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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SOBRE O PLANO DE CARGOS,
CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, REALIZADA NO DIA DOIS DO MÊS DE ABRIL DO
ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, reuniram-se no
Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de
Andrade Mello, os senhores vereadores: Victor Conde de Oliveira, Dr. Agnaldo Rosas de
Oliveira, Francisco de Assis da Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Maria Delza
Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. Sendo justificada a ausência dos
vereadores Raimundo Sousa Aguiar (zona Rural), Roni Emerson Heck (viajando/Brasília), Aldo
Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos), Irenilde Pereira Gomes (doente), João Estevam da
Silva Neto (atestado médico) e Waldecir Aranha Maia Júnior (doente). Estando ausente o
vereador Isaac Costa da Silva e João Roberto Mendes. O senhor Presidente convidou as
seguintes pessoas para compor a mesa de trabalho: Dra. Hellen Cristina Aguiar da Silva –
advogada SINTEPP, Lucivan Gonçalves de Sousa – Coordenador SINTEPP, Mônica Brito –
Coordenadora Regional do Xingu – SINTEPP e Fabiano de Oliveira Vitoriano. Em seguida o
senhor Presidente declarou aberta a reunião em nome de Deus. Em seguida o senhor Presidente
facultou a palavra aos convidados, fazendo uso da palavra o senhor Lucivan Gonçalves, que fez
um longo pronunciamento em relação as questões que afligem os profissionais da educação no
município de Altamira, tais como: garantir as vantagens já adquiridas na Lei Municipal n.º
1.553/05; a valorização dos profissionais; que o senhor prefeito cumpra a Lei do Piso Nacional
do Magistério e, que na nova reformulação que está sendo projetada, que seja garantida todas as
vantagens já discutidas a aprovadas nas reuniões realizadas no gabinete. Que sejam pagas as
Hora Atividades para os professores; que também cumprida a progressão horizontal. Em seguida
fez uso da palavra a Dra. Hellen Cristina, que se manifestou em relação aos processos que o
SINTEPP adentrou na Justiça para que sejam garantidos os direitos adquiridos dos profissionais
em educação; que seja aprovado um Plano que recepcione a Legislação Federal em relação aos
direitos dos trabalhadores. Em seguida fez uso da palavra o professor Fabiano Vitoriano, que
fez um longo pronunciamento em relação aos problemas enfrentados pelo profissionais da
educação em Altamira, tais como: a disparidade entre os salários dos servidores efetivos e os
servidores contratados; que seja feita uma isonomia salarial entre os profissionais; e finalizando
apresentou uma planilha dos recursos vindos do FUNDEB com os gastos efetivados pelo
município; que seja pago o salário base, que até o momento o prefeito não efetivou; que seja
efetivado o pagamento (40%) de nível superior e também a Regência de Classe (20%). Em
seguida fez uso da palavra a senhora Mônica Brito, que reiterou os pronunciamentos dos
antecessores. Também falou em relação a questão da SEMED exigir que os professores
trabalhem aos sábados para cumprir com o calendário escolar. Que os professores não tem culpa
pelo atraso no início das aulas, pois, desde o dia quinze de fevereiro, os professores estão
cumprindo com o expediente nas escolas. Que isso não é uma culpa dos professores e sim da
SEMED. Que para os professores trabalharem aos sábados se faz necessário que recebam horas
extras. Que também existe a necessidade de se realizar, o mais rápido possível, o concurso
público para que sejam preenchidas as vagas existentes no quadro da SEMED. Em seguida o
senhor Presidente facultou a palavra aos senhores vereadores, fazendo uso os vereadores Victor
Conde, Socorro do Carmo, Francisco Marcos, Dr. Agnaldo Rosas e Assis Cunha, que se
colocaram à disposição do pessoal do SINTEPP, para discutirem e também darem
direcionamento para discussão junto ao Prefeito Municipal e também junto a SEMED. Não havendo
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mais manifestantes o senhor Presidente disse que a Câmara Municipal de Altamira estará de portas
abertas para receber e discutir com o pessoal do SINTEPP em relação a questão da reformulação do Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais em Educação do município de Altamira. Não
havendo mais nada ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras, dos senhores
vereadores, dos convidados, da imprensa e do povo em geral encerrando a reunião em nome de Deus.
Mandando lavrar a presente ata que após lida será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de
Altamira, aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
Raimundo de Sousa Aguiar
Vice Presidente

Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente

Victor Conde de Oliveira
1º Secretário

Isaac Costa da Silva
2º Secretário

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA
LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA TRÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se no
Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de
Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira,
Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do
Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Roberto Mendes Maria Delza Barros Monteiro,
Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor Presidente
convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Pará. Em seguida solicitou ao vereador
Victor Conde que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo
número legal declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos
senhores vereadores Roni Emerson Heck (viajando/Castelo de Sonhos) (Aldo Boaventura
(viajando/Castelo de Sonhos) Irenilde Pereira Gomes (doente) e João Estevam da Silva Neto
(atestado médico). O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, no pequeno expediente abriu espaço
para a senhora Dideia Torres da APAE, para fazer um breve relato sobre a importância do
Autismo, da valorização das pessoas portadoras de Autismo. Em seguida fez uso da palavra a
senhora Dideia Torres, que após os cumprimentos disse: me chamo Dideia Torres, sou mãe, de
um anjo azul chamado Leticia. Hoje quero falar sobre autismo. Ontem dia dois de abril foi o dia
da conscientização do Autismo. O Autismo, também chamado do transtorno do Espectro do
Autismo – TRA, essa síndrome, basicamente é uma desordem do processamento sensorial, que
nos dias atuais atingi 1% da população mundial. Esse transtorno afeta u número maior de
meninos (4x1), sendo que as alterações do comportamento de uma criança neurotípica aparecem
desde muito cedo (entre 02 e 03) anos. Um dos principais problemas é o diagnóstico do
transtorno. Isso porque o diagnóstico é clinico, feito por meio de observações e entrevistas com
os pais. O Autismo possui vários noveis, os principais são: o Autismo Clássico, síndrome de
Asperger, e Autismos de alto nível de funcionamento. O transtorno começa com aceitação da
família, muito amor dedicado e a intervenção de uma equipe de profissionais multidisciplinar.
Através dessas intervenções o Autista consegue poder chegar ao alto grau de independência e
aproximar sua vida de rotinas de pessoas típicas. Nossa luta é apoiar as famílias e conceder
orientações com diagnósticos do TEA. Mas o que fazer após o diagnóstico, para onde ir? A Lei
Berenice Piana, traz um norte com os direitos básicos do Autista. E você altamirense, o que que
está fazendo para incluir o Autista? Penso que a inclusão começa no momento que eu me
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interesso pelo o assunto e passo a respeitar a condição neurológica daquele que tem limitações
para se impor enquanto ser humano. Aproveito a oportunidade e peço a essa Casa de Lei, um
projeto que garanta atendimento preferencial e especifico às pessoas Autistas. Determinando a
inclusão do símbolo internacional da TRA nas placas que garantem o acesso e atendimento
preferencial. Bem, hoje minha filha tem seis (06) anos e até aos três e meio (3,5) anos de vida ela
não conversava, já está sendo alfabetizada em uma escola regular, faz pequenas leituras,
consegue interagir com outras crianças, está com seu desenvolvimento bom, dentro dos
indicadores esperados. Mas, eu pergunto a você, todos os Autistas que você conhece são assim?
Estão na escola, ou melhor, tem acessibilidade aos direitos básicos? Finalizo afirmando que é
dever de todos garantir a inclusão social. Inclusão começa dentro de casa! Agradeceu. Em
seguida o senhor Presidente disse: parabéns ao depoimento emocionado da Dideia, quero
estender esses cumprimentos ao esposo Júnior que está presente nosso amigo e irmão. Quero
dizer a equipe da APAE que esta Casa vai analisar essa questão de fazer esse Projeto de Lei. Nós
fazemos votos que estas crianças possam ser que deve ter nessas escolas públicas crianças que
ainda não foram digamos assim detectadas. Mas fazemos votos que a SEMED possa fazer uma
forma de fazer essa avaliação e treinamentos para poder dar essa atenção especial para que todas
as crianças que sejam portadoras de Autismo elas possam ter mais ou menos o mesmo avanço
que sua filha teve. É isso que nós podemos fazer é unir as mãos aqui fazer esse projeto, eu acho
que todos os vereadores aqui não vão se negar a assinar e o Prefeito também vai sancionar. Então
conte conosco com essa Casa de Lei. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a
ORDEM DO DIA, facultando aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Dr.
Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: cumprimento as pessoas que acompanham a
APAE de fato foi emocionante e que se faz necessário para a população de Altamira saiba um
pouco o que é o Autismo, esperamos que essa Casa se dedique ao tema não simplesmente só a
uma Lei que faça a identificação como o preferencial dos Autistas porque infelizmente eu estive
conversando com a Dideia mais cedo nós somos um País, campeão em Leis é Lei para tudo o
que assunto e infelizmente isso ainda é necessário por falta de conscientização da população por
falta de respeito ao próximo. Já existe Leis que determinam que os atendimentos têm que ser
preferenciais para quem é especial e no caso do atendimento para o Autista não havia mas se
quer necessidade de agente vir aqui cobrar. Então pedimos para os comerciantes e para as
Instituições públicas que fazem atendimento ao público antes mesmo que surja mas uma Lei que
comece a identificar através de um símbolo a preferência também para os Autistas. Por falar em
Lei ontem tivemos aqui uma reunião com os professores que vieram tratar do Planos Carreira e
Salários e que foi dito aqui que até o presente momento o Prefeito ainda não pagou o piso
salarial deles, mas que há também uma Lei Federal do ano de dois mil e quatorze, mas o Prefeito
para pagar esse Piso Salarial que já é uma determinação de uma Lei federal precisa está
mandando aqui para essa Casa e quando quer uma Lei mandando dizer que vai pagar o reajuste,
não há necessidade de vir essa Lei para cá todos os anos já existe uma Lei Federal. É isso que eu
questiono se existe uma Lei Federal, porque está se criando todos os anos vereador Raimundinho
uma Lei para poder permitir um pagamento que já é previsto o pagamento do Piso Salarial dos
professores. Foi falado aqui também ontem vereador Raimundinho que o senhor não estava
presente que aqui em Altamira nós temos mil quinhentos e trinta e três professores, novecentos e
oitenta professores são contratados. Foi falado ontem aqui por mim que a função de professor é
uma função permanente e função permanente tem que ser preenchida através de concurso
público. Então o que temos aqui em Altamira infelizmente é uma defasagem muito grande de
professores correndo atrás de empregos. Começa o ano letivo nome de março e determina no
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mês de novembro, isso para não receberem férias e décimo terceiro salário. Então o que foi dito
aqui por vários professores e que existe uma precarização da mão de obras dos professores.
