso fazer muito mas pelo nosso município vo9cês 

não sabem da força que temos eu sozinho já faço um bocado de verão imagina juntos. Temos 

que resgatar o desemprego de nossa cidade que está muito grande essa obra de Belo Monte veio 

para nossa cidade tirou a oportunidade de nossos filhos de nossos amigos, os empregos que 

foram ofertados para nosso povo foi com o menor salário, mão de obra pesada salário de trinta 

quarenta mil reais foi somente para as pessoas que trouxeram de fora. Quero pedi ao senhor 

prefeito que retirasse esse projeto de nº084 e 085/2018, nós não podemos votar contra o povo, 

não podemos tirar aquilo que o trabalhador luta tanto para sua mesa está farta para seus filhos 

tomarem o café da manhã, não podemos admitir esse tipo de coisa. Não podemos admitir que 

uma empresa terceirizada porque se for votada aqui ela vai tirar a oportunidade de emprego dos 

nossos jovens filhos de Altamira porque esses canalhas só trazem pessoas de fora. O que eu 

quero dizer é que sou pré-candidato a Deputado Estadual. Eu sou amigo do Prefeito, mas quero 

dizer que se for de contra a população eu não posso votar. Tenham a certeza que aqui em 

Altamira tem um cara que luta pelo povo, mas da porta da Câmara para fora eu vou fazer meu 

trabalho de pré-candidato a Deputado Estadual, mas tenho que respeitar o Prefeito temos muitas 

coisas o Prefeito fez por Altamira e continua fazendo, mas tem coisas que eu não posso 

comungar com o que vá tirar o pão do dia a dia da mesa do trabalhador. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: quero 

dizer ao vereador Marquinho que ontem a uma viajem para Belém/Altamira conversei com o 

Promotor João Manoel conversei a respeito do PDRS Xingu, ele vai fazer ainda nesta semana 

uma reunião onde vai convidar o público onde o Ministério Público vai exigir de todos os órgãos 

que  foram beneficiados com obras do PDRS Xingu, para que faça uma prestação de contas, 

onde na oportunidade perguntei tem muitos órgãos? Ele me respondeu tem mais de cem órgãos 

que receberam recursos do PDRS Xingu. Falou também que foram repassados, mas de três 
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milhões de reais e tem mais de dois milhões de reais para serem repassados para essas entidades. 

Portanto ele vai fazer uma campanha para que cada órgão que recebeu recursos não saiba 

justificar. Sabemos que isso vai ser muito difícil esses órgãos justificar o recurso que receberam, 

assim é dinheiro público, é dinheiro do povo. Mas o Ministério Público está atenta e vai fazer 

uma reunião de esclarecimento para que cada um saiba que vai ser chamados de um por e que 

vão ter que dar explicações dos recursos recebidos do PDRS Xingu e dos impostos que cada um 

de nós pagamos. Quero dizer que no dia 07 (sete) de agosto do ano de dois mil e seis, foi dado 

um grande passo no enfrentamento à violência contra a mulher, nesta data foi aprovada a Lei 

Maria da Penha, mas sabemos que nosso brasil crimes bárbaros acontecem todos os dias contra 

as mulheres. Recentemente em rede nacional assistimos a morte da advogada Tatiane que sem 

qualquer defesa perdeu sua vida, 12 (doze) anos da Lei Maria da Penha, mas falta muito ainda 

para a Lei de nº. 11.34/2006 ser cumprida. Quero neste momento solicitar aos presidentes desta 

Casa de Leis, que envie Moção de apoio ao Movimento de Mulheres de Altamira do campo e da 

cidade. Também a Delegacia de Atendimento as mulheres pela luta diária são constantes em 

favor de todas as mulheres de Altamira e região. Meus amigos quero parabenizar os partidos 

políticos que exercendo o direito realizaram suas convenções, apresentando os candidatos que 

irão disputar as eleições estaduais e federais. Aqui quero destacar a convenção MDB realizada 

em Belém, no último dia quatro, participaram milhares de pessoas da capital e interior, em que 

manifestaram total apoio ao nosso candidato ao governo do Pará ex-Ministro Helder Barbalho, 

que com certeza o povo do Pará, cansados do descaso, abandono, tenho certeza que todos faram 

a escolha certa.  Tenho certeza vereador Marquinho que o Secretário de Educação está ouvindo o 

clamor e com certeza com o espirito de luta que ele tem ele irá resolver toda a situação da 

educação do nosso município. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente Dr. Loredan disse: 

quero deixar um convite aos colegas do Ministério Público que chegaram agora é mais o menos 

o que o vereador Raimundinho colocou ali na tribuna, mas vou ler. Senhor presidente 

cumprimentamos com o objetivo de orientar as entidades do terceiro setor do município de 

Altamira e Vitória do Xingu, quanto a necessidade de prestações de contas finalísticas, o 

