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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

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

Aos vinte e seis 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, Isaac Costa da Silva, João Roberto 

Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis 

Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento,  Irenilde Pereira Gomes, João Estevam, da Silva 

Neto, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de 

Oliveira. O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado 

Pará. Em seguida solicitou ao vereador Isaac Costa que fizesse a chamada nominal das senhoras e 

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

Mandando justificar a ausência dos vereadores Waldecir Aranha Maia Júnior 

(viajando/Belém/tratamento de saúde) e Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos).  Em 

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

oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os 

cumprimentos disse:  senhores na semana passada estiveram aqui alguns alunos da Universidade 

UAB (Universidade Aberta do Brasil) denunciando o corte do convênio feito entre a Prefeitura e 

o Ministério da Educação do Brasil.  A pergunta que fiz aqui é que não dar para entender como é 

que se revoga um convênio quando se tem turmas ainda prestes a concluírem seus cursos. Foi dito 

aqui que esse convênio da Prefeitura com o Governo Federal que não traz impacto nenhum 

financeiro para a Prefeitura tendo em vista que o quê a Prefeitura cede é o espaço físico e paga uns 

três ou quatros funcionários públicos. Fico imaginando se realmente é de interesse desses 

governantes a questão da educação que ela seja Federal, Estadual ou Municipal. Recentemente foi 

eleito um Governador no Estado do Pará e ele trazia nos seus discursos que iria pagar os salários 

dos professores como determina a Lei Federal e hoje vimos os professores brigando já se sentindo 

enganados porque não se pagou ainda os professores dentro do seu salário o que é previsto em Lei 

Federal. Aqui em Altamira infelizmente houve se a notícia de que o Governo do Estado pretende 

acabar com o Colégio Getúlio Vargas. E ai ficamos mais uma vez se perguntando para onde irão 

esses alunos que estão prestes a concluírem seu nível médio, será que não se pensa antes porque 

não se faz uma programação para que isso seja desfeito de forma progressiva e não da forma 

abrupta e rápida pegando todo mundo de surpresa. Será que esse discurso de uma educação de 

qualidade é simplesmente em época eleitorais. Venho pedir aqui senhor Presidente que todos os 

vereadores assinem a indicação feita por vossa excelência para que haja uma intervenção junto ao 

Governo do Estado para que o Colégio Getúlio Vargas permaneça funcionando um colégio 

histórico. Eu fui aluno do Colégio Getúlio Vargas, creio que a maioria dos senhores tenham sido 

alunos daquele colégio. Também gostaria de questionar e este meu posicionamento é destinado 

para a líder do governo a vereadora Irenilde Gomes, é que recebi um documento é que o Fundo de 

Participação do Município que tem sido zerado durante os meses de janeiro e fevereiro, parece me 

que não está havendo repasse para a Previdência do dinheiro, que está sendo recolhido com relação 

ao INSS que é a Receita Federal. Essa Previdência que é descontado de todo os salários dos 

funcionários. Então existe uma dívida de dois milhões, cento e oitenta e nove mil reais, deste 

governo não é de governo anterior não. Sabemos que com relação dívida de governos anteriores 

foi feito um parcelamento por sessenta meses e está sendo pago, mas esse governo também está 

deixando um dívida de dois milhões cento e oitenta e nove mil reais, queremos saber porque essa 

dívida junto ao INSS.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo 
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que após os cumprimentos disse: nesses dias visitamos vários bairros da cidade como Mutirão, 

Bela Vista, Ivalândia, Santa Benedita, Ibiza, Jardim Independente I, dentre outros bairros. Ouvindo 

também a sociedade, a comunidade como por exemplo lá no Bela Vista tivemos em um comércio 

e ali sentamos e fizermos uma reunião com algumas pessoas a qual perguntamos sobre a área da 

saúde, educação, infraestrutura, conversamos um pouco sobre essas demandas que temos no 

município de Altamira , a qual no bairro Bela Vista a Prefeitura estava realizando o serviço de tapa 

buraco em algumas ruas mas realmente o bairro na questão da infraestrutura precisa muito está 

muito a desejar naquele bairro na questão da infraestrutura. O Parque Ipê que também tivemos a 

oportunidade de estar lá. E uma das solicitações naquele bairro além da infraestrutura a questão 

que vou falar depois sobre a Escola Sebastião de Oliveira, algumas solicitações que foram feitas 

também. Na área da saúde foi solicitado através da população daquele bairro a mudança da Central 

de Regulação de Altamira, pois uma senhora relatou que é longe o acesso difícil é num beco sem 

saída. A qual pedimos a líder do governo que leve essa mensagem para o Executivo Municipal e 

para o Secretário de Saúde para viabilizar outro local que seja central para a população de Altamira. 

Agradeço de terem tirado o TFD de lá está aqui em frente a Secretaria de Saúde, um prédio novo, 

bonito onde está atendendo as pessoas que precisam de tratamento fora do domicílio. Ontem dia 

vinte e cinco de fevereiro, aconteceu uma grande caminhada em todo o Brasil, ontem completou 

trinta dias a tragédia de Brumadinho. Então o Brasil inteiro ouve o clamor por justiça e 

solidariedade pelo crime da Vale Brumadinho, como também é lembrado Mariana, também 

Barcarena no Pará. E também a defesa da vinda da Volta Grande do Xingu e os povos do Xingu. 

Então aconteceu uma caminhada no nosso município também que não ficou de fora dessa luta de 

solidariedade onde foi feito uma caminhada até na orla do cais com a presença do nosso Bispo 

Dom Erwin no ali fizeram vários pronunciamentos e assim preocupados onde já tivemos uma 

reunião nesta Casa com a Dra. Thais, o Presidente dessa Casa de Leis e a vereadora Delza sobre 

as situações pós Belo Monte, pós barragem do que realmente aconteceu aqui e está acontecendo 

as mazelas no município de Altamira. Então mediante toda essa situação, foi feita uma caminhada 

em defesa da vida. Uma outra situação que nos deixa preocupada com a redução das escolas do 

EJA (Educação de Jovens e Adultos) eram vários colégios e hoje nós só temos dois colégio 

funcionando o EJA, a qual os alunos reclamam bastante porque muitas mês tem seus filhos 

pequenos vem em ônibus lotados eles não pagam passagem o ônibus escolar é da Prefeitura, mas 

vem lotado porque só estão em duas escolar que é Sant Clair Passarinho e João Rodrigues, uma na 