Então vamos senhores trabalhar para que tenhamos uma educação com mais qualidade em
Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após
os cumprimentos disse: Ontem dia dois foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e
hoje nessa Casa recebemos essa equipe da APAE, parabenizamos você Dideia mãe que deve ter
estudado muito o Autismo e tem dado o melhor para que sua filha já está hoje alfabetizada com
seis anos. Então acompanho um pouco o trabalho da APAE e já tivemos juntos outras vezes e
sabemos das dificuldades que realmente a APAE passa a questão dos professores que antes
tinham um Convênio com o Estado e hoje não se tem e isso é uma dificuldade. Tivemos a
oportunidade de ir à Belém na SEDUC levar uma documentação para que realmente retorne esse
Convênio que é de fundamental importância para aquelas crianças. Então sabemos realmente das
dificuldades e que se vive principalmente de doações a APAE, onde eles tem agora no mês de
junho aquela festa junina tradicional, aonde tenha maior arrecadação para que possa com esse
recurso manter o ano inteiro aquela Instituição, e que cada um de nós possamos ser um amigo da
APAE, que hoje cada um de nós que ainda não é amigo da APAE que possa ser amigo da APAE
para que possamos está colaborando com essas crianças. Ontem aqui nesta Casa tivemos uma
audiência pública com os professores aonde a principal pauta era a questão do PCCR (Planos de
Cargos Carreira e Remuneração) onde eles colocaram como disse o vereador que me antecedeu
já falou a questão do número de contratados que é novecentos e oitenta e o números de
professores efetivos quinhentos e oitenta e três. O maior questionamento dos professores aqui
nesta Casa os que vieram e puderam está contribuindo com a discussão sobre a questão salarial
dos contratados ser diferente dos concursados, aonde os concursados recebem quarenta por cento
pelo nível superior e os contratados só dez por cento, então gostaríamos que ficasse igual esse
salário. Todos os vereadores que estavam presentes quando o Plano vier para essa Casa nós
vamos nos reunir para estudar para ver o melhor tanto na econômica do município quanto na
questão do professor para que realmente essas pessoas também não possam ser penalizadas. E
nós hoje ainda temos uma situação em algumas Secretarias que o servidor público ainda está
recebendo quinhentos reais, o salário reduzido, esperamos que o Prefeito falou aqui nessa Casa
que gradativamente os servidores voltariam a trabalhar oito horas, esperamos que isso aconteça
devido a situação financeira que passa esse País, que passa esse País de famílias. Esperamos que
em breve possa solucionar o problema dos servidores públicos que hoje que alguns recebem
meio salário mínimo. E solicitar que se abra urgentemente a creche do conjunto Santa Benedita e
que também possa regularizar a água daquele conjunto. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: quero cumprimentar
essas guerreiras da APAE que estão aí à frente da questão do Autismo. Parabenizar vocês e dizer
que nós estamos aqui à disposição para que pudéssemos apoiar no que for possível aqui nesta
Casa para que possamos fazer um projeto que venha beneficiar como o todo essas famílias.
Senhor Presidente Dr. Loredan, vou mudar o tom dessa reunião hoje porque na última Sessão
Ordinária nessa Casa, como a Mesa Diretora ela é detentora do poder de falar por último, isso aí
respeito porque é um direito e com isso não tive oportunidade de responder ao vereador Victor
Conde, quando ele falou sobre a questão que eu mandei ofício para o Banco do Brasil S/A, eu
encaminhei uma cópia para o Presidente, não foi escondido não e sim para todo mundo ver eu
disse para o gerente do banco não te mete nisso não senão você pode ir para a rua, deixei bem
claro para ele lá. Porque é o seguinte Projeto Chão Legal, vou dizer para vocês que o único
financiamento que o Banco do Brasil fez Raimundinho Aguiar fez foi lá do Bela Vista , somente
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um financiamento que foi feito desse Projeto Chão Legal, só um e sabe de quem é o
financiamento do Sub Gerente do Banco do Brasil do meu amigo ALAN, que fique bem claro
para todo mundo saber, e ele gastou mas de dezessete mil reais só para averbar essa
documentação, e tem mas ele só conseguiu legalizar porquê e área do Tribunal de Justiça do
estado disse está aqui essa é área do Parque Ipê, essa área é do Bela Vista e é para expedir os
Títulos de Posse e de legitimidade e de Título Definitivo da população, está aqui a documentação
do Banco do Brasil mandou dizendo que qualquer área que tiver lá averbada ele financia. Então
eu não posso Presidente mentir para a população dizendo que lá na Liberdade e tal bairro vai
financiar Chão Legal, é uma mentira, uma esculhambação e uma grande vergonha. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto Mendes, que após os cumprimentos
disse: quero parabenizar a vinda das pessoas da APAE na qual tenho muito respeito, em especial
o projeto LIPA que eu tive o prazer lá do CMDCA acompanhar esse Projeto que já nasceu muito
forte e fiz jus que daria certo e está dando certo e também tive o prazo de ir na inauguração.
Então quero consolidar ao dia dois que é o dia dos Autistas, gosto muito de interagir com os
mesmos. Quero aproveitar esse momento para dizer que não estive presente aqui ontem devido
há meses que eu tento fazer um curso de Libras é na Universidade Federal, ontem abriu inclusive
foi aula inaugural do curso de Libras da UFPA de Altamira, somente para terem uma ideia, mas
de trezentas pessoas escrita e somente oitenta pessoas conseguiram está lá para fazer esse curso,
devido algumas situações professores. Eu na verdade como tenho proximidades com surdos aqui
em Altamira, então tenho necessidade de ter essa comunicação, mas também esqueci de colocar
no requisito da necessidade. Quero solicitar à vossa excelência a possibilidade de trazer para essa
Casa de Lei a questão da acessibilidade a questão de informação de interagir com os surdos
porque até fica mais barato, montem inclusive até vi pessoas que foram fazer esse curso a nossa
amiga Elzilene do protocolo que se preocupa muito quando chega um surdo para protocolar um
documento ela tem muita dificuldade de se comunica. Aqui nessa Casa de Lei, temos a recepção
que também tem necessidade de ter essa possibilidade de ter esse curso, nós vereadores,
funcionários desta Casa existe legalidade, acredito que vossa excelência poderia estar vendo a
possibilidade de estar fazendo uma parceria com a Universidade Federal, para podermos está
trazendo esse curso de Libras aqui para essa Casa de Lei. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: quero parabenizar os
funcionários da APAE pela belíssima explanação da Dideia com relação ao Autismo. São
situações que dar para entender que ainda temos muito que aprender parabéns a todos os
APAIANOS. Gostaria de informar que ao decorrer da semana estivemos visitando alguns
ramais, alguns travessões, que também é uma rotina do nosso amigo Raimundinho Aguiar,
também observamos que já está chegando ao final do inverno e a nossa esperança senhores e
senhoras é que logo após a diminuição das chuvas que a gente possa dar de fato apoio ao homem
do campo, porque a situação que está ocorrendo com as estradas temos certeza que se demorar
mas vai falta alimento na mesa dos altamirenses, porque quanto mais chuvas mas erosões e mais
dificuldades para chegar na cidade. Então senhores nós temos essa preocupação com o homem
do campo porque é de lá senhores que vem o feijão, arroz, a carne bovina, a carne suína o ovos
caipira, e não podemos esquecer que ao meio dia vemos os doutores, empresários dizerem vou
para casa saborear uma caipira e ela vem da roça, então é por isso que nós estamos aqui lutando
e vamos continuar lutando para que esses senhores trabalhadores possam ter o direito de ir e vir
da sua propriedade até a sede do município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: só para título de informação, na semana
passada estive presente na Colina visitando e realmente a situação lá está muito complicada lá
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tem várias ruas que precisam de recapeamento sabemos da dificuldade do inverno. Noventa por
cento das indicações aqui nessa Casa é referente pavimentação de ruas, então o verão já está se
aproximando e eu acredito que possamos ter uma ligação melhor entre Legislativo e Executivo
para que a população ganhe com essa união sabemos que os vereadores são só que mais andam
na cidade temos vereadores aqui que toda semana estão nas ruas visitando a população e fazendo
seu trabalho. Gostaria de dar publicidade ao projeto da Celpa, que achei muito importante que é
a questão dos resíduos sólidos que eu sempre coloco aqui nessa Casa que a Prefeitura tinha que
fazer esse trabalho, a Prefeitura fez um Convênio com a Celpa está sendo distribuídos folhetos e
é atitude simples, são responsáveis e conscientes com a coleta seletiva, daí vai fazer parte dos
nossos valores e do nosso cotidiano. Reciclar e economizar energia ou poupar recursos naturais e
trazer de volta o ciclo produtivo o que antes era jogado fora. Então a população que não tem
conhecimento dessa informação a Celpa instalou contêiner enfrente o Camelódromo, a
população que levar seu lixo coletado ela vai ganhar descontos na conta de energia. Então é uma
informação que precisava ser divulgada, porque é um projeto muito importante. Quero
parabenizar a Celpa por esse projeto e saber da importância que ele tem para o município não só
para o município, mas para o Estado e para o País. Um ambiental sempre procedentes. Então
gostaria de parabenizar a Celpa pela atitude e cobrar novamente o Executivo para que possa
fazer esse trabalho. Tenho uma indicação que vou falar mais tarde sobre o lixo Hospitalar, então
o lixo Hospitalar é coletado com tudo não tem nem uma separação não tem nenhuma destinação
final, temos muitas clinicas em Altamira, hospitais, laboratórios, consultórios odontológicos e
sabemos que tem que fazer a coleta separada. Gostaria de informar a população com relação a
isso. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os
cumprimentos disse: quero aproveitar a oportunidade para fazer um elogio ao nosso Prefeito
Domingos Juvenil, por ter um cara competente à frente dos trabalhos no município porque com
essas chuvas e com essas inexoradas que somente São Pedro na causa e nós temos o São ira, que
é um cara que vem constantemente desentupindo os esgotos da nossa cidade sabemos que é um
tormento, nessa madrugada choveu bastante no nosso município. A Norte Energia vem com essa
turma fazendo uma bagunça na nossa cidade. Nessas residências que os esgotos hoje está é
voltando da rua para dentro das casas tendo um mau cheiro insuportável. Então parabenizo o
Bira com toda sua equipe. Também estive durante essa semana no travessão da Firma e no
travessão do Picadão, onde as máquinas estão trabalhando nessa área. Também quero dize a
excelência vereador Marquinho, que essa paixão que ele tem pelo o Chão Legal, porque toda
semana ele só fala no Chão Legal, se você acha que o Prefeito está errado você não tem que ir no
Banco do Brasil, você tem que ir no Ministério Público para saber porque que o Ministério
Público concedeu autorização para se fazer o Chão Legal e entregar os Títulos legalmente.
Vereador Marquinho não entendo sua colocação aqui, você tinha que trocar esse filme porque
toda semana você bate no chão legal. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Victor Conde, que após os cumprimentos disse: início o meu discurso para falar um pouco em
defesa da Polícia Militar do nosso Estado, nessa semana, mas um Policial Militar foi assassinado
no nosso Estado nesse ano já sendo o décimo terceiro. Só para vocês terem uma ideia ano
passado o Estado do Pará foi o quarto Estado mais violento do Brasil, e o que vale ressaltar
nisso, por exemplo, vimos muitas matérias sobre o Estado do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro
foi o décimo, mas violento no ano passado. Então isso mostra como as coisas estão relacionados
como os investimentos estão relacionados. O Estado do Pará infelizmente está abandonado
quando se fala em segurança pública, a Polícia Militar está à mercê dos bandidos e de situações
que colocam os mesmos em risco, então falo isso com a maior tranquilidade, converso quase que
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diariamente com Policiais Militares e muitos deles estão acuados do seu trabalho, muitos deles
tentam fazer um bom trabalho mas falta incentivo, falta pagamento melhor para os mesmos, falta
armamento de qualidade e as vezes até os coletes estão vencidos. Então com isso aí ficamos
atento com a situação, eu falo hoje em defesa dos Policiais Militares do nosso Estado e em
especial aos Policiais Militares de Altamira que é o escudo da população que diariamente está aí
lutando contra a bandidagem, contra a criminalidade, e sem sombra de dúvidas sem eles nós não
conseguiríamos viver da forma mais tranquila possível. Então parabéns a todos os Policiais
Militares que se esforçam que doam sua vida para tentar defender o nosso município e o nosso
Estado que sem sombra de dúvidas que este vereador estará sempre caminhando lado a lado com
esses Policiais. Falar também um pouco sobre a Norte Energia, estive visitando algumas obras de
Condicionantes que estão sendo entregues em Altamira, infelizmente observamos que a falta de
comprometimento dessa empresa é grandiosa, as obras são entregues sem nem um tipo de
compromisso com a população, obras com menos de um ano já estão com grande rachaduras tem
prédios que uma parte já caiu dos próprios funcionários públicos, então vimos a falta de
comprometimento dessa empresa, sem contar com aquela grande obra da Rodovia Ernesto
Acioly entrada da cidade que mais uma vez foi licitada e outra empresa ganhou mas a empresa
que ganhou para vocês terem ideia a obra foi de aproximadamente de dez a quinze milhões de
reais, a empresa que ganhou tem uma obra de aproximadamente de duzentos e cinquenta mil
reais, não tem capacidade nenhuma de executar uma obra como essa, e mais uma vez eles
paralisaram a obra, mas um período que a população fica à mercê daquela situação, onde os
moradores e empresário daquela Avenida já estão vendendo seus terrenos, seus imóveis, suas
casas, eles dizem vereador não temos condições exercer nenhuma função para atender a
população com isso temos que está aqui vendendo nosso imóveis a preço de banana porque não
temos uma Rodovia organizada porque não temos a entrada da cidade que deveria ser o cartão
postal acessível para a população, e com isso encontramos vários acidentes nessa madrugada
indo para o Michila na Rodovia Ernesto Acioly na subida da do 51º BIS houve um acidente
grave não sei se a vítima chegou a ser fatal mas estava muito grave, isso mostra só a falta de
comprometimento da Norte Energia. Precisamos unir forças aqui na Câmara Municipal para
chamar aqui para um debate para conseguirmos desenvolver essas obras no nosso município.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os
cumprimentos disse: quero aproveitar para parabenizar a equipe da APAE representada pela a
Dideia, que fez belo esclarecimentos sobre o Autismo, dizer que vocês serão muito bem-vindas,
a explanação foi muito educativa para que possamos ter melhor conhecimento sobre o Autismo.