Ministério Público do estado do Pará convida vossa excelência e os demais integrantes dessa 

Casa para participar da oficina aspectos relevantes da prestação de contas do terceiro setor. O 

evento está sendo promovido através desta Promotoria de Justiça em defesa do consumido e 

Meio Ambiente do Patrimônio Cultural da Habitação e Urbanismo de Altamira do Centro de 

Apoio Operacional Cível do Núcleo do Terceiro Setor e do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional. A oficina vai acontecer no próximo dia 10 (dez) de agosto no 

horário das oito as treze horas no centro de Convenções e Cursos de Altamira. As inscrições já 

estão abertas as mesmas devem ser realizadas até o dia 08 (oito) de agosto através do link do 

Ministério Público. Vou oferecer cópias aos vereadores. Quem quiser se escrever é muito 

importante, sabemos de várias ONGs, vária associações que receberam recursos e não prestaram 

contas e hoje em dia eu vou dizer que esses Institutos recebam esses recursos e não prestem 

contas. Chegou em minhas mãos um diagnóstico da Fundação Viver Produzir e Preservar do 

trabalho que tive oportunidade de acompanhar umas duas a trezes oficinas que foram feitas nos 

Reassentamentos Urbanos Coletivos. Vou deixar no gabinete que tiver interesse de pegar cópia, 

é um diagnóstico muito importante a respeito tanto dos avanços como dos desafios e avanços que 

tem os moradores do Reassentamentos. Hoje é notório o desemprego principalmente de jovens é 

uma constante violência, então é um diagnóstico realístico, e importante que nós políticos 

tenhamos conhecimento para trabalharmos políticas públicas em cima desse diagnóstico, que é a 

população, mas atingida. Ainda pouco ouvi o vereador falar da Lei Maria da Penha, é um público 
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que precisa da assistência social, cada vez mais tanto do Governo do Estado como do município 

a questão da mulher e do combate a violência a mulher, isso será cada vez mais com educação. 

Então estamos comemorando essa data. Vimos somente crimes bárbaros contra mulheres, não foi 

só esse da advogada. Hoje mesmo eu vi no Bom Dia Brasil uns três a quatro crimes dessa 

natureza. Infelizmente é muita educação ainda que precisa no nosso País. Também dizer em 

relação ao PCCR que eu conto com a presença dos vereadores na terça feira dia 14 (quatorze) as 

dezenove horas para debatermos com os professores. E no dia 20 (vinte) com os servidores em 

geral, esse momento é importantíssimo como disse ontem na reunião, esse PCCR ele tem mais 

de cem cargos, entre eles a maioria cargos novos e que extingue alguns outros. Tem a mudança 

da questão da carga horária, enfim, tem o impacto financeiro ao longo do tempo no município. É 

preciso que os servidores públicos, as pessoas interessadas participem para que amanhã ou 

depois ela venha culpar essa Casa de Leis e nem vereador de ter aprovado alguma coisa que ela 

se sinta prejudicada. Tenho certeza que o propósito do Prefeito em relação a esse projeto é tentar 

dar maior legalidade dar maior visibilidade com adoção de novos cargos segundo o Secretário 

ontem me falou essa mudança de carga horária será acompanhada de aumento efetivo no salário, 

por exemplo quem ganhava um salário mínimo muitos deles vão passar para mil e setecentos 

reais a dois mil reais, o salário base fora as gratificações. Então precisamos avaliar isso com 

muito critério e com muita responsabilidade porque precisamos que os servidores que estão nos 

ouvindo que venha nessa Casa e que possam ler esse projeto e os vereadores também está lá no 

site. Só vamos definir essa questão do PCCR em geral que são duas alterações na mesma lei, mas 

se a assessoria jurídica do Prefeito achar que pode continuar assim haveremos de dar 

continuidade. Mas de qualquer for queremos dirimir essa dúvida. O da Educação já está aqui e 

nós temos que nos interessar de lermos esses projetos, tenho certeza que é um clamor popular o 

Ministério Público está interessado, tem muita gente interessado nesse concurso. Mas não 

podemos atropelar e aprovarmos aqui algo que depois nós tenhamos que mudar ou que não tenha 

condições de satisfazer a lei para fazer o concurso público. Então temos que ter critério, já falei 

com o vereador Victor que é da Comissão de Tributação e o vereador Maia Júnior que da 

Comissão de Constituição e Justiça, falaremos com o vereador da Comissão de Educação, e com 

isso tiraremos um membro de um servidor da educação geral, outro servidor da Prefeitura que 

pode ser o próprio secretário, e aí haveremos de avançar nesse ponto. Então quem, está nos 

ouvindo poder ter certeza que nós vamos agir com maior transparência e com maior cautela 

possível para não atropelarmos e também não deixarmos de realizar esse sonho que é a 

realização do concurso público. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor 

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

em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião em nome de Deus. Mandando lavrar à presente 

Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos sete 

dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.  
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