Avenida Perimetral e outra no Mutirão. Pedimos a líder do governo que leve a nossa mensagem 

ao Secretário de Educação que tem desenvolvido um bom trabalho em várias escolas que estamos 

vendo no município e também na zona rural como a São Pedro que foi inaugurada. Então peço 

encarecidamente que o município através da Secretaria de Educação reveja a educação de jovens 

e adultos. Sabemos que temos pessoas que não sabem ler e como temo temos um projeto nos 

bairros, terminamos o Água Azul e vamos para outros bairros. Muitas pessoas que não tem ainda 

a alfabetização, então que possa ampliar e não reduzir a educação de jovens e adultos no nosso 

município de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos 

que após os cumprimentos disse: Presidente ontem estive no RUC PEDRAL, onde tive a 

oportunidade de fazer reunião com os indígenas, inclusive com o Cláudio Kuruaya e com a 

presença da FUNAI, DPU e a Norte Energia, onde foram feitos encaminhamentos lá, reunião muito 

proveitosa e aqui aproveito para parabenizar a todos que se manifestaram principalmente os povos 

indígenas onde eles demonstram que são unidos e fortes. E está lá se a população de Altamira 

estivesse se mobilizado à uns tempos atrás tenho a certeza que esses RUCs e moradias seriam 

todas de qualidade no município de Altamira como assim está sendo feito lá no RUC PEDRAL 

com acompanhamento e cobrança eficaz daquelas pessoas que ali vão morar. Então Presidente 
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recebi uma denúncia e até falei com o vereador João Estevam, denúncia essa que espero que seja 

resolvida a situação porque na época de inverno, verão os moradores dizem que é a mesma coisa. 

É sobre a questão do transporte escolar das Escolas do Itapuama, Espelho, Cachoeira enfim escolas 

daquela região do Assurini, está aqui a denúncia os moradores fizeram abaixo-assinado pedindo 

socorro porque os alunos estão sem estudar porque o transporte público ser de pior qualidade, digo 

pior do que pau de arara do Nordeste, ainda as estradas não tem condição de locomover aqueles 

alunos para estudar. Então vereador João Estevam que é um dos vereadores que se empenha 

naquela região e que luta por aquela população. Peço que vossa excelência que interceda junto à 

Secretaria de Educação desse município e com o Secretário São Pedro Barbosa para ver se ele 

manda arrumar aquela situação lá no Assurini. Dizer que vi a vereadora Socorro andando de cavalo 

no Santa Benedita porque as rua esburacadas a população disse vereadora aqui só vai agora se for 

a cavalo, vereador João Roberto, também vou sair de jumento nos bairros da cidade porque não 

tem condições  de andar de carro é a cidade toda é do Santa Benedita ao Santa Ana todos esses 

bairros todos em péssimas condições excetos os que foram feitos pela Norte Energia , prestem bem 

a tenção excetos os bairro feitos pela Norte Energia, o resto estão todos esculhambados, excetos 

Cidade Nova, Buriti e outros que estão ainda com condições . Então vereador Agnaldo Rosas, 

vossa excelência veio aqui e falou sobre a questão da Escola Getúlio Vargas fui lá para me inteirar 

com a situação, conversei com o Diretor ele me informou que o Governador do Estado muito 

embora quero esclarecer à vossas excelências e ao senhor vereador que o Governo tem cinquenta 

dias que assumiu, acredito eu que ainda está em formação até das secretarias da equipe técnica, 

porque vinte anos o Governo do PSDB administrou o Estado praticamente. Então vejam bem 

quando troca o Governo tem que se criar secretarias, tem que se fazer a equipe técnica que vão 

trabalho no governo. A informação que tenho as vossas excelências com relação ao Colégio 

Getúlio Vargas não vai fechar vai diminuir um turno devido a demanda de alunos porque são 

poucos que tem essa foi a mim informação que chegou a mim se vir até a mim outra informação 

passarei aos nobres pares, mas até o momento afirmo à vossas excelências que o Governo Helder 

não vai fechar escola em Altamira. Eu apoie o Helder Barbalho conversei com ele e ele me passou 

que não vai fechar escola em Altamira e que sim se Deus quiser vai melhorar nossa região. Dizer 

que dia onze ou doze o Governador possivelmente deverá estar aqui em Altamira e vossa 

excelência vai ter a oportunidade de conversar com ele, porque o Helder é um cara democrático 

aberto e não uma cara retrógado e atrasado que se esconde preguiçoso igualmente o Governador 

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

cumprimentos disse: senhor Presidente quero me reportar com relação a fala do vereador 

Marquinho dizer a vossa excelência estive hoje na Secretaria de Obras com o Pedro Barbosa o 

Guina e o Garimpeiro, conversei com eles que precisamos de imediato no Assurini para fazer a 

operação tapa buraco, ele me afirmou que vai terminar a ladeira sentido Ressaca onde está 

terminando a ladeira está muito feia já foi encascalhada e terminando vai para o Travessão do Cajá 

II, no Travessão do espelho vai ser levado uma caçamba, uma retro escavadeira para fazer a 

operação tapa buraco, encascalhar a ladeira da Baiana e a do Queijeiro e no Itapuama, pedi 

urgência para com esse serviço porque a situação lá não está boa. Foi prometido que o secretário 

mandaria com urgência fazer esse serviço porque o transporte escolar está com dificuldades para 

trafegar. Também estive na Secretaria de Educação com o Secretário Roni Heck ele marca 

presença no Assurini, ele visita todas as escolas e ver de perto as dificuldades. Sempre estou no 

Assurini, todos sabem que sou para-choque daquela população, mas ainda falta muita coisa, é 

como falei vereador Marquinho a natureza desmancha. Estamos vendo o que está acontecendo 

nosso Prefeito Domingos Juvenil fez um investimento muito grande no Assurini, mas o inverno 

começou cedo e assim as estradas estão ficando deterioradas, os caminhões pesados eles colocam 
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corrente e assim acaba com as estradas eu pedi para eles não colocarem correntes. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os cumprimentos disse:  vejo que 

muitas das indicações feitas no ano passado não foram ainda realizadas estarei refazendo algumas 

neste período. Também no dia vinte e três, estive na Comunidade Monte Santo, onde puder ver a 

entrega de uma linda EMEF Escola São Pedro, sei que beneficiará as crianças e adolescentes dessa 

comunidade. Espero que as outras também possam serem entregues, pois acredito que a educação 

é o único caminho para que possamos realizar nossos sonhos. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador João Roberto que após os cumprimento disse:  quero me reportar sobre um 

assunto que está me trazendo grande satisfação, em plena campanha no ano passado muitos 

políticos falaram sobre a questão da energia elétrica. Venho acompanhando e realmente as coisas 

vem acontecendo e que não foi somente blablabá, alguns políticos se pronunciando principalmente 

o Governador que já se pronunciou em lutar por essa causa. Inclusive no ano passado em dezembro 

fiz uma indicação encaminhado a Celpa referente a possibilidade de ter um relógio interno para 

conferir se realmente o que está sendo cobrado está correto. Estou aguardando resposta da Celpa, 

o Anderson Vilela que é o Diretor de   relacionamento direto com o cliente, o mesmo precisou 

fazer uma cirurgia de emergência e com isso não teve como mandar resposta ainda até convidei 

ele para vir aqui nessa Casa de Leis para nos explicar a possibilidade das pessoas terem um relógio 

interno para poder ter esse relógio para conferir o que está sendo cobrado. Haja vista que nos RUCs 

sabemos que o problema é nas casas porque foi mal feita a distribuição de energia e muitas casas 

foram comprovadas que tinha vazamento de energia que está gastando não é de responsabilidade 

da Celpa e sim do construtor que fez essas casas com a instalação precária. Existe um problema 

sério de perda de energia elétrica nas instalações isso é fato. Mas existe o problema com o relógio 

depois que foi para esse digital onde os consumidores diziam antes o relógio analógico roubava a 