Mas senhor Presidente, senhores vereadores e público em geral, no dia dois (02) de abril é
comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O Autismo é um transtorno no
cérebro que ocorre no primeiro trimestre da gestação e se manifesta a partir do segundo ano de
vida que afeta um a cada cem crianças que nascem, tem como sintoma fobia, agressividade,
dificuldade na aprendizagem, dificuldade no relacionamento. Em Altamira na Secretaria
Municipal de Saúde através do CAPS realiza atendimentos diários das treze crianças Autistas, a
equipe do CAPS Infantil é formada por doze profissionais sendo uma enfermeira, duas
terapeutas ocupacionais, duas psicólogas, uma terapeuta, um técnico de enfermagem, um
terapeuta holística, uma assistente social, duas auxiliares administrativa, um porteiro, um
motorista e um de serviços gerais, toda essa equipe é preparada e envolvida para atender as
crianças que são encaminhadas ao CAPS Infantil, pelas Instituições Educacionais, pela Justiça e
pelos os pais, essas crianças passam por uma avaliação e após diagnosticada como Autista são
inseridas no tratamento. Quero parabenizar a enfermeira Thais a Coordenadora do CAPS Infantil
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que estará realizando nessa semana a Campanha Nacional referente ao dia do Autista. Quero
lembrar que a APAE vem desenvolvendo grande trabalho em Altamira, vimos o grande
progresso que teve a APAE, não desmerecendo as Presidências anteriores, mas após a
Presidência da Drª. Gilcemery, tem tido uma grande credibilidade. Portanto a APAE está de
parabéns com toda sua equipe. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello,
disse: vou falar daqui mesmo. Quero informar que ontem teve uma audiência pública, solicitada
pelos os professores do município de Altamira, solicitada pelo o Sindicato dos Professores
SINTEPP sobre o Plano de Cargos e Carreira do Salário do Sindicato. Foi falado aqui também
do concurso público e da reforma administrativa, nós dissemos a eles que esse Projeto ainda não
chegou nessa Casa de Lei esse Projeto, mas uma coisa essa Casa garantiu que assim que chegar
esses Projetos será amplamente debatido haja visto que ontem foi a primeira reunião Ordinária
digamos assim para tratar desse assunto, nem o grupo de trabalho que foi elaborado entre o
SINTEPP e a Prefeitura a Câmara não tem assento, então de qualquer forma não podemos opinar
no que foi discutido até o momento lá nesse grupo de trabalho, mas quando aqui chegar será
amplamente debatido, será garantido o direito de vereadores da base da oposição fazer parte da
Comissão. Garantimos também que o Plano recepcionará as garantias que estão previsto em Lei
Federal, garantindo os direitos assim, mas essa Casa, não foi falado ontem por eles, mas essa
Casa pelo menos pela minha opinião tem que colocar a questão da Meritocracia, ou seja as
pessoas que demostrarem que são bons professores, os que tem bons índices de resultados com
seus alunos de aprendizado eles terá uma bonificação ganharam mais do que aqueles que não
tem esse diferencial. Então serão feitas avaliações periódicas não só com os professores, mas
também com os alunos para demostrar os reflexos desse ensino. Queremos valorizar o professor,
na pratica se ver muito discurso de valorizar o professor na educação, mais na pratica queremos
que valorize efetivamente financeiramente falando, mas também que haja contrapartida desse
professor para ter resultados para melhorar com isso o ensino e melhorar a educação como o
todo. As sugestões que foram sugeridas aqui pelo o vereador João Roberto, a respeito do taime
vamos avaliar, bem como também a questão da parceria com a UFPA na questão do curso de
Libras. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA,
solicitando ao vereador Victor Conde, que fizesse a leitura das matérias que constava de: SÓ
LEITURA. Projeto de Lei nº 074/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que altera os
incisos I e II, do Artigo 1º, da Lei n.º 3.235/2016, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a
Construção e Funcionamento de Postos Revendedores de Combustíveis Automotores – PRCA,
no município de Altamira e dá outras providências. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
Projeto de Resolução nº 019/2018, que altera os Artigos 74 e 78 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Altamira. Indicação n.º 1248/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
realizar os serviços de meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento na Rua
Abrão Lima e na Travessa Cocal, no bairro Vista Alegre. Indicação n.º 1249/2018, de iniciativa
do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras, realizar os serviços de meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou
bloqueteamento nas Ruas Antônio Mendonça, Joaquim Nabuco e Guilherme Pereira, no bairro
Vista Alegre. Indicação n.º 1250/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de
meio fio, linha d’água, calçada e pavimentação ou bloqueteamento na Avenida Acesso 04, no
bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 1263/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho
Aguiar, que sugere ao senhor Presente da Câmara Municipal de Altamira, realizar um curso
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sobre Cerimonial para os servidos do Poder Legislativo. Indicação n.º 1264/2018, de iniciativa
do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do
Departamento Municipal de Iluminação Pública, trocar as lâmpadas dos refletores da Quadra de
Basquetebol da Orla do Cais. Indicação n.º 1245/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde,
que sugere ao senhor Governador do Estado, interceder junto a empresa Norte Energia, para que
realize a ampliação do Hospital Regional Público da Transamazônica. Indicação n.º 1246/2018,
de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Educação, disponibilizar uma Professora, uma Servente e um Motorista
para o Centro de Reabilitação de Reciclagem do RUC Jatobá, para atender est programa
desenvolvido pela APAE. Indicação n.º 1257/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública,
realizar o serviço de reparo na rede de iluminação publicada Avenida João Paulo II, que dá
acesso ao aeroporto. Indicação n.º 1265/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços com
rede linha d´água, meio fio, pavimentação ou blokreteamento na Travessa Vivina Leão e nas
Ruas Hosteld e Professor Ubirajara, no bairro Ayrton Senna II. Indicação n.º 1266/2018, de
iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços com rede linha d´água, meio fio,
pavimentação ou blokreteamento nas Ruas Manaus e Belém, no bairroCooperfron. Indicação n.º
1243/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma no Telhado do Posto de Saúde da
Agrovila Vale Piauiense. Indicação n.º 1244/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes,
que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma área
com coberta para abrigar as pessoas que ficam aguardando atendimento no Posto de Saúde da
Agrovila Vale Piauiense. Indicação n.º 1247/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes,
que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, determinar o
retorno do atendimento com o médico Nefrologista para o Hospital Municipal de Altamira.
Indicação n.º 1251/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Odair
Florêncio – Diretor da 1oa URE/Altamira, interceder junto ao Governo do Estado, para
implantação do Ensino Médio na comunidade do Itapuama no Travessão do Espelho, no
Assurini. Indicação n.º 1252/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar o serviço de Calçada Cidadã na
Avenida João Coelho, no bairro Brasília. Indicação n.º 1253/2018, de iniciativa do vereador
João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar o serviço de reparo na malha asfáltica nas Ruas União e Antônio vieira, no bairro Boa
Esperança. Indicação n.º 1254/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços com galeria
pluvial, rede linha d´água, meio fio, pavimentação asfáltica e rampas de acessibilidade nas ruas
Ciclo A Ciclo B e Ciclo C, no ramal da Chácaras, aos fundos do Loteamento São Francisco.
Indicação n.º 1255/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da Quadra de
Esportes localizada no bairro Alberto Soares. Indicação n.º 1256/2018, de iniciativa do vereador
Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
construir uma Unidade de Saúde no bairro Terras de Bonanza. Indicação n.º 1258/2018, de
iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras/Departamento Municipal de Iluminação Pública, proceder o
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serviço de iluminação pública na entrada do RUC Água Azul. Indicação n.º 1259/2018, de
iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras/Departamento Municipal de Iluminação Pública, proceder o
serviço de iluminação pública na Avenida João Coelho e Travessa Comandante Castilho.
Indicação n.º 1260/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder os serviços de linha d’água, meio
e recapeamento asfáltico na Rua WB, no bairro Jardim Independente III. Indicação n.º
1267/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, instalar o método “Mae Canguru” na
maternidade do Hospital Geral de Altamira – São Rafael. Indicação n.º 1268/2018, de iniciativa
da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Saúde, descentralizar para todos as Unidades de Saúde da Família, exame Teste do
Pezinho. Indicação n.º 1232/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir uma Praça com
uma Academia ao ar livre no bairro Terras de Bonanza. Indicação n.º 1261/2018, de iniciativa do
vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, adquirir uma Caminhão Coletor exclusivo para o serviço de coleta especializada de
lixo hospitalar. Moção n.º 056/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere que seja
consignada Moção de Congratulação pela passagem do Dia Mundial da Saúde, que transcorrerá
no próximo dia 08 de abril. Em seguida o senhor Presidente passou o GRANDE
EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:Projeto de Resolução nº 019/2018,
que altera os Artigos 74 e 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Altamira.
Indicações n.ºs 1248, 1249 e 1250/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.
Indicações n.ºs 1263 e 1264/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações
n.ºs 1245, 1246 e 1257/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1265 e
1266/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1243, 1244 e 1247/2018, de
iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1251, 1252 e 1253/2018, de iniciativa do
vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1254, 1255 e 1256/2018, de iniciativa do vereador Assis
Cunha. Indicações n.ºs 1258, 1259 e 1260/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros.
Indicações n.ºs 1267 e 1268/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação
n.º1232/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação n.º 1261/2018, de iniciativa
do vereador Maia Júnior. Moção n.º 056/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. 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 das suas matérias. Indicações n.ºs. 1267 e
1268/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador João Roberto Mendes, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais
colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1251, 1252 e 1253/2018,
de autoria do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Victor Conde, que após os cumprimentos se dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para
aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1245, 1246 e 1257/2018. 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. Indicações n.ºs. 1263 e 1264/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr.Loredan Mello, que após os
cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.
Indicações n.ºs. 1248, 1249 e 1250/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.
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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 manifestante o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:
indicações n.ºs 1248, 1249 e 1250/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações
n.ºs 1263 e 1264/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1245,
1246 e 1257/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1265 e 1266/2018, de
iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1243, 1244 e 1247/2018, de iniciativa da
vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1251, 1252 e 1253/2018, de iniciativa do vereador
João Roberto. Indicações n.ºs 1254, 1255 e 1256/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Indicações n.ºs 1258, 1259 e 1260/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs
1267 e 1268/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação n.º 1232/2018, de
iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação n.º 1261/2018, de iniciativa do vereador
Maia Júnior. Moção n.º 056/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Aprovadas a
unanimidade. A MESA DIRETORASUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE:
Projeto de Resolução nº 019/2018, que altera os artigos 74 e 78 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Altamira. Aprovada aunanimidade. Projeto de Lei n.º 073/2018, que autoriza o
Poder Executivo Municipal a efetuar Remanejamento para Adequação do Orçamento do
Município de Altamira, para o exercício de 2018, retroativo a 02 de janeiro do corrente ano.
Aprovado em Segundo Turno a unanimidade. Não havendo mais manifestantes matérias para
votação, o senhor Presidente passou a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES,
facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador o vereador Dr.
Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhores houve aqui uma discussão levantada
pelo o vereador Marquinho, com relação ao Chão Legal, e na semana passada eu também pedi
uma parte para o vereador Victor que não me permitiu, então por isso vou trazer mais uma vez à
tona também essa discussão. O vereador Marquinho, tem um documento em que o Gerente do
Banco do Brasil, onde ele afirma que houve apenas um financiamento considerando milhares e
milhares de Títulos de Posse que já foram entregues a população, isso me chamou atenção
porque a Denise Aguiar, ela esteve aqui trazendo mensagem do Prefeito no início de nossa
Legislatura e ela informou aqui que já havia centenas e centenas de pessoas que foram
beneficiadas com esse Título que tinham ido ao Banco do Brasil é isso está havendo uma
discrepância extremamente grande do que ela falou aqui e com o documento que o vereador
Marquinho nos traz. E de toda forma de fato o que a Prefeitura expede são Títulos de Posse e não
Título de Propriedade, tanto é que os Títulos de Propriedade que foram entregues anteriormente
foram suspensos pelo o Ministério Público, e eles tiveram que mudar para Título de Posse
porque a Prefeitura não tem competência de dar Título de Propriedade a ninguém ultrapassado
essas informações. Amanhã nós vamos ter no Supremo Tribunal Federal o julgamento do Habeas
Corpus do ex-Presidente Lula, onde vai ser discutido se o Presidente Lula deve ou não ser preso.
Existe uma Jurisprudência no Tribunal Federal no ano de dois mil e dezesseis, que determina que
as pessoas condenadas em segundo grau elas devam ser presas sim apenas deva ser cumprida a
partir de então, e em função dessa Jurisprudência várias outras pessoas já estão presas, se o
Supremo Tribunal amanhã mudar de posicionamento muitos outros ladrões do dinheiro público
também vão seguir a mesma sorte e serão liberados. Faz quatro anos que repudiam aqui no nosso
País a operação Lava Jato onze milhões de reais, já foram devolvidos aos cofres públicos
dinheiro desviado, roubados da população. Então hoje vereador Victor está criminalização que
ocorre em todo o País é como vossa excelência disse no Pará e no Rio de Janeiro também isso é
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em função vereador Victor desse desvio de dinheiro público que infelizmente as autoridades
estão muito afinadas há muito tempo. Aqui mesmo no Pará vossa excelência sabe que está sendo
apurado um desvio de cento e cinquenta milhões de reais deste Consórcio Belo Monte, e que
segundo um delator foi dividido entre dois partidos PT e PMDB. Então esperamos que a Lava
Jato se estenda e que chegue aqui também principalmente aqui em Altamira, porque se hoje as
ruas estão esculhambadas se hoje falta médicos se hoje estamos passando por toda essa situação
vossa excelência pode ter certeza que é em função desse desvio de dinheiro também. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse:
nesse momento vou responder o vereador Isaac sobre esse Chão Legal que não me cansa, ilustre
vereador Isaac, a pior coisa é você ver principalmente os mais favorecidos sendo lesados,
enganados é de lascar, então é por isso o meu posicionamento é diretamente aqui porque os caras
ficam de mãos inchadas de bater palmas para administração para esse Chão Legal, aí eu não
posso me calar vendo aquelas pessoas menos favorecidas está lá batendo palmas por glamour
para o Prefeito tudo muito bonito, é por isso que eu estou atrás de documentação para mostrar
para a população que eles estão sendo lesados que esse documento de Chão Legal não financiar
em lugar nenhum do mundo Título de Posse não financia em lugar nenhum. Agora as áreas meus
ilustres e empresários que aqui estão presentes lá no Bela Vista e no Parque Ipê, o Tribunal de
Justiça do Estado concedeu ao Executivo e disse a Prefeitura Municipal de Altamira está
autorizada dar o Título de Posse, dar o Título Definitivo e está lá, só teve um financiamento que
é do nosso amigo ALAN que é sub gerente do Banco do Brasil, está aqui eles informando só teve
um financiamento e que só de averbação ele gastou quase dezessete mil reais para fazer, como é
que um pobre pode legalizar uma área de hão Legal gastar uma multidão de dinheiro desse Dr.
Loredan. Então que fique esclarecido para que não continuemos falando disso aqui. Eu vou
continuar denunciando porque eu não aguento ver os pobres sendo massacrados e humilhados.
Ontem visitei a Colina meu caro Bira, os moradores me chamaram e eu fui lá, está aqui isso são
crateras, matos em todas as ruas, isso é na frente da escola onde tem água empossada e contendo
mosquito da dengue nessa água empossada, tirei as fotos e vou tirar Presidente que é para trazer
para cá para mostrar para os senhores vereadores e para a população o que está acontecendo
porque não adianta eu chegar aqui e ficar somente falando e alguns dizer o vereador está só
falando e não foi lá ver a real situação, aqui estão as fotos, a Colina está completamente
abandonada lá a população, estão dizendo a água é um caos, as ruas não tem trafegabilidade,
iluminação pública não existe, os bandidos brincam de pira por lá, os bandido ficam assaltando
os pobres que moram naquela comunidade, a quadra poliesportiva as crianças me pediram
cimento para poder consertar os buracos da quadra para poder jogar bola, isso é uma vergonha
Junior Maia, isso causa indignação na gente, deixa a gente muito triste porque nós temos aqui o
poder representativo, esse negócio de planejamento há está no planejamento mas será possível
Presidente Dr. Loredan será que vamos ficar um ano esperando esse planejamento acontecer do
Pedro Barbosa e do Domingos Juvenil? Está aí o Bira que trabalha nas ruas feito um condenado
que se der condições a ele vai lá e faz o serviço agora esperar planejamento, o São Pedro
Barbosa fica dizendo há está no planejamento e com seis meses é que vão lá fazer o serviço,
então não podemos concordar com isso. Ontem no Ibiza tinha lá uma máquina lá que foi tapar
um buraco Presidente, na frente da casa de um cidadão porque não tinha como ele sair de casa
mas, aí o cidadão disse nós não podemos fazer esse bairro porque ele está n o planejamento e não
sei quando é que vai ser feito, se passou o ano passado inteirinho esse ano vai passar todinho
também e com isso a população fica sofrendo. Então não podemos nos calar, e eu vou continuar
falando aqui Presidente, doa a quem doer seja vereador, Prefeito e Secretários, mas minha
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intenção são dias melhores para nossa população. Quero vir para essa tribuna com tranquilidade
e dizer parabéns pelas obras que estão acontecendo eu faço isso muito embora seja oposição,
mas sou oposição responsável eu não venho só aqui para criticar não. Moro aqui há quarenta e
cinco anos, eu quero que nossa cidade tenha dias melhores par nossa população. Portanto
Presidente, encerro minha fala pedindo a Deus e as vossas excelências que continuem aqui com
esses espíritos lutadores para que possamos colocar esse Prefeito para se levantar e trabalhar.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos
disse: não poderia deixar de relembrar Presidente, como foi falado aqui do Projeto da Celpa o
qual é muito importante, então não poderia deixar de lembrar de uma ação coletiva, encabeçado
pela Dra. Greice, e parabenizar o Dr. Antônio que deu continuidade inclusive, essa semana está
vindo à tona essas contas absurdas na qual venho acompanhando esse clamor isso sim é muito
sério na Rua Ozório de Freitas, um ami go foi multado com oito mil reais, um erro gravíssimo o
relógio não é nem dele, agora ele tem que constituir advogado para fazer a defesa dele isso é um
absurdo tomara a Deus que essa sentença da ação coletiva que foi encabeçada pela a Dra. Greice
que deu continuidade juntamente com o Dr. Antônio, acho muito importante porque o papel do
Ministério Público é isso atender a população e fazer se cumprir a Lei, principalmente a questão
do retroativo que é ilegal, inconstitucional cobrar mais de seis meses anteriores, então eles
estavam cobrando mais de quarenta meses anteriores das população, isso é inconstitucional
perante a Lei que amparar é trinta e seis meses infelizmente ainda tem isso, eles podem cobrar
trinta e seis meses retroativo de contas que eles poderá achar prudente, por exemplo a pessoa tem
quatro anos que está irregular aí normaliza e aí eles sabem que a pessoa já está com dois três
anos usando energia sem pagar a conta, por exemplo quando vem a primeira conta o valor de mil
reais, eles multiplica trinta e seis vezes e muitas das vezes multiplica até por mas vezes. Então
isso é totalmente absurdo. Quero dizer vereador Marquinho, que eu estive no Cartório e tiver
uma notícia muito boa, inclusive quero falar para o Presidente para ele ver a possibilidade de
trazer um curso de capacitação aqui nessa Casa de Leis, porque questão Fundiária que é muito
séria é o Progresso do Brasil, seria uma coisa muito importante acontecer e está acontecendo
esse dias eu vi na hora do Brasil áreas sendo invadidas em São Paulo, entregando Títulos de
Posse de Legitimação e agora com a nova Legislação que saiu no ano passado de acordo com a
informação, eu ainda não tenho propriedade para confirmar e com essa Lei agora do ano de dois
mil e dezessete ela agora vai trabalhar a Titulação de Propriedade não somente o Termo de
Posse, o serviço que o Cartório faz a Prefeitura vai ter o poder de fazer inclusive áreas públicas
que passar pela Câmara de acordo com a Legislação não vai precisar nem passas mas pela
Câmara. Então é importante vossa excelência saber e nós aprofundar para não dar um tiro no pé,
e levar um entendimento para não confundir a cabeça da população. Agradeceu. Em seguida fez
uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: o vereador Marquinho
no ano de dois mil e treze quando eu não era nem vereador ele fala tanto aqui na questão de
resíduo solido e ele votou a favor e agora quer colocar o povo contra nós, na próxima reunião
vereador Marquinho eu vou trazer um litro de óleo de peroba para passa na tua cara lisa de pau.
O vereador Francisco Marcos solicitou ao senhor presidente que o vereador Isaac Costa tenha
respeito para com ele. Em seguida deu continuidade o vereador Isaac Costa, na reunião passada
você me chamou de abestado e quando ia saindo também me chamou de vagabundo e eu fiquei
na minha você é que tem que me respeitar, você não falou aqui na tribuna mas você falou quando
ia saindo que eu não sabia o que você pensava com relação a minha pessoa, então fala o que
você pensa de mim rapaz você tome juízo, e respeite a ausência das pessoas fale de mim para
mim e ir me chamar de vagabundo como você fez lá no meio do povo como você fez.