Celpa e agora com o relógio digital está roubando o povo são coisas que os consumidores falam 

mas não temos comprovar. Mas quero dizer para a população que desde dois mil e treze que luto 

incansavelmente à esse papel importante que Deus me permitiu já trouxemos a Celpa aqui nesta 

Casa em dois mil e treze, onde tinha queda de energia constante por conta de poucos alimentadores, 

Trouxemos o Mauro Chaves da Direção da Celpa de Belém foi resolvido o problema de queda de 

energia. Altamira cresceu de uma forma desordenada muitos loteamentos cresceram da noite para 

o dia, muitos loteamentos não tinha energia regular que teria que ter um projeto e teria que ser 

feito para os loteadores e foram feitas algumas adaptações e assim a Celpa regularizou algumas 

energias como no Airton Sena II e Airton Sena II, Vista Alegre e demais bairros. Hoje temos 

problemas sérios no Buriti queimando muitas lâmpadas devido o projeto de acordo com 

informações estavam sendo usados transformadores velhos, assim queimando muito lâmpadas. É 

um problema sério que tem que ser discutido acho que Ministério Público, moradores e com os 

proprietários de loteamento discutir melhor essa questão para trazer solução. Quero dizer uma 

coisa importante vejo acompanhando o Deputado Federal Vavá, no qual admiro muito pela luta 

que vem travando em prol da sociedade com o pé no chão. Parabenizo ele onde ele dizer algo 

muito importante que muito tempo já falava temos doze empresas que distribui energia e para o 

Pará só tem uma somente a Celpa assim ela faz o que quer. O Helder está levantando essa bandeira 

o que nós temos que conquistar o Governador tem que brigar com o Governador Federal para 

ganhar a perda de produção que temos comparar cinquenta por cento de toda energia consumida 

no Brasil é produzida no Pará, e o que que nós ganhamos? Somente a conta mas cara o Amapá 

paga energia barata. Em São Paulo se você consumir trezentos quilowatts paga somente duzentos 

reais, no Pará se consumirmos trezentos quilowatts vamos pagar trezentos reais é média de um 

real em toda a distribuição de impostos de toda a forma. Então quero dizer que estamos atentos 

vamos ficar acompanhando essa situação. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan 
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Mello disse: dizer ao vereador João Roberto que a Celpa já respondeu e na leitura das matérias o 

vereador Isaac Costa vai fazer a leitura do texto, principalmente os direitos que os consumidores 

tem da aferição dos seus medidores. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: quero parabenizar a Secretaria de 

Educação que mais uma vez entregou para a população uma belíssima escola de qualidade desta 

vez a Escola São Pedro localizada no Ramal Monte Santo. Sabemos do compromisso do Prefeito 

Domingos Juvenil em investir na educação do campo e da cidade, podemos observar que não há 

distinção de obras todas com as mesmas qualidades, conforto e segurança. Isso quer dizer que os 

recursos arrecadados são investidos e a população de Altamira só vem a ganhar porque as obras 

ficarão para beneficiar a todos que precisam da educação e de melhores dias para Altamira. Quero 

informar que neste final de semana estive em Belém juntamente com minha esposa Marisa e minha 

filha Denise participando da formatura de vinte e sete jovens que se formaram em Direito. 

Parabenizo principalmente a jovem Angelita filha do nosso querido amigo Cauby funcionário do 

banco da Amazônia em Altamira e agora foi transferido para Belém juntamente com a professora 

Valdomira Torres, todos jovens conquistando carreira através da educação. Em visita aos 

moradores do Bairro Bela Vista recebi várias solicitações de melhorias para o bairro. Quero dizer 

a população tem contribuído para com o processo de desenvolvimento da nossa cidade uma vez 

que reivindicam e são ouvidos todos os vereadores trazemos para esse Plenário e assim enviarmos 

para o Executivo. Mas me referindo também a Escola Getúlio Vargas, prefiro confiar que o 

Governador do Estado não irá fechar aquela Instituição. É uma briga de todos nós vereadores se 

isso tiver que acontecer nós estaremos junto está Casa de Leis, toda está bancada para que 

possamos lutar pela continuação daquela escola. Portanto vereador Marquinho, Presidente Dr. 

Loredan e demais vereadoras e vereadores é uma causa que todos nós devemos abraçar para aquela 

escola não seja fechada porque precisamos abrir mas escolas e não fechar. Agradeceu. Em seguida 

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

que também estive na inauguração da Escola São Pedro no Monte Santo, escola muito bem 

acabada sempre a construção de uma escola é um motivo de alegria, aquele complexo que também 

tem em outras escolas nós sabemos que atende os moradores daquela localidade, que assim como 

na saúde o atendimento na educação ela tem que ser a mais próxima do cidadão. Então estive lá 

juntamente com os meus colegas vereadores. Realmente foi uma festa muito bonita. Está de 

parabéns toda equipe do governo municipal por essa obra. Também no mesmo final de semana 

tivemos a oportunidade de participar de uma reunião com o amigo Daniel lá no RUC Água Azul, 

falamos nos postes e participamos da festa em comemoração de um ano da Igreja Pentecostal 

Missionária da Assembleia de Deus do nosso amigo pastor Roni. Dizer que também foi uma festa 

bonita. Agradeço aos convites dizer a professora Filismina que na discussão das matérias faremos 

a leitura da indicação para o Governador Getúlio Vargas. O vereador Francisco Marcos solicitou 

QUESTÃO DE ORDEM a qual não foi concedida o senhor Presidente informou que nesse 

expediente não caberia o aparte. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, 

solicitando ao vereador Isaac Costa que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 2115/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere 

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

Urbana, realizar os serviços meio fio, linha d’água e asfaltamento ou blokreteamento na Rua Ananias 

Correa e na Travessa Regina Silva, no bairro Coração de Mae/Mexicano.  Indicação n.º 2116/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar o serviço pavimentação 

asfáltica nas Ruas Ireno Correa e Marcelino Correia, no bairro Coração de Mae/Mexicano.  Indicação n.º 

2117/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 
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- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar os serviços 

meio fio, linha d’água e asfaltamento ou blokreteamento na Rua Abraão Lima e na Travessa Cocal, no bairro 

Vista Alegre.  Indicação n.º 2133/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere 

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

realizar o serviço de ampliação da EMEI professora Maria Carmélia, localizada no bairro Bela 

Vista.  Indicação n.º 2134/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

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

construir uma Quadra de Esportes com cobertura na EMEF Geraldo Emídio, localizada no bairro 

Bela Vista. Indicação n.º 2135/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere 

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

Urbana, realizar os serviços meio fio, linha d’água e Calçada na Travessa das Seringueiras, no bairro Bela 

Vista.  Indicação n.º 2109/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao Dr. Loredan 

Mello – Presidente da Câmara Municipal de Altamira, fazer estudos com vistas realizar uma 

Reunião Itinerante nos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, de preferência no mês 

de agosto.  Indicação n.º 2110/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao Dr. 