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Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos
disse: retornando nessa tribuna na discussão parlamentar informo aos nobres colegas que no dia
treze de abril estaremos realizando uma reunião da Comissão de Segurança Pública que foi
criada nessa Casa de Leis, eu acho que os vereadores já devem ter recebido seu ofício, eu faço
um pedido a todos que possam se fazer presentes nessa reunião, para que consigamos de certa
forma dialogar com os órgãos que trata da segurança pública no nosso município, para que
consigamos assim traçar metas, saber o que realmente é necessário para tentarmos mudar a
segurança pública do nosso município. Convido o nobre vereador Maia Júnior que é relato da
Comissão para que ele possa se fazer presente no dia treze de abril pela parte da manhã as nove
horas, para que consigamos aqui um diálogo aberto com debate para tentarmos mudar na história
desse município. Que nós criemos um relatório mostrando onde está acontecendo cada crime,
onde está acontecendo cada crime aqui em Altamira, o que está acostumado a se ouvi aqui em
Altamira é o seguinte quando morre alguém aqui em Altamira é prestação de contas ou tráfico de
drogas, mas se é tráfico de drogas porque que não prende é essa droga? Porque que não está
acontecendo essa apreensão de drogas? Então precisamos dialogar com isso para que realmente
possamos ter uma mudança significativa da nossa segurança. Vale ressaltar que é sim
responsabilidade do Governo do Estado. E como nós representante da população temos que está
atenta a essa demanda e fazendo os devidos relatórios e as devidas informações para repassar
para o então Governo do Estado. Vamos falar um pouco sobre o Projeto Cão Legal, para mim
que essa discussão já tinha sido encerrada porque quanto, mas se fala principalmente a oposição,
quanto mais se fala sobre o Chão Legal, mas ela mostra que capacidade com o Projeto. Estamos
conseguindo identificar aqui que o interesse da oposição é destruir um Projeto maravilhoso que
sem sombra de dúvidas muda a vida das pessoas, e eu falo isso com a maior tranquilidade porque
eu vejo quando caminho pelo os bairros Paixão de Cristo, Santa Ana, bairros que ainda não
receberam ainda esse Projeto, mas que querem receber para terem uma tranquilidade necessária
de seus bens e todos pedem esse Projeto. Então como é que pode um Projeto desse não valer
como alguns colegas vereadores falam como pode esse Projeto ter garantia nenhum para a
população? E as pessoas clamam por ele. Então fica aqui minha indignação, quando eu vejo
alguns discursos acalorados bate na mesa e fica aquele discurso bonito e aquele impacto é
causado, mas que na verdade não tem interesse nenhum a não ser desconstruir um Projeto que
muda a vida das pessoas. Então faço isso porque as respostas foram dadas eles primeiramente
diziam que isso não servia para fazer financiamento no banco, aí veio o banco do Brasil e
mostrou que dar para fazer isso, há, mas foi somente um, mas foi dado a resposta que vocês
queriam. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: ontem eu achei
interessante um discurso da Ministra do Presidente do Supremo Tribunal Federal, eu quero fazer
a leitura da íntegra do pronunciamento dela. A democracia brasileira pé fruto de muitos. E fora
da democracia não há respeito ao direito nem esperança de Justiça e ética. Vivemos tempos de
intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo
em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte
de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é
justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há de se pedir para que as pessoas
possam expor suas ideias e posições, de forma legitima e pacífica. Somos um povo, formamos
uma nação. O fortalecimento da democracia brasileira, brasileira depende da coesão cívica para a
convivência tranquila de todos. Há que serem respeitadas opiniões diferentes. Problemas
resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos. Superam-se
dificuldades fortalecendo-se os valores morais, sociais e jurídicos. Problemas resolvem-se
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garantindo-se a observância da Constituição, papel fundamental e conferido ao Poder Judiciário,
que o vem cumprindo com rigor. Gerações de brasileiros ajudaram a construir uma sociedade,
que se pretende livre, justa e solidária. Nela não podem persistir agravos e insultos contra
pessoas e instituições pela só circunstância de terem ideias e práticas próprias. Diferenças
ideológicas não podem ser inimizades sociais. A liberdade democrática há de ser exercida
sempre com respeito ao outro. A efetividade dos direitos conquistados pelos cidadãos brasileiros
exige garantia de liberdade para exposição de ideias e posições pluviais, algumas mesmas
contrárias. Repito há que se respeitar opiniões diferentes O sentimento de brasilidade deve
sobrepor-se a ressentimentos ou interesses que não sejam aqueles do bem comum a todos os
brasileiros. A República brasileira é construção dos seus cidadãos. A pátria merece respeito. O
Brasil é cada cidadão ao ser honrado em seus direitos, garantindo se a integridade das
instituições, responsável por assegura-los. Eu resolvi ler esse pronunciamento porque é bem
visível hoje a intolerância, o confronto as pessoas serem prejulgadas nos políticos somos vistos
cada dia que passa de forma mais negativa possível. E a democracia hoje ainda se faz através do
voto, digo ainda porque aqui nós não vivemos no Brasil na ditadura como vivem outros Países aí
que governa de outra forma, a arma que todas as pessoas têm é o voto. Então você prejulgar as
pessoas sem conhece-las, sem saber as reais intenções das pessoas ela perpassa por uma falta de
responsabilidade ao meu ver, eu acho que nós políticos temos que para justamente diminuir
digamos assim minimiza esse efeito negativo que as pessoas têm é justamente para nos respeitar,
e respeitar aqui opinião de cada um fazer a defesa de suas posições sem ofender. Haja vista que
nós mesmo damos esse mal exemplo e perpassa por nós, a população que vota nos vereadores,
deputados e assim por diante. Então nós somos o reflexo da sociedade, essa questão é da
corrupção, ela não vai ser extirpada da noite para o dia educação que é um instrumento de
digamos assim que é um dos instrumentos combate a corrupção. Então eu faço essa reflexão,
porque em breve nós teremos eleições aí, e é oportunidade de as pessoas demonstrarem sua
indignação, ou sua manifestação, através de seu voto não votar é o pior caminho porque vai estar
contribuindo com tudo o que está ocorrendo. Agora votar sim defender a opinião é o caminho.
Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença do povo
em geral, da imprensa e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar a presente Ata
que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos três dias
do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente
Raimundo Sousa Aguiar
Vice-Presidente

Victor Conde de Oliveira
1º Secretário

Isaac Costa da Silva
2º Secretario

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO
DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZOITO.
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se no
Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de
Andrade Mello, os senhores vereadores: Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da Silva, Roni
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Emerson Heck, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha,
Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Roberto Mendes de
Oliveira, 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 a Sessão em nome de Deus. Mandando
justificar a ausência dos senhores Raimundo Sousa Aguiar (viajando para Vila Canopus) João
Esteva da Silva Neto (atestado médico) e Waldecir Aranha Maia Júnior (doente). Em seguida
submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária
realizada no dia vinte e sete de março do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes
submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria, abstendo se de votar o vereador Roni
Emerson Heck. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a
Ata da Reunião Ordinária realizada no dia três de abril do ano de dois mil e dezoito. Não
havendo manifestante submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria, abstendo de votar
o vereador Roni Emerson Heck. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO
EXPEDIENTE. Consultando ao soberano Plenário para saber se o mesmo acatava facultar a
palavra, ao senhor Antônio José Ferreira da Silva – representante dos trabalhadores
desempregados. Sendo aprovado a unanimidade. Em seguida fez uso da palavra ao senhor
Antônio José Ferreira da Silva, que disse: Estou aqui nesse momento para pedir que esse Poder
Legislativo se una em prol dessa causa, nós estamos sendo discriminados aqui no munícipio de
Altamira, como o Presidente já falou a empresa se estabeleceu aqui e alega que no município de
Altamira não mão de obra qualificada para construir o restante da barragem, isso não é verdade.
Nós estamos hoje aqui reunidos nessa oportunidade para pedir que nós possamos ter o direito de
trabalhar, que País é esse que nós vivemos? Antes mesmo dessa empresa se estabelecer no nosso
município, o SINE começou a cadastrar pessoas, tendo pessoas que até passavam a noite inteira
na fila para poder se cadastrar e ter o direito de ter um emprego, e nunca foi chamado nenhuma
dessas pessoas que foram cadastrados lá no SINE, então nós não temos a quem apelar a não ser
primeiramente a Deus e segundo a vocês. Então gostaria que você vereadores se unissem em prol
dessa causa porque nós estamos querendo simplesmente o direito de trabalhar. Como é que uma
empresa se estabelece em nossa cidade constrói uma obra dentro do município de Altamira ou
nas mediações e contratam pessoas de fora, aí o pessoal vem comem o nosso filé Mion e nós
ficamos com os braços cruzados sem poder fazer absolutamente nada isso está errado minha
gente, vocês vereadores estão vendo todas essas pessoas aqui são todos trabalhadores, aqui talvez
não tenha mão de obra qualificada de cem por cento, mas de setenta a oitenta e cinco por cento
aqui no município de Altamira tem mão de obra qualificada. Então saímos de casa todos os dias
vamos no SINE esperamos uma resposta e não temos. Foram entrevistados oitenta e cinco
colaboradores lá no SINE e vejam bem a audácia desse pessoal, foram feitas entrevistas com os
dirigentes dessa empresa CONGEV desse Consórcio responsável para montar o restante das
Turbinas de Belo Monte, foram entrevistadas oitenta e oito pessoas no SINE, vereadores desse
montante será possível apenas sete pessoas foram chamadas, pessoas que tem currículos bons
que já trabalharam em outras empresas com funções de montador, soldador, e mecânicos
soldadores e somente sete pessoas serem chamados isso é discriminação. Nós temos
conhecimento e presenciamos Clinicas aqui em Altamira que em pleno domingo abriram suas
portas para realizarem exames dessas pessoas que vieram de fora para trabalhar aqui no nosso
município. Gostaria de perguntar para vocês vereadores, vocês tiveram conhecimento de que
alguma Clinica aqui em Altamira abriram suas portas no domingo? Nós temos esse
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conhecimento, chegou ônibus com pessoas com malas, mochilas e foram diretamente para as
Clinicas para fazerem os exames para serem empregarem aqui no município de Altamira, e nós
aqui ficamos somente a ver navios. Por isso que nós pelamos a vocês porque vocês são os
representantes do povo. Gostaríamos que até a nossa autoridade máxima estive pressente o nosso
Prefeito para ter conhecimento disso. Gostaríamos também que algum representante da Norte
Energia estivesse aqui ou da CONGEV para nos dar uma explicação, ou está havendo
discriminação com os trabalhadores do município de Altamira, ou está havendo uma maracutaia
muito grande para não contratar a gente. Todos vocês já presenciaram várias movimentações,
várias paralizações, em Rodovias dessas empresas porque muitos contratam o trabalhador e não
quer pagar, então vamos brigar pelo o que é nosso trabalhou quer receber e nós não queremos
chegar a esse ponto de termos que está parando Rodovias e de invadir prédio de empresas, nós só
queremos ter o direito de trabalhar que é um direito assegurado por lei, será que é possível
acontecer isso. Então peço encarecidamente a vocês vereadores se possível convoque esses
diretores, os representantes dessas empresas da Norte Energia par vir dar uma explicação do
porquê que não estão contratando pessoas daqui de Altamira, aqui não tem nem a metade do
povo que estão desempregados aqui em Altamira. Gostaria que vocês fossem no SINE para você
s verem a multidão de gente que estão lá todos os dias esperando uma resposta dessa empresa, e
ficamos sabendo que disseram lá nós estávamos até disposto para ajudar mas devido umas
entrevista que deram aí, nós queremos que eles se fumem, quer dizer não é assim que se trata o
ser humano gente, nós estamos aqui querendo somente nossos direitos de trabalhar e de ir e vir,
a barragem está praticamente no final o que custa dar uma oportunidade para muitos que estão
desempregados assim como eu que estou desempregado. Quero deixar bem claro o seguinte eu
não estou aqui colocando o meu pescoço na forca talvez eu seja um dos que não consiga um
emprego lá, mediante essas palavras que eu estou proferindo aqui. E eu não estou brigando
somente pela população de Altamira não, estou exigindo que empregue as pessoas que estão aqui
no município de Altamira, porque aqui tem gente de todos os Estados do Brasil, pessoas que já
residem aqui e que já votam aqui. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, solicitou um aparte o
qual foi concedido após os cumprimentos disse: então nós temos que partir que pelo princípio da
legalidade já foi visto que não tem nada na lei que impeça você acabou de falar de contratar
somente pessoas de Altamira, então de que forma vamos saber quem está chegando agora e que
já está aqui? então vamos ter que partir do princípio qual será? Cadastro no SINE precisamos
saber disso para poder formular um documento para encaminhar para o Ministro das Minas
Energias, para o Presidente da Norte Energia e para esse Consórcio que está aí, mas precisamos
partir do princípio quem seria as pessoas que estão aqui, de onde partiria esse cadastro. Dando
continuidade o senhor Antônio Ferreira, disse: o que o vereador acabou de falar eu concordo é
bom que se investiguepara ver o fundamento da coisa. Peço, mas uma vez gostaria que vocês se
sensibilizassem com a nossa situação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente a convite e
acompanhando o sofrimento dessas pessoas homens e mulheres trabalhadoras fico muito triste
Dr. Loredan, essa empresa foi criado a CONGEV que é o Consórcio Montador os diretores que
ora estão aí vem humilhando e massacrando esse povo, e nós não vamos aceitar isso, não vamos
concordar com isso de forma nenhuma os homens que vieram aqui para trabalhar pais de
famílias que estão aqui nesse município que precisam exercer suas funções e estão sendo
impedidos por esse Consórcio Montador que aí está. Ontem mandaram me buscar aqui que fique
bem claro eu convidei a Coordenadora e a Diretora do SINE e fomos até Belo Monte, fomos
muito bem recebidos lá pelo o Dr. Hugo que é o Diretor de Produção e Implantação das turbinas
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de Belo Monte, ele nos passou informação de que ele não estava por dentro do que estava
acontecendo nessa situação, chamei atenção, e a Diretora do SINE colocou lá que nem um
cidadão tinha contratado das pessoas que estavam cadastradas no SINE, que essas pessoas
estavam vindo todos da Bahia do Sergipe, e nós não vamos nos calar aqui. Espero que vossas
excelências com o espirito público que os senhores têm para que possamos cobrar as
Condicionantes, para pelo menos cinquenta por cento dos nossos trabalhadores ficar aqui
exercendo suas funções. Oitenta e oito pessoas Presidente a Mercês Costa me passou que nem
um foi chamado será que nem um no meio desses homens e mulheres será que não vai encontrar
nem uma pessoa nem para serviços gerais, será que não temos nem uma pessoa capacitada aqui?
isso é uma vergonha Dr. Loredan é um assalto a esses homens trabalhadores. Eu venho
acompanhando o sofrimento desse povo Presidente, aí hoje com esse espirito público que vossa
excelência tem se colocou à disposição. Também quero dizer para vocês que eu não quero criar
expectativas, mas o que o Dr. Hugo disse é que vai tomar providência e que a CCBM que vai ter
as nove turbinas e que vai precisar de mão de obra civil e assim terá um número maior de
contratados no município esses dois meses, isso foi o que o Dr. Hugo passou. Espero Presidente
que vossa excelência assim falou convide o Dr. Hugo e a Direção da Norte Energia junto com a
CONGEV para vir aqui nesta Casa para que venha fazer um termo de responsabilidade e de
acordo com esse povo de Altamira. Então Presidente digo o seguinte que nós temos muitos
desempregos aqui em Altamira, os comércios falidos aqui em Altamira, tudo por conta da
irresponsabilidade desses cidadãos que ora se estabelece aqui nessa obra. Obra essa que é uma
obra ingenuamente que nós é que sofremos os impactos, nós é que sofremos com as mazelas, e
nós não vamos aceitar de forma nenhuma deixar esse povo ser massacrados como eles já estão.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os
cumprimentos disse: quero agradecer ao Bené Paixão, que no domingo esteve na min há
residência, agradecer também o Antônio Gonçalves de Belém, aonde fizemos um programa
dizendo justamente o que está acontecendo na nossa região a questão do desemprego. Aonde
tivemos a oportunidade de deixar essa mensagem para o Pará inteiro, então, muito obrigada Bené
pelo seu trabalho na Rádio Clube do Pará. Dizer através do Antônio que representou todos vocês
que estão aqui nesta Casa sobre a questão do desemprego no município de Altamira e região da
Transamazônica e no nosso Brasil inteiro, aonde se passa por uma crise, principalmente aqui
onde nós vivemos e que foi falado pelo o vereador que me antecedeu a questão do desemprego, a
questão da desvalorização com o profissional que mora nesta cidade que quer uma oportunidade
de emprego. Dizer a cada um de vocês que desde o início desta obra a qual eu particularmente eu
sou contra a enfermeira Socorro, mas já que se instalou tem que ter emprego para o povo que
aqui está, o povo de Altamira e região da Transamazônica, o povo que escolheu Altamira para
morar, e que tivemos poucos empregos para o povo de Altamira e Transamazônica, aonde hoje
Altamira vive as mazelas as Condicionantes que até hoje estão inacabadas, a Norte Energia
acabou a nossa cidade acabou nosso sossego, acabou aquela Altamira pacata que nós tínhamos
antes, e hoje nós vivemos escondidos nas nossas casas com medo do que essa obra deixou para
os munícipes para cada um de nós que vivemos nessa cidade que gostamos e amamos nossa
Altamira. Dizer a cada um de vocês que vieram de suas casas para a Câmara, que todos os
vereadores nós somos a favor desse emprego para vocês que estão aqui, e que vocês realmente
possam serem contratados nesse Consórcio que está aqui. Não vamos medir esforços para que
possa através de um convite trazer a Norte Energia aqui porque nós temos muitas coisas a serem
tratadas a questão de empregos, a questão das Condicionantes, a questão da a bagunça que virou
a cidade de Altamira, cadê as políticas sócias? Enfim foram inúmeras Condicionantes muitos
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disseram sim e hoje Altamira está migrando, está chorando. Então quero dizer a vocês que está
Casa de Leis, estamos juntos com certeza com a população, com aquelas pessoas que nos
procuram, estamos aqui, aqui é a Casa do povo estamos aqui para defender o povo e hoje em
especial o povo que aqui estão e que estão desempregados e querem emprego. Quando este
Consórcio veio para Altamira, onde sentamos várias vezes e disseram que todo cadastramento irá
ser aproveitado o máximo de mão de obra do município de Altamira, e isso não está
acontecendo. Vimos ônibus chegando na orla do cais, muitas pessoas diferentes na nossa cidade
de tudo que é lugar. Então nós é que estamos sofrendo com isso, eu também tenho familiares
desempregados, tenho amigos desempregados que estão aguardando uma chance para trabalhar
sabemos que o desemprego está grande. Quero dizer a vocês que esta Casa através do Presidente
Dr. Loredan Mello e os demais vereadores estamos juntos para que possamos sensibilizar esse
Consórcio para que vocês possam ter o emprego de vocês. Dizer ainda senhor Presidente, que
realizei algumas visitas, e nós temos Minha Casa Minha Vida, que em nome de nossa linda e exIlha do Arapujá, nós queremos vereadora Irenilde e vereadores da base dizer que pessoas me
procuraram porque fizeram o cadastramento da Minha Casa Minha Vida se tem uma resposta
para essas pessoas que realizaram o cadastro da Minha Casa Minha Vida no Arapujá que fica
próximo ao Michila, as pessoas batem em nossas portas querendo reposta desse posicionamento
da Minha Casa Minha Vida. Então juntos com certeza trabalhadores nós estaremos batendo se
não chegarem a nós iremos bater lá, a Norte Energia foi para longe, mas essa Construtora está
aqui no município de Altamira, para que realmente esses empregos possam ser para vocês que
estão aqui no município de Altamira e região. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: vou usar esse momento senhor
Presidente e nobres vereadoras e vereadores, quero ler uma carta encaminhada pela Frente Brasil
Popular povo sem medo, contra o estado de exceção liberdade para o Lula. À Frente Brasil
Popular à Frente povo sem medo, representando os principais partidos e movimentos
progressistas do País, repudiam o mandato ilegal de prisão contra o presidente Lula. A decisão
tomada pelo Juiz Sérgio Moro expressa mais uma etapa do golpe de Estado contra a democracia,
as conquistas do povo brasileiro e a soberania de nossa nação. Prender o histórico líder da classe
trabalhadora para impedi-lo de participar do processo eleitoral é o objetivo que mobiliza os
setores mais reacionários do sistema de justiça, dos meios monopolistas de comunicação e das
elites brasileiras. O bloco golpista, ao rasgar a Constituição de 1988 e remover à perseguição
judicial contra o ex-presidente, tem como intenção implantar, a ferro e fogo sua agenda
antipopular, antinacional e antidemocrático. Seus porta vozes forjaram um clima de intolerância
e ódio, animando grupos neofacistas e incentivando a violência contra a esquerda e os
movimentos sociais. A única resposta digna e patriótica contra essas agressões é a resistência.
Desde a histórica cidadela dos trabalhadores brasileiros, em São Bernardo do Campo,
convocamos todos os democratas a cerrarem fileiras em defesa da liberdade do presidente Lula e
contra o arbítrio. Estamos ao lado do presidente Lula nessa batalha decisiva, juntos na luta por
suas prerrogativas constitucionais, dispostos a resistir contra a truculência e a mesquinharia dos
que tomaram as instituições de assalto. Estradas estão sendo bloqueadas. Mobilização despontam
nas principais cidades e regiões. Vários governos denunciam ao mundo os atropelos em curso.
Convocamos todos a se somarem aos atos unitários programados para quarta-feira e nos
próximos dias em todo Brasil. E todos que puderem se dirigir imediatamente a Curitiba.
Também orientamos a que sejam organizados comitês populares em defesa da democracia e da
liberdade do presidente Lula. Não nos calaremos diante da injustiça. Contra as armas da tirania,
os povos e os cidadãos têm o direito à desobediência e à rebelião. Altamira dez de abril do ano
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de dois mil e dezoito. Frente povo popular e povo sem medo. Hoje nesse Plenário eu vejo
pessoas clamando por emprego em Altamira e querendo que seja respeitado o direito de ser
empregados quem reside nesse lindo município. Quando o ex-presidente Lula veio em Altamira
e lançou o projeto Belo Monte, diante do lançamento ficou inscrito que era determinadamente e
expressamente colocado a contratação de mão de obra local. Se Altamira passou por um grande
augi de emprego foi graças ao ex-presidente Lula, ter coragem na época de lançar a Belo Monte,
e se hoje não está sendo obedecidas e se as Condicionantes não foram construída na forma que
estava escrita no papel a culpa não foi do ex-presidente, a culpa foi dos Prefeitos e do Prefeito
atual que não tem investigado e jogado ao povo de Altamira ao relento. Mas eu quero ressaltar
ao encerrar meu pronunciamento dizendo o seguinte: desde o ano de dois mil e treze eu tenho
chamado atenção por esse microfone nessa tribuna que Altamira ainda não passou pelos piores
momentos que virão, vocês sabem que ainda tem algumas obras das Condicionantes sendo
executadas no município, e que no final do ano de dois mil e dezenove encerará. E aquele que
acreditam que ficaram eternamente empregados pelas Condicionantes podem começar a procurar
outro emprego. Os Prefeitos que passaram que estão no momento não fizeram e não fazem o
trabalho de atraírem empresas para essa região para que possam ofertar empregos, pois, é sabido
que as partes públicas sendo municipal, estadual e federal, não tem vagas suficientes no
município e na região para absorver as mãos de obras em serviços públicos o município que se
preza ele é necessário criar empregos. Quero aqui compartilhar essa carta com os movimentos
sociais do Brasil e desse município, compartilho com essa carta integralmente. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse:
cumprimentar o público presente que infelizmente tenho que chamar de desempregados, a
situação em que estamos passando ela é de nível nacional é culpa desta política que está posta aí,
especificamente em relação a Altamira. Sabemos que dois Senadores Edson Lobão, que foi exMinistro das Minas Energia, e Jader Barbalho foram denunciados por desvios de dinheiro com
relação a construção de Belo Monte, então tudo isso que estamos passando é fruto desta política
promiscua de grandes empresários com alguns supostos empresários da população. Então
senhores era previsível que o desemprego em Altamira após essa construção de Belo Monte,
seria de grande monta. Infelizmente como disse o vereador Aldo, o Prefeito Municipal não
desenvolveu nem uma política pública para tentar amenizar essa calamidade que hoje é o
desemprego, o que esse Prefeito sabe fazer é somente é contratar de forma temporária pessoas
desenvolverem funções que são permanentes, contrariando como eu já disse outras vezes a
Constituição Federal, a Constituição Estadual e a nossa Lei Orgânica. Eu estou aqui com o
Diário Oficial do Município deste mês, aonde tem umas quatrocentas pessoas contratada de
forma irregular para trabalharem de novo este ano de forma precária, e assim ele vem fazendo
desde seu primeiro ano há sete anos atrás, contratando, renovando e renovando eternamente.