Loredan Mello – Presidente da Câmara Municipal de Altamira, fazer estudos com vistas realizar 

uma Reunião Itinerante nos distritos de Vila Canopus e Vila Cabocla, de preferência no mês de 

setembro.  Indicação n.º 2111/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

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

realizar um mutirão de poda e roçagem dos matos nas laterais das Ruas Pedro Henrique, Aristides 

Sousa e Alameda 25 de agosto, no bairro Jardim Independente II.  Indicação n.º 2112/2019, de 

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

da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar o serviço de linha d’água e recapeamento 

asfáltico ou blokreteamento nas Ruas Assad Curi, Isaac Benarroque e na Travessa Francisco 

Meirelles, no bairro Jardim Independente I. Indicações  n.º 2113/2019, de iniciativa do vereador 

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

de Obras, realizar o serviço de continuação da pavimentação asfáltica em mais 02 (dois) 

quilômetros no Travessão Monte Santo, até a entrada do Travessão Grota Seca.  Indicação n.º 

2118/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar o serviço de interligação da 

Rua Niterói, no bairro Sudam II até ligar ao bairro Bela Vista.  Indicação n.º 2124/2019, de 

iniciativa do vereador João Roberto, que sugere a senhora Rute Barros - Secretária Municipal de 

Integração Social, adquirir uma Máquina de Fraldas descartáveis geriátrica, para atender aos 

menos favorecidos em situação de vulnerabilidade em Altamira.  Indicação n.º 2125/2019, de 

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

através da Secretaria Municipal de Planejamento, enviar para a Câmara Municipal de Altamira, 

uma planilha com informações sobre a atual situação de todos os loteamentos de Altamira. 

Indicação n.º 2132/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Capela Mortuária 

no bairro Brasília ou no bairro Mutirão.  Indicação n.º 2107/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

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

Municipal de Mobilidade Urbana, realizar os serviços de restauração da pavimentação asfáltica da 

Travessa Pedro Acácio, no perímetro da Travessa João Pinho até a rodovia Transamazônica, no 

bairro Brasília.  Indicação n.º 2108/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere 

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

realizar o serviço de sinalização, com a pintura em todas lombadas (quebra-molas), existentes em 

Altamira.  Indicação n.º 2119/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao 
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senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana, realizar o serviços de restauração da pavimentação asfáltica da Rua das Acácias, no bairro 

Jardim Primavera.  Indicação n.º 2114/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir 02 

(duas) lombadas na Rua Cumaru, no RUC Jatobá, nas proximidades da EMEF Florêncio Filho.  

Indicação n.º 2122/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos 

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

a reconstituição do aparato de iluminação pública nas Avenidas “A”, “B” e Douglas Miguel, no 

bairro Buriti.  Indicação n.º 2123/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, que proceda a realização do Concurso Público, para que atenda todas 

as áreas da Administração Pública deste município.  Indicação n.º 2120/2019, de iniciativa da 

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

da Secretaria competente, levar o projeto “Calçada Cidadã” até a rua Antônio Vieira, no bairro 

Brasília. Indicação n.º 2121/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir 02 (dois) 

abrigos (Paradas de Ônibus) na rodovia Magalhaes Barata, um no bairro Ayrton Senna e outro no 

bairro Santa Ana.  Indicação n.º 2126/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

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

serviço de tapa buraco na estrado do Travessa do Gorgulho da Rita, no Assurini.  Indicação n.º 

2127/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de encascalhamento das 

ladeiras do Travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 2128/2019, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar o serviço de encascalhamento de duas ladeiras no Travessão do Cajá, no 

Assurini. Indicação n.º 2129/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao 

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

Pública, realizar o serviço de manutenção e troca das lâmpadas na rede de iluminação pública nas 

Ruas Vicente Santana, Maria Alves da Silva e Dircelino Santos Campelo, no bairro Ibiza.  

Indicação n.º 2130/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

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

realizar os serviços de sistema de esgoto sanitário, drenagem, manejo de águas pluviais, 

urbanização e pavimentação asfáltica ou blokreteamento, realizar também o serviço de 

manutenção da rede de iluminação pública nas Ruas Salvador, Manoel Edilson e Alameda 

Maranhão, no bairro Sudam II. Indicação n.º 2131/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, através da 

Secretária competente, contratar estagiários de escolas Públicas e também contratação de 

servidores terceirizados para atender na agência do Detran em Altamira.  Indicação n.º 2136/2019, 

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

Municipal, através doa Secretaria competente, construir uma Quadra Poliesportiva com cobertura 

na EMEF Sebastião de Oliveira, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 2137/2019, de iniciativa da 

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

doa Secretaria competente, construir uma Academia ao ar livre no bairro Bela Vista.  Indicação 

n.º 2138/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos 

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

Quadra de Esportes do bairro Colina.  Indicação n.º 2139/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, contratar um Personal 

Trainer para orientar os usuários das academias ao ar livre nas praças de Altamira.  Indicação n.º 
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2140/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia, para que disponibilize a construção 

de infraestrutura, esporte, lazer, cultura, quiosques banheiro público e local de estacionamento nos 

Parques e Orlas de nossa cidade.  Indicação n.º 2141/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, 

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

de Iluminação Pública, no sentido de realizar o serviço de manutenção, com troca de lâmpadas 

queimadas, nos postes da Travessa Roberto Marinho, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 

2142/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, colocar placar de nomenclaturas nas ruas, 

avenidas e travessas nos bairros Brasília, Liberdade, Mutirão e Boa Esperança.  Indicação n.º 

2144/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, proceder a reforma da Quadra de Esporte da 

Praça Dr. Ulysses Guimarães, localizada na Rua Anfrísio Nunes, no bairro Jardim Independente 

I. Indicação n.º 2145/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, fazer a recuperação e manutenção 

dos brinquedos da área recreativa na Praça do Mirante, no bairro Brasília.  Indicação n.º 

2146/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a sinalização com a implantação 

de Faixa de Pedestres nas ruas Horácio Boanerges e Monte Sião, ruas que dão acesso à Praça do 

Mirante, no bairro Brasília.  Indicação em Conjunto n.º 2143/2019, de iniciativa dos vereadores 

Isaac Costa, Irenilde Gomes e Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal Mobilidade Urbana, realizar os serviços de 

saneamento básico, meio fio, calçamento e pavimentação asfáltica ou blokreteamento na Rua WE 

6, no bairro Liberdade.  Indicação em Conjunto n.º 2149/2019, de iniciativa de todos os vereadores 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, encaminhar a esta Casa de Leis, para 

tramitação e votação, Projeto de Lei, concedendo auxílio financeiro ao Rotary Club de Altamira, 

quanto ao pagamento mensal da conta de energia elétrica da Capela Mortuária de Altamira. 

Indicação em Conjunto n.º 2150/2019, de iniciativa de todos os vereadores que sugere ao senhor 

Hélder Barbalho – Governador do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Educação, 

no sentido de viabilizar o serviço de reforma geral no prédio onde funciona a Escola Getúlio 

Vargas em Altamira, oferecendo os serviços de pintura completa, troca de portas e janelas, 

revitalização do piso das salas de aula e também revitalização dos banheiros. Moção n.º 104/2019, 

de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja consignada Moção de 

Congratulação e Aplauso à CEPLAC – Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

- Núcleo Regional de Extensão da Transamazônica e Xingu, pela passagem do 62º (sexagésimo 

segundo) ano de existência, celebrado no último dia 22 de fevereiro do corrente ano. AVULSOS:  

Ofício n.º 004/2019, encaminhado pelo vereador Victor Conde.  Ofício n.º 007/2019, encaminhado 

pela Professora Doutora Maria Ivonete Coutinho da Silva – Coordenadora do Campus 

Universitário de Altamira. Ofício CE n.º 004/2019/CR-CELPA, encaminhado pelo senhor 

Anderson Vilhena Torres – Executivo de Relacionamento com o Cliente. Ofício n.º 06499/2019-

SSAI, encaminhado pelo senhor José Hilário Farina Pontes – Superintendente Socioambiental e 

de Assuntos Indígenas da Norte Energia. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo As matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 2115, 2116 e 

2117/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 2133, 2134 e 2135/2019, 

de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2109, 2110 e 2111/2019, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 2112, 2113 e 2118/2019, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 2124, 2125 e 2132/2019, de iniciativa do vereador João 
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Roberto.  Indicações n.ºs 2107, 2108 e 2119/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas.  

Indicações n.ºs 2114, 2122 e 2123/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 

2120 e 2121/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 2126, 2127 e 

2128/2019, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 2129, 2130 e 2131/2019, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.ºs 2136 e 2137/2019, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo.  Indicações n.ºs 2138, 2139 e 2140/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 2141 e 2142/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

Indicações n.ºs 2144, 2145 e 2146/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação em 

Conjunto n.º 2143/2019, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa, Irenilde Gomes e Dr. Loredan 

Mello.  Indicações em Conjunto n.º 2149 e 2150/2019, de iniciativa de todos os vereadores. - 

Moção n.º 104/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja consignada 

Moção de Congratulação e Aplauso à CEPLAC. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

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

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2107, 2108 e 2119/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

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

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

Indicações n.ºs 2112, 2113 e 2118/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 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 2136 e 

2137/2019, de iniciativa da vereadora Socorro da Costa. 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 2114, 2122 e 2113/2019, de iniciativa do vereador 

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

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

Indicações n.ºs 2138, 2139 e 2140/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 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 2129, 2130 

e 2131/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2124, 2125 e 2132/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho 

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

suas matérias. Indicações n.ºs 2133, 2134 e 2135/2019, de iniciativa o vereador Raimundinho 

Aguiar. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereado 

Isaac Costa para fazer a verificação de quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente 

consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em 

alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  

Indicações n.ºs 2115, 2116 e 2117/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações 

n.ºs 2133, 2134 e 2135/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2109, 

2110 e 2111/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2112, 2113 e 2118/2019, 

de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2124, 2125 e 2132/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2107, 2108 e 2119/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Agnaldo Rosas. Indicações n.ºs 2114, 2122 e 2123/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

Indicações n.ºs 2120 e 2121/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2126, 

2127 e 2128/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2129, 2130 e 

2131/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2136 e 2137/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 2138, 2139 e 2140/2019, de iniciativa 
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do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2141 e 2142/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros. Indicações n.ºs 2144, 2145 e 2146/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação 

em conjunto n.º 2143/2019, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa, Irenilde gomes e Dr. Loredan 

Mello. Indicações em conjunto n.ºs 2149 e 2150/2019, de iniciativa de todos os vereadores. Moção 

n.º 104/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja consignada moção 

de congratulação e aplauso à CEPLAC. A provadas a unanimidade. Não havendo mais matérias 

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

PARLAMENTARES, em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: gostaria de 

dizer ao vereador Maia Júnior ele não está presente dizer ele pediu uma audiência em Castelo de 

Sonhos que deveremos fazer essa reunião itinerante no mês de agosto em Castelo de Sonhos e 

Cachoeira da Serra também. Agora Vila Canopus e Vila Cabocla ainda está em estudo haja vista 

a questão da logística em relação ao acordado. E com relação ao abordado a questão de ordem do 

vereador Marquinho, quero dizer que naquele momento no pequeno expediente não é possível dar 

o parte. Para vocês terem ideia hoje não aprovamos a Ata da Reunião passada porque ela durou 

quatro horas. Então se nós não obedecermos o tempo regimental nós não vamos ter condição de 

executar nosso trabalho ao contento, se é um tema que pode ser abordado no segundo momento 

no grande expediente ou nas comunicações parlamentares, nós aproveitaremos esse tempo para 

fazer essa questão. Inclusive aqui diz sobre a questão de ordem o artigo 84, considera se questão 

de ordem quando há dúvidas sobre a Lei Orgânica em algum artigo. Digamos que tem um vereador 

fazendo a discussão da matéria, e ele está tratando de uma matéria que não tem nada a ver com a 

discussão das matérias, ai o vereador diz questão de ordem, artigo 85, que diz que o vereador está 

fugindo do tema artigo 85 do Regimento Interno, o vereador está fugindo do tema então gostaria 

de uma questão de ordem para corrigir, a questão de ordem ela usa nesse sentido. Quando é um 

tema que está sendo tratado mas que pode ser debatido no momento da fala do vereador não há 

porque ter questão de ordem. Agradeceu. Em seguida facultou a palavra ao vereador Francisco 

Marcos que após os cumprimentos disse:  Presidente Dr. Loredan falei aqui para os colegas que 

já estamos ficando carecas de participarmos de parlamentos aqui nessa Casa. Dizer à vossa 

excelência e aos colegas vereadores que não tenho nem um problema, solicitei não foi um a parte 

foi pela ordem que vossa excelência ora, estava falando que a Escola Dom Pedro assim como os 

vereadores estavam falando que a Escola São Pedro foi entregue recentemente e eu queria somente 

encher seu discurso para melhorar dizendo que os pais nesse horário as onze horas da manhã 

estariam reunidos na frente nessa referida escola  chegou a denúncia no meu celular eu ia só 

comunicar a questão de transporte, dizer que os alunos estão sendo transportados em pau de arara, 

ai João isso é uma contribuição. Então vossa excelência me perdoe se fui de forma errada. Então 

quero contribuir nessa Casa para que possamos contribuir com o povo de Altamira. A denúncia 

chegou doa a quem doer vou falar se for alguma coisa referente ao povo de Altamira eu vou falar 

quem achar ruim que leve para sua casa, mas que eu vou falar eu vou. Aqui neste Parlamento eu 

fui eleito para representa-los, se a pessoa que me passou a mensagem estiver passando inverdades. 

Meu caro Presidente aqui saudei o meu colega Valmir nosso colega Diretor da Escola Getúlio 

Vargas, dizer que você pode contar comigo  e com minha equipe, o vereador João do biscoito  me 

titulou aqui nessa Casa a poucos instantes como  líder do Governo do Estado, ainda não fui 

nomeado pelo o Governador mas tenha a certeza de uma coisa que se eu for eu vou honrar vou 

cobrar aqui vou lutar e dizer que não tenho vergonha  em nenhum momento de defender o Helder 

Barbalho, homem de compromisso, homem de voz, homem de caráter que pode contribuir muito 

com nossa região e vocês vão ver a partir do mês de março o Governador visitando nossa cidade. 

Em conversa João do fusca que a cada três meses a intenção dele é ele visitar essas regiões para 

que o Governo dele realmente se faça presente e possa está discutindo que é isso que precisamos 
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de um Governo de trazer as secretarias para cá para podermos discutir. Ao chegar aqui na Câmara 

hoje recebi uma ligação do pessoal das Carteiras de Trabalho do setor de Identificação onde eles 

estão se propondo a vir seja através do PROPAZ para fazer mutirões para poder vir resolver essa 

problemática dessa documentação do povo de Altamira. Ai nós vamos poder dizer vereador Victor, 

vossas excelências que são do PMDB nós temos um Governador presente em Altamira, nós temos 

um Governador do Pará presente , por isso João Roberto se eu for nomeado que vossa excelência 

poderá levar meu nome vou vir com maior orgulho defender o novo Governo do Estado do Pará, 

eu não vou me esconder disso não vou ficar aqui defendendo seja com movimentos  com o 

SINTEPP ou seja com quem for não vou me esconder disso, se eu for nomeado estou pronto 

tinindo para defender. Meu caro Presidente sobre a questão do concurso público, vereador Victor 

vossa excelência pediu um aparte mas na hora não teve como lhe conceder a parte. O que nós 

queremos vereador é que tenha o concurso público o Plano de Cargos e Carreira que não fique 

nessa enrolação porque isso foi uma forma que o Executivo achou vamos dizer assim de atropelar 

o sistema que fizemos aqui os professores vieram para essa Casa os servidores, a sociedade civil 

organizada todas vieram para essa Casa, esse PCCR vem para essa Casa ai devolve novamente 

para o Executivo, eu acabei de falar para vocês que eu conheço essas manobras. Vamos agora 

cobrar do Poder Judiciário e vossa excelência tem o papel fundamental junto conosco de fazer 

encaminhamento para que o Executivo realmente coloque em pratica e faça o concurso público. 

Dizer também Presidente que me chegou essa informação que o Governo do Estado através da 

Secretaria de Saúde Pública até o mês de junho seria muito importante se pudéssemos irmos no 

primeiro semestre a Castelo de Sonhos senhor Presidente se houver um meio porque há uma 

programação do Governo do Estado já começaram a comprar equipamentos para inaugurar o 

hospital de Castelo de Sonhos agora no primeiro semestre desse ano de dois mil e dezenove. 

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

cumprimentos disse: saudar as professoras Filismina e Dalva que se fazem presente na plateia dizer 

que estamos solidários também a pauta que foi trazida aqui com relação a questão da Escola 

Getúlio Vargas. Gostaria senhor Presidente de parabenizar vossa excelência pela forma em que 

vem conduzindo as nossas reuniões. Essas intervenções se faz necessária porque de fato quando 

se foge destas regras que são colocadas a nós aqui as reuniões acabam se prolongando e ficam 

realmente exaustivas, então parabéns por sua intervenção. Mas também gostaria de dizer que 

enquanto vossa excelência se exaltou o vereador Isaac veio aqui no momento em que era para se 

discutir matérias fez uma discussão que em nem um ponto foi sobre a matéria. Então é preciso 

também vereador Isaac que vossa excelência se organize para que não fuja as regras que a todos 

nós é impostas. Falo isso porque já fui chamado atenção também Isaac pelo o vereador Victor 

Conde quando participava da Mesa quando realmente estava discutindo assuntos fora do momento 

adequado. Então gostaria também que vossa excelência se adequasse como busquei me adequar 

não me sentir ofendido mas é preciso que respeitemos as normas a todos nós aqui impostas. 

Também recebi como o vereador Marquinho essa denúncia com relação a Escola São Pedro aonde 

os alunos estão sendo transportados por paus de arara. Na verdade não é somente a Escola São 

Pedro não, nós que andamos no Assurini vimos que todos os alunos são transportados por paus de 

arara e também eu acho que há necessidade de uma intervenção Judicial porque eu creio que estão 

esperando que aconteça um acidente ou qualquer coisa parecida para se tomar uma atitude devida. 

Isso é um desrespeito para com os alunos, professores e para todos nós sociedade é uma situação 

gritante esse menosprezo com relação aos alunos da zona rural. O vereador marquinho falou aqui 

como possível líder do Governo do Estado vereador Marquinho espero que de fato cobre realmente 

do Governador. O que está sendo discutido vereador nas redes sociais é com relação ao Piso 

Nacional que ainda não está sendo pago aos professores e sabemos que foi bandeira do Governador 
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e não está sendo pago. Vir aqui e dizer que o Governador ele está se adequando isso não é verdade 

o Município, Estado e União são entes permanentes então qualquer pessoa que busque galgar o 

cargo de Executivo ele tem que saber quais são os problemas que já existem. Se ele quer ser 

Prefeito ele tem que estudar ver o que realmente pode ser feito e tem que ser feito a parti do 

momento em que ele prometeu não pode haver essa interrupção de serviço, a continuidade dos 

serviços públicos tem que ser previstos nos seus planos de governo aqueles que estão dando certo 

tem que dar continuidade e aqueles que não estão dando certo tem que dar um novo 

direcionamento. O Governador Helder Barbalho foi bandeira de governo dele dizendo que ele 

pagaria o Piso Nacional dos professores e até o momento não está sendo pago. Os professores 

estão se sentindo prejudicados e enganados. Então gostaria que vossa excelência na primeira 

oportunidade cobrasse do Governador. Gostaria também de mim manifestar sobre o que também 

presenciei nas redes sociais da visita da vereadora Socorro lá no bairro Santa Benedita uma visita 

que ela fez a cavalo de carroça e parece me vereadora que isso vai ter que virar moda porque 

somente mesmo com animal traçado é que se pode andar naquela ruas, observei vereadora a 

dificuldade que o cavalo tinha para andar naquelas ruas. Parabéns vereadora sua atitude parabéns 

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

cumprimentos disse: então vou começar pelo o que o vereador Agnaldo falou  realmente estou 

aqui há três anos, nesse outro mandato e todo ano solicito indicações das dezenove ruas do Santa 

Benedita, é uma vergonha para o governo municipal o que está acontecendo no conjunto Santa 

Benedita que realmente está totalmente abandonado a primeira rua eu não tenho carro traçado, fui 

a cavalo para poder passar na primeira rua onde mora o Zé Reinaldo e também vários outros 

amigos, realmente está uma situação calamitosa as ruas do Santa Benedita, teve algumas 

explicações técnicas do senhor Pedro Barbosa do porquê que não tinha sido feitas aquelas ruas. 

Porque o Santa Benedita é esquecido? Foi solicitado a limpeza e foi feito a limpeza, o que o 

governo faz eu falo e elogio, mas são muitos anos de esquecimento na infraestrutura do Santa 

Benedita, são feitas ruas no São Domingos nas proximidades aonde a rua Castelo Branco se não 

cuidar vai ficar intrafegável também tem um buraco muito grande no bairro São Domingos que 

dar acesso à rua Castelo Branco no São Domingos e Santa Benedita. Gostaria de falar também 

pelo o vereador Marquinho, precisamos urgente Marquinho a questão do Governo do Estado a 

questão da retirada dos documentos. Gente eu vi uma barraca as cinco horas da manhã instalada 

próximo ao cemitério as pessoas dormindo na fila já é um absurdo muitas famílias estarem 

desempregadas, muitos pais e mães de família estarem desempregadas e ainda passar por mas essa 

humilhação para conseguir uma carteira de trabalho e também com agendamento para conseguir 

a carteira de identidade. Aqui nessa Casa através do Presidente já foi realizado aqui Governo 

Itinerante para tirarem esse documento. Estou solicitando junto ao Deputado que apoiem para que 

sejam feitos vários mutirões para tirar documentos, pois a situação em nosso município está difícil 

e nosso munícipe as pessoas vão para Vitória do Xingu e Brasil Novo para tirarem sua identidade, 

então assim fica difícil. Então vamos estão imbuídos, vou estar viajando à Belém para que 

possamos solicitar de nossos Deputados melhorias nessa questão de documentos para nossos 

munícipes. O vereador Francisco Marcos solicitou um aparte o qual foi concedido, após os 

cumprimentos disse: se for consolidado a nomeação do vereador do PMDB vereador João Roberto, 

para mim ser o líder do Governo do estado aqui eu levarei com maior prazer até lá vereador. Deixa 

falar vereadora esse Projeto Cidadania quem inclusive já está sendo montado, inclusive recebi uma 

ligação agora a pouco que eles vão estar aqui acredito eu que agora no meado do mês de março 

para resolver essa problemática dessa documentação da população. Não podemos senhoras e 

senhores vereadores aqui jogarmos pedras no Governo que tem somente quarenta e cinco dias que 

assumiu. Temos que ser inteligente e pensarmos que podemos contribuir fortalecendo a sociedade 
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civil organizada, Câmara de Vereadores para que possamos acreditar em dias melhores porque se 

formos pensar que não vai dar certo fica complicado. Agradeceu. Dando continuidade a vereadora 

Socorro do Carmo disse: para finalizar hoje farei uma visita ao Conselho Tutelar, pois houve um 

suposto caso de pedofilia na Escola Ulisses Guimarães, então quero saber do Conselho Tutelar se 

já houve alguma resposta do Ministério Público sobre essa situação. Pois nós defensores do povo 

temos que defender também nossas crianças e adolescentes, irei hoje fazer uma visita ao Conselho 

Tutelar, o Parlamentar que quiser ir comigo está convidado. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: uso a tribuna nesse momento 

para falar um pouco do meu trabalho na cidade de Altamira e em nosso gabinete. Fiz uma visita 

de boas-vindas ao então novo chefe do hospital do Mutirão nosso amigo Edivan, onde 

conversamos várias situações as dificuldades que possamos estar juntos para melhorar, as coisas 

que podemos trazer de melhorias para a população. Também consegui fazer uma visita a todo 

hospital que atende toda a população da Transamazônica e Xingu, um hospital de portas abertas 

que está ali sempre para atender a população. Lá fizemos uma visita no centro cirúrgico, na UCI 

neonatal que está passando por reforma que está sendo feita por parte da Norte Energia e que está 

atrasada há muito tempo. Vimos aquela situação muito ruim onde a reforma já está atrasada por 

mais de seis meses. Encaminhei ofício para a Norte Energia pedindo informações onde a mesma 

informou que o estudo já foi concluído no final de semana e o prazo previsto para a contratação 

de uma nova empresa de terceirização desse serviço será de três meses sendo que a execução da 

obra terá o tempo previsto de mais de seis meses. Onde já se viu já tem seis meses de atrasado 

daquela obra e ainda assim ainda vão demorar mais três meses para a contratação de uma nova 

empresa e mais sete meses para a conclusão da obra. Então sabemos que a Norte Energia vem 

empurrando com a barriga a muitos comprometimentos que foram feitos com o município e vem 

tratando nossa população com muita falta de respeito e sem respeito com o povo de Altamira. 

Estamos atentos a essa demanda vamos continuar cobrando as reivindicações necessárias para que 

assim consigamos devolver dignidade para a população que necessita daquele centro cirúrgico 

adequado e também. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após 

os cumprimentos disse: meu discurso é direcionado ao vereador Marquinho mas ele não está 

presente mas os interlocutores leve até ele. Não admito uma coisa dessa o vereador ficar iludindo 

algumas pessoas inclusive os que aplaude ele tinha que ter um litro de óleo de peroba para passar 

na cara dele. Então o que eu quero dizer a vocês o vereador Marquinho recebe uma mensagem e 

envese de verificar se é verdade vem aqui e fica mentindo e induzindo as pessoas contra nossos 

colegas vereadores e contra o Executivo, ele está é com dor de cotovelo ele faz a política dele com 

ódio e não ver as obras que tem em nosso município. Na zona rural inauguramos a escola no sábado 

vão vocês para vocês verem a excelência qualidade da escola, vão lá para vocês verem o pau de 

arara que ele está falando que é o ônibus do Zé Carlos que transporta os alunos lá há vários anos é 

um micro ônibus. Isso é um desrespeito vi aqui afrontar nossos colegas e desrespeitar a cada um 

que vem aqui ouvi a verdade. Ele tinha que falar quando ele era vereador no ano de dois mil e três 

dessa taxa de iluminação pública Agnaldo Rosa, se a sua conta de energia elétrica vem no valor 

de mil reais, você paga cento e vinte a cento e trinta reais de iluminação pública foi o vereador 

Marquinho que em doze do onze de dois mil e três votou a favor dessa taxa de iluminação pública 

que não saiu do lugar para dar uma palavra. Esse Código Tributário ele votou também a favor da 

taxa de resíduo solido e ai vem aqui ludibriar aqueles que estão em casa e os que estão aqui para 

saber das coisas sérias que acontece em nosso município, ai alguns vem e aplaude ver se esse 

cidadão em Altamira se ele já fez um favor se ele já deu alguma cadeira de roda ou uma cesta 

básica, ele não paga nem os funcionários dele que alguns colocaram ele na Justiça, manda ele vir 

aqui provar ao contrário dizer que estou mentindo. Semana passada eu sei o que passei mas fiquei 
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em silêncio, só eu sei o que passei com os comentários nos grupos dizendo que eu iria ter uma 

audiência na quinta-feira que foi adiada de duas para as três horas esse vereador estaria preso e ai 

deu duas, três, cinco e seis horas e ai onde é que estou. Para muitos é difícil aplaudir é fazer um 

elogio, é difícil parabenizar, é difícil ver om, próximo feliz e não fica feliz por ele. Sou filho de 

Altamira todos vocês me conhecem sabe o que aconteceu comigo sabe da minha vida, agora da 

vida dele eu sei e vocês não sabem mas aos poucos eu vou destrinchando aqui conforme ao passar 

dos dias se ele continuar não respeitando o povo que está em casa e não respeitar nossos colegas 

vereadores e vir também desrespeitar nosso Prefeito, vamos ver daqui a dois anos que tem garrafa 

vazia para vender na próxima eleição se o atual Prefeito não for candidato ele vai ter um de nós 

aqui que vai ser seu candidato a Prefeito e a vontade da população é que vai decidir. Vejam quantas 

obras nesse município meus amigos quantas obras tem do nosso Prefeito, juntam todos que 

passaram ai ver se dar dez por cento, está certo tem coisas que tem que melhorar sim e muito. 

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

disse: quero relatar um assunto muito importante dizer que desde o início do loteamento Buriti tive 

o privilégio de ser o primeiro vereador a reunir com os moradores e logo em seguida fiz o convite 

ao vereador Victor o qual até hoje estamos juntos nessa luta, tem o vereador Raimundinho Aguiar 

e o Dr. Loredan que tem lutado incansavelmente por aquele loteamento. Nessa semana vamos ter 

o prazer de inaugurar mas uma escola no Buriti, uma escola muito bonita o qual parabenizo o 

Secretário de Educação, ao Prefeito Domingos Juvenil por ter esse olhar carinhoso pela educação 

que é de grande importância e diminui com certeza pessoas nos presídios porque pessoas educadas 

elas tem tudo para crescer pelo zelo e pela preocupação e não só no Buriti, também no Bonanza a 

Escola São Pedro e também quase todas as escolas e praças foram reformadas tudo de bom para 

nossa cultura de Altamira. Também parabenizar nosso Presidente pela iniciativa e parabenizar que 

recentemente foi o dia do Rotariano, parabenizo em nome do Manoelzinho, Cristiano eu também 

faço parte do Rotary.  Que Deus abençoe a iniciativa do nosso Presidente que realmente o Prefeito 

possa mandar o Projeto de Lei para essa Casa que possa contemplar o pagamento mensal da conta 

de energia da Capela Mortuária a qual atende toda população e não somente os mais carentes e 

sim qualquer pessoa que precisar. Dizer também Presidente que incansavelmente todos os dias 

estou pela manhã aqui na Câmara a tarde estou nos visitando os bairros trabalhando independente 

de qual situação que seja através de ofício ou de indicações que esse é nossa obrigação de fiscalizar, 

cobrar e propor soluções não adianta vir aqui para a tribuna esculhambar, xingar e induzir a 

população a dizer uma coisa que não é verdade. Temos que trabalhar com a verdade é muito 

importante quando a população vota no vereador ele acredita então é importante a responsabilidade 

de cada vereador de vir aqui nessa tribuna se manifestar que fale a verdade como disse doa a quem 

doer mas a verdade tem que ser dita. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Loredan Mello que após os cumprimentos disse: Dizer que hoje logo cedo recebi a visita do Juiz 

Eleitoral Dr. Alexandre Trindade e do Cartorário Marcio, assinamos em conjunto Dr. Alexandre 

representando o Desembargador assim como o Prefeito Dr. Domingos Juvenil assinou em Belém 

um convênio a Câmara Municipal também assinou um convênio para ceder funcionários para a 

Justiça Eleitoral até o dia trinta de junho deste ano fazer o trabalho do cadastramento biométrico 

dos títulos eleitorais. Como eu me manifestei na minha fala eu disse que não adianta a Justiça 

Eleitoral ter servidores se a população não comparecer. Então se eu estiver sendo transmitido 

minha fala quero fazer um apelo para que as pessoas procurem a Justiça Eleitoral, haja vista que 

além de ser obrigatório. Esta eleição de dois mil e vinte este cadastramento é obrigatório o título 

só valera com a identificação biométrica. As pessoas que tem bolsa família e as que tem benefícios 

sociais, benefícios do INSS eles não poderão retirar futuramente se não tiver o novo título. Então 

faço esse alerta porque as pessoas não sabem desse alerta que é a magnitude da importância desse 
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novo título biométrico. Então faço um apelo para as pessoas comparecer é rápido não tem 

burocracia. Também dizer a quem estava debatendo a questão das identidades que o vereador Assis 

Cunha um vereador que tem se preocupado e que tem trazido pessoas da Polícia Civil. Eu já assinei 

um convênio para que haja um treinamento dos funcionários mas falta o Delegado Geral da Polícia 

Civil assinar. Este convênio quando voltar para esta Casa nós haveremos de mandar os 

funcionários fazer o treinamento e aqui nessa Casa será confeccionadas carteira de identidade 

depois desse treinamento. Então estamos aguardando retorno desse convênio. Dizer também que 

a pedido de alguns servidores da Casa como o Manoelzinho que é muito antigo na secretaria bem 

como o Klewton como o vereador João do Biscoito e tantos outros que gostam do trabalho do 

Cristiano nós solicitamos ao Cristiano e a vereadora Delza que ele fizesse esse interface com as 

pessoas da imprensa e com todos relacionados a essa Casa para que ele possa fazer essa digamos 

comunicação desta Casa de Leis. Então Cristiano nosso servido vai ficar imbuído de fazer esse 

trabalho juntamente com nossos amigos da imprensa. Agradeceu. Não havendo mais 

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 vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.  
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