Dias atrás relatei um caso que ouvi de uma senhora que trabalha na limpeza pública, ela disse
que faz vinte anos que ela trabalha na limpeza pública e ela nunca tirou se quer uma férias, ou
seja estas temporariedades aqui elas existem para quando chagar ao final de dezembro o Prefeito
corta os salários dessas pessoas dizer tu fica calado porque senão ano que vem você não vai ter
seu contratado renovado. Esta é uma situação que o Ministério Público de Altamira vai precisar
se manifestar também, assim como em várias outras cidades o Ministério Público já impôs que
os Prefeitos realizassem concursos públicos, e aqui este Prefeito continua surfando aí
contratando pessoas de forma irregular pessoas para serem seus cabos eleitorais. Eu gostaria de
convocar os vereadores de oposição para nós sairmos daqui e irmos cobrar do Ministério Público
uma posição contra essa excrecência. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
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Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente e senhores presentes essa
situação senhor Presidente já era esperada no início da construção de Belo Monte. Já que nosso
Presidente vai convidá-los, para que possamos conversar com relação a situação desses
trabalhadores que ora estão desempregados para tomar conhecimento que logo no início da
construção de Belo Monte, eu trabalhei naquela empresa e eu observava nobre Presidente os
Diretores, engenheiros e encarregados eles já indicavam as pessoas lá de outros Estados, já
indicavam e muitas pessoas que tinham acabado de sair da cidade, e outras pessoas que estavam
em busca de trabalho não tinham oportunidade, é igual estáacontecendo hoje, observamos que os
encarregados que trabalhavam na Norte Energia ou em outras empresas eles já tinham sua
equipe, eles vinham e já traziam todo mundo da CCBM, Norte Energia e também das
terceirizadas. É importante lembrar os senhores que hoje as Condicionantes elas estão sendo
levadas a brincadeira aqui em Altamira, as terceirizadas contratadas senhores vereadores e a
todos que me ouvem elas não tem o menor compromisso com a cidade senhor Presidente, elas
trazem pessoas que já vem indicadas pelas terceirizadas e chegando aqui eles ainda fazem pouco
das pessoas que estão buscando serviço. Então já que nós vamos ter uma reunião para tratar
desse assunto, é importante que coloquemos em pauta essa situação, aqui nós temos pessoas sim
que tem pessoas competentes, capazes. A gente chega no Terminal Rodoviário minha gente, é
chegando gente toda hora. As redes sociais é uma ferramenta muito forte para o bem tanto para o
mal. Vimos de em vez enquanto informações que Altamira vai começar uma obra tal, e aí vimos
uma multidão de pessoas vindo e muitas das vezes não é verdade, temos que tomar cuidado. O
que mais me entristece é quando chega uma terceirizada que chega numa rua que acabou de ser
beneficiada eles nem procura a SEPLAN (Secretaria de Planejamento) eles chegam lá e mete a
retro escavadeira do início da rua até ao fim assim destruindo a rua, isso já foi conversado aqui
para que as terceirizadas para que elas procurem as terceirizadas para informar que vai fazer um
trabalho naquela localidade. Quero desejar a todos dessa comissão porque essa luta não é só de
vocês e sim também é uma luta nossa dentro do nosso município. Serias importante que cada
vereador desta Casa de Leis, que todos os cidadãos estivessem trabalhando para levar o sustento
de sua família, e da maneira que está sendo conduzida a CCBM e as contratadas sabemos que
não vamos conseguir êxito. Quero agradecer uma comissão dos bairros Airton Senna I e Airton
Senna II, após notificar através de ofício, o senhor Prefeito Municipal já foi liberado as máquinas
e já estão naquela comunidade fazendo os trabalhos e já está em fase de acabamento. E logo em
seguida também atendendo nossa solicitação no bairro Paixão de Cristo, aonde estava quase
intrafegável que é de conhecimento de todos após saírem do Airton Senna II, estará seguindo
para o bairro Paixão de Cristo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João
Roberto Mendes, que após os cumprimentos disse: cumprimento todos esses trabalhadores que
forma desrespeitados aqui em Altamira, em nome do senhor Antônio sejam bem-vindos nesta
Casa de Leis, que realmente aqui é a Casa do povo. Quando eu vejo uma cena dessas senhor
Presidente, eu fico muito triste e com muita raiva porque alguns vereadores vêm aqui culpar A,
B e C, mas vou ser sincero Presidente nós vereadores temos uma parcela de culpa muito grande e
eu vou dizer senhor Presidente a vossa excelência sabe muito bem é todos os vereadores são
conhecedores que desde o ano de dois mil e treze, esse humilde vereador solicita cria Comissão
de acompanhamento de não cumprimento das Condicionantes, fui ignorado por muitos anos aqui
e sabe quando foram me dar essa prorrogativa já no final do mandato e infelizmente fiz minha
parte, a Comissão foi criada em janeiro do ano de dois mil e dezesseis. Fiz denúncia sim com
relação a esse fato que é perigoso e complicado porque a vida dessas pessoas vale mas da
qualquer coisa foi a vida das pessoas que foi colocada em cheque. Pessoas que vieram de fora já
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vieram com sua cartinha marcada, infelizmente muitas pessoas vieram se apaixonaram por
Altamira e constituíram família, e aqui se encontram são qualificados e estão aí a ver navio.
Também quero relatar um assunto que eu vi muito na empresa Gel Engenharia alguns
funcionários chegavam até a mim e diziam vereador essa empresa está fazendo somente por
fazer eles estão preocupados somente com o salário, aí ficou de mão atadas porque tem dez de
fora e somente dois daqui de Altamira, e aí só estão fazendo porcaria e está aí comprovado a
porcaria que estão fazendo o saneamento hoje foi uma catástrofe. Então com muito respeito
quero dizer a esta Casa de Leis que eu fiz denúncia ao Ministério Público Federal, Ministério
Público Estadual, acompanhei várias situações. Inclusive quero me reportar com relação uma
situação muito delicada ouvi muitos falatórios que vieram pessoas comtempladas com alugueis e
que teria o consumo de mil reais e dizia ter consumido dez mil reais por mês para serem
indenizados e com isso muitos foram indenizados, mas do que o próprio proprietário do imóvel,
porque já vieram tudo esquematizado, então isso é um absurdo isso que está acontecendo. Quero
fazer um apelo a Comissão de acompanhamento das Comissões das Condicionantes dos
Deputados Estaduais, deixo aqui meu repúdio, independentemente de partido estamos falando
aqui pelo o povo, dos Deputados Federais o único que eu tirei o chapéu foi o Flexa Ribeiro, que
foi o único que eu vi gritar por esse povo e impor essa situação. Mas independentemente de
qualquer coisa parabenizo a união de vocês, essa união deveria ter sido tempos atrás para não ter
acontecido essa deficiência, esse desrespeito da Norte Energia com os trabalhadores,
principalmente com os da cidade de Altamira que são moradores e trabalhadores que aqui estão e
que querem ter uma família e ter uma condição de vida. Então senhor Presidente gostaria que
vossa excelência, que através dessa documentação que faça numa língua só, que pegue a lista de
todos que estão esses trabalhadores que estão brigando que faça referência a eles para o
Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, DPU, Ministério de Minas Energias,
Diretor da Norte Energia e para a própria Prefeitura, porque temos que falar numa língua só
porque se não, não vamos andar. Então quero dizer que a união faz a força, vocês estão de
parabéns, tem meu respeito, sou uma pessoa ética e coerente o que é certo é certo. Ser vereador
não é fácil nem tudo que a gente faz é agradável, tem coisas que somos massacrados, mas damos
a cara a tapa, fomos eleitos para ser representante do povo com consciência. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: meus
amigos me sinto triste e indignado de falar o que todos vocês sabem o Brasil e todos mundo
sabe. Muitos trabalhadores não só aqui mas em todo o Brasil, deve muito principalmente o povo
simples, humilde, o ex-presidente Lula, mudou a vida de cada um de nós, onde muitos
amanhecia o dia e não tinha um real para comprar o pão para seus filhos tomar o café da manhã,
e hoje alguns Ministros e Juízes pegaram a Constituição e rasgaram se fosse prender político que
rouba o Brasil podia inventar cadeia porque não dava para colocar todo mundo. Eu não tenho
vergonha de falar o que fizeram com o nosso ex-presidente Lula. Eu vou dizer uma coisa para
vocês no ano de dois mil e oito a dois mil e nove era quando se discutia o início dessa obra e
quando se negociava as Condicionantes, como o vereador João Roberto falou eu não era
vereador nessa época, mas eu também me sinto culpado os político de Altamira principalmente
os gestores municipais nessa época era muito cara de pau, uma vergonha para nós filhos de
Altamira está nessa situação desagradável. Os ex-prefeitos dessa cidade que tiveram o poder e
quando se sentaram para dar início a obra, que negociava as Condicionantes que foram feitas, é
só andar na cidade que todos podem ver a situação. Os caras que vieram da Norte Energia,
vieram para subordinar as lideranças os cabeças que estavam aqui e alguns cederam para eles.
Vou dar exemplo, de Vitória do Xingu, que eles roubaram, mas de um bilhão de reais de imposto
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baixaram o ISS, que era cinco por cento baixaram para dois por cento, o Prefeito irresponsável
era para esta na cadeia roubou a população. E hoje essa crise que estamos passando é em relação
esse Lavas Jato que está acontecendo no Brasil que atingiu os filhos de Altamira, aqueles que
acreditaram no município nesse empreendimento que aqui tiraram a oportunidade de ver seus
filhos crescendo e que muitos de vocês vão chegar em casa e olhar para as panelas e vão comer o
que? Vocês estão certos tem que brigar mesmo porque essa luta não é somente de um vereador e
nem só do Executivo ela é de todos nós de cada um de vocês, porque vocês sabem quando
amanhece o dia a situação de vocês. Eu também sou igual a vocês não é porque sou vereador que
sou diferente, eu sou um cara da roça. O que nós não podemos está criticando sem provas, é
como eu falei antes, prestem atenção no ano de dois mil e dez, foi o ponta pé inicial da obra,
assinaram a obra sem ter uma Condicionante para cumprir, porque que não fizeram o
saneamento antes na cidade? Deixaram para fazer somente agora com a obra que já tem nove
turbinas funcionando, vocês acham que a Norte Energia vai está preocupada com cada um de
vocês? Jamais, então vocês têm mesmo que se unir brigar. Quero dizer que todos vocês podem
contar comigo, tenho certeza que os nobres colegas também vão porque eles sabem da situação
de vocês. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os
cumprimentos disse: faço cumprimento especial a todos os trabalhadores que se fazem presentes
nessa Casa de Leis, é sempre muito importante a participação popular e ainda, mas de uma classe
dessa que move nossa cidade e faz com que nosso município caminhe em passos largos para o
desenvolvimento, obrigada pela participação de vocês. Poucos minutos atrás a assessora do meu
gabinete entregou para vocês um ofício com data do dia sete de novembro de dois mil e
dezessete, esse pedido de informação trata justamente do que vocês estão reclamando que é a
forma são feitos as contratações no então Consórcio Montador Belo Monte, e também de forma
que era selecionado o quadro dos funcionários, então para vocês terem ideia até hoje não tivemos
resposta desse pedido de informação. Até parabenizo o vereador Marquinho, que o mesmo
conseguiu ir até a Norte Energia, onde tempo atrás eu fui barrado de entrar na Norte Energia nas
reuniões que estava acontecendo. Quero mostrar para vocês que esta Casa que nós vereadores
também estão trabalhando em prol dessa causa, nós temos aqui aprova um documento aprovado
a unanimidade por todos os vereadores que infelizmente não teve resposta. Então fica aqui nossa
indignação, nosso repúdio à Norte Energia, aos Consórcios, as terceirizadas que não tem
compromisso com a população de Altamira, que não tem compromisso com os vereadores e
principalmente com vocês trabalhadores que dependem dessa obra para conseguir dar o sustento
de sua família. Então meus amigos essas são minhas palavras. Eu fico aqui à disposição, para
que possamos nos unir juntar forças e fazer o que for necessário para conseguirmos as respostas
que vocês precisam diariamente para que consiga dar o trabalho digno a vocês, e que consigamos
reverter essa situação. Contem com esse vereador que eu estarei à disposição, para ajuda-los.
Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao vereador Victor
Conde, primeiro Secretário, para que também possa fazer uso da palavra, ao assumir facultou a
palavra ao vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: quero dizer que essa
Câmara se uni em torno dessa voz nós que temos vindo reiteradamente vindo nessa tribuna
denunciar que neste bem avançada construção de Belo Monte, que se dúvida nenhuma o
desemprego é um dos problemas que chama atenção da sociedade. Nós temos visto que
pesquisas tem demonstrado isso que além da questão da infraestrutura das nossas estradas da
nossa Rodovia Transamazônica, que ontem mesmo estava bloqueado entre Uruará e
Medicilândia, mas bem como das vicinais que estão precárias. Nós temos aqui também a
situação levantada pelas pessoas que foram entrevistadas, a questão também da saúde como disse
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aqui o vereador Assis Cunha, que as pessoas têm procurado serviços de saúde em Altamira,
porque muitas das vezes nos munícipes não tem encontrado amparo. Mas sem dúvida nenhuma o
problema, mas relatado pela população, é a questão do desemprego e a presença de vocês aqui
hoje é uma demonstração de que realmente é um problema seríssimo. Nós vimos aqui levantar a
mão a pedido do vereador Isaac, a grande maioria é daqui. Mas quem mesmo veio morar aqui
que abraçou Altamira para viver precisa de uma oportunidade de trabalho, é um dos direitos
fundamentais da Constituição de mil novecentos e oitenta e oito, além das garantias individuais
que é o direito à liberdade a igualdade, também existe os direitos sociais da saúde da educação, e
entre eles da Previdência Social, entre eles tem o direito do trabalho, é um direito que está lá na
Constituição de mil novecentos e oitenta e oito, mas que infelizmente nosso País não vemos dias
melhores nessa questão. Temos visto aqui pessoas nos procurando diariamente atrás de emprego,
e eu sempre falo isso nós precisamos construir políticas públicas de geração de emprego
fomentar que Altamira tem uma indústria para verticalizar a produção, hoje nós já superamos a
região da Bahia na maior produção de cacau, como Medicilândia, e nós não temos aqui uma
fábrica grande de verticalização do cacau para fazer a massa do chocolate, nós não temos aqui
um Frigorífico além do João Cristo que foi fechado. Nós não temos aqui uma verdadeira
estrutura sócio econômico para gerar emprego para nosso povo. É por isso que nós temos que
lutar, unir forças, hoje estou pedindo para fazer um abaixo assinado que os senhores vão receber,
nós vamos enviar para o Presidente da Norte Energia relatando esse problema, mas também
muitas das vezes as empresas terceirizadas estão fazendo isso, e como disse o vereador
Marquinho disse que ele não sabia que estava ocorrendo isso. Então nós vamos mandar para o
Ministro das Minas Energia e para o presidente da Norte Energia, essa denúncia assinada por
todos os senhores e por todos os vereadores. E também ficar fazendo movimento, porque eu ouvi
o vereador João Roberto, fazer uma crítica aqui aos vereadores, e ele se referia aos vereadores do
mandato anterior não é desse mandato e ele não esclareceu isso, mas eu discordo do colega eu
acho que essa Casa tem feito sim nosso papel, nós chamamos aqui o Diretor da Norte Energia
atual, o Diretor anterior, o Presidente da Norte Energia esteve nesta Casa os vereadores
entregaram um monte de reivindicações. Para vocês terem ideia a Procuradora da República que
tem a legitimidade de denunciar no IBAMA, Justiça Federal, a Norte Energia muitas das vezes
ela não tem o intento que o cargo dar a legitimidade para ela como Procuradora da República,
muitas das vezes quem consegue avanços são os índios que bloqueiam que fazem radicalismo,
mas que infelizmente é assim que se consegue as evoluções. Então eu acho que essa Casa tem
feito sim seu papel nossa Casa todas as reuniões, elas têm sido repletas da população, temos
aberto temos ido junto aos Movimentos as reuniões. Agora é só através da união, como eu já
disse que conseguimos avançar. Nós temos que cobrar de quem é competência que cada um
cumpra com seu papel, se nós cumprirmos com o nosso papel Constitucional, cada ente eu tenho
certeza que os avanços acontecem. Nós temos que agora tomar isso como exemplo, nós temos aí
em breve eleições, uma eleição que está se avizinhando e temos de ver quem são os políticos
comprometidos com essas causas principalmente para Deputado Federal, Deputado Estadual,
não é admissível esse voto apesar de não ter sido aprovado ainda esse voto Distrital da reforma
política que nunca aconteceu. Não é admissível que se vote com pessoas que não tem
compromisso que não reside que não vive a realidade da Transamazônica do Xingu. Tanto é que
o Plesbicito mostrou isso, Brasil Novo e não Altamira, que Altamira votou pela maioria para
continuar como Estado do Pará, mas de Brasil Novo para frente do Oeste do Pará, mas de
noventa por cento a favor da separação do Estado, pela omissão do Estado das políticas públicas,
da Segurança, da Saúde e de diversas outras áreas que o Governo acaba esquecendo quem está
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aqui nesse rico do Brasil. Por isso que eu quero dizer aos meus amigos e amigas que aqui se
encontram que esta Casa de Leis está de pé e a ordem junto com todos e que nós vamos lutar
nessa batalha e nós haveremos de ter vitórias. Agradeceu. O vereador Victor Conde, primeiro
Secretário repassou a condução dos trabalhos ao senhor Presidente. Em seguida o senhor
Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Victor Conde, que fizesse a
leitura das matérias que constava de: LEIITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º
1272/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, interceder junto ao Ministério da Educação, no sentido de criar a Universidade
Federal do Xingu em Altamira. Indicação n.º 1273/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
construir uma Praça, que disponha de aparelhos que proporcione esporte, cultura e lazer para a
população do bairro Mutirão. Indicação n.º 1274/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, instituir o Vale Alimentação para os servidores
públicos do município de Altamira. Indicação n.º 1282/2018, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal
de Obras, realizar os serviços de meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou
bloqueteamento nas Ruas 04, 05 e na Travessa 06, no bairro Mutirão. Indicação n.º 1283/2018,
de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação do travessão do Trindade,
localizado no Km 05, trecho Altamira/Belo Monte. Indicação n.º 1286/2018, de iniciativa do
vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através das Secretarias
competentes, construir uma Unidade de Saúde e uma Praça com uma academia ao ar livre, no
bairro Buriti. Indicação n.º 1287/2018, de iniciativa dovereador Victor Conde, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de
meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento na Alameda Três Corações, no
Conjunto Altaville II, no bairro Alberto Soares. Indicação n.º 1288/2018, de iniciativa do
vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras, realizar os serviços de reforma e ampliação na Praça, com instalação de um
playground e arborização, no bairro Colina. Indicação n.º 1281/2018, de iniciativa do vereador
Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
construir uma Quadra de Esportes na EMEF Dom Pedro, no ramal Monte Santo/Gaviãozinho.
Indicação n.º 1262/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, implantar 02 (duas) lombadas próximas a EMEF
Artur Teixeira, na rua Professor Antônio Gondim Lins. Indicação n.º 1284/2018, de iniciativa do
vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de revitalização e troca dos aparelhos da academia ao ar livre da
avenida João Pessoa, na orla do cais. Indicação n.º 1285/2018, de iniciativa do vereador Maia
Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento competente, a
implantação de Placas informando o horário e o dia da coleta de lixo em cada bairro. Indicação
n.º 1269/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço pavimentação asfáltica do ramal
Cipó Ambé, dando acesso ao ramal do Michila até a PA 415. Dando seguimento ao ramal do
Alagado, que inicia em frente ao Aterro Sanitário até a comunidade Serrinha. Indicação n.º
1270/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço pavimentação asfáltica do ramal
Itaboca, interligando a estrada de acesso a Princesa do Xingu. Indicação n.º 1271/2018, de
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iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de asfaltamento, com toda infraestrutura, na
comunidade Cupiúba, lado direito e lado esquerdo, as margens da rodovia Magalhaes Barata
estrada da Serrinha. Indicação n.º 1275/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de
asfaltamento das Ruas “B” e “E” e, das Travessas Segunda a Terceira, na Agrovila Princesa do
Xingu. Indicação n.º 1276/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar, diuturnamente, uma
ambulância para a comunidade da agrovila Vale Piauiense. Indicação n.º 1277/2018, de
iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento da via de acesso a Praia do Massanore.
Indicação n.º 1278/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, colocar braço de luz de
iluminação pública em 10 (dez) postes na entrada do RUC Casa Nova e, troca de 04 (quatro)
lâmpadas queimadas na outra entrada pelo bairro Santa Ana. Indicação n.º 1279/2018, de
iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar os serviços de cobertura da Quadra de Esportes e implantar
mecanismos de acesso à internet na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) na
EMEF professora Rilza Maria de Moura Acácio, no bairro São Domingos. Indicação n.º
1280/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, realizar os serviços de meio fio, linha d’água e calçada na via
que liga o bairro Santa Ana e Paixão de Cristo. Realizar também, a instalação de braços de luz de
iluminação pública no trecho. Indicação n.º 1290/2018, de iniciativa do vereador Francisco
Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar
Feiras Livres nos RUCs de Altamira. Indicação n.º 1291/2018, de iniciativa do vereador
Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, repor 03 (três) ventiladores que estão queimados na recepção do CEO (Centro de
Especialidades Odontológicas). Indicação n.º 1292/2018, de iniciativa do vereador Francisco
Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, conseguir um local adequado para abrigar os
caminhões de aluguel (Placas Vermelhas), ora localizados na avenida Perimetral, ao lado do
Centro de Eventos. Indicação n.º 1293/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, implantar redutores de
velocidade na rodovia Ernesto Acioly, no perímetro da entrada do bairro Colina. Indicação n.º
1294/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, proceder o serviço de limpeza da orla do cais, na parte
das embarcações. Indicação n.º 1295/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, implantar redutores de
velocidade na rodovia Transamazônica, no perímetro da entrada do bairro Colina. Indicação n.º
1289/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, realizar estudos com vistas doar um terreno para a construção da Igreja Católica do
bairro Nova Altamira. Moção n.º 057/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere
que seja consignada Moção Aplausos pela passagem do Dia Mundial de Combate ao Câncer, que
transcorreu no último dia 08 de abril. AVULSOS: Ofício n.º 004/2018 encaminhado pelo
Senador Jader Barbalho, comunicando a liberação de recursos para aquisição de matérias para as
Unidade de Saúde de Altamira. Comunicado n.º 016673/2018 encaminhado pelo Ministério da
Educação comunicando repasse de recurso do FNDE. Em seguida o senhor Presidente passou

26

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075
Altamira – Pará

para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs
1272, 1273 e 1274/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1282 e
1283/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1286, 1287 e
1288/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º 1281/2018, de iniciativa do
vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1262, 1284 e 1285/2018, de iniciativa do vereador Maia
Júnior. Indicações n.ºs 1269, 1270 e 1271/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Indicações n.ºs 1275, 1276 e 1277/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações
n.ºs 1278, 1279 e 1280/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1290, 1291
e 1292/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1293, 1294 e
1295/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação n.º 1289/2018, de iniciativa da
vereadora Socorro do Carmo. Moção n.º 057/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 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. Indicação nº. 1289/2018, de
autoria da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Assis Cunha, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas apoio para aprovação de
suas matérias. Indicações n.ºs. 1269, 1270 e 1271/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
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.
1278, 1279 e 1280/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 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. 1286, 1287 e 1288/2018, de
i8niciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr.
Loredan Mello, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para
aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1272, 1273 e 1274/2018, de iniciativa do vereador
Dr. Loredan Mello. 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 manifestante o senhor Presidente submeteu para
VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 1272, 1273 e 1274/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello. Indicações n.ºs 1282 e 1283/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.
Indicações n.ºs 1286, 1287 e 1288/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º
1281/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1262, 1284 e 1285/2018, de
iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1269, 1270 e 1271/2018, de iniciativa do
vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1275, 1276 e 1277/2018, de iniciativa da vereadora
Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1278, 1279 e 1280/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.
Indicações n.ºs 1290, 1291 e 1292/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações
n.ºs 1293, 1294 e 1295/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação n.º 1289/2018,
de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Moção n.º 057/2018, de iniciativa do vereador
João Roberto. 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 o vereador Francisco Marcos, que após os
cumprimentos disse: senhor Presidente volto a falar sobre o assunto de hoje que é a pauta dessa
Sessão Ordinária dessa Casa, onde vimos homens e mulheres desempregadas no município de
Altamira, pessoas que hoje poderiam está desenvolvendo suas funções. Acabei de receber
informação que a empresa CONGEV que é o Consórcio Montador tem um cidadão no escritório,
ele mandou um recado, onde ele disse que quer ver se vereador tem poder para resolver nada lá
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porque quem manda lá é ele, ainda nos chamaram de vereadorezinhos. Eu fico muito triste em
ouvir um palhaço desse que não tem respeito com a população de Altamira sair com uma
proposta dessa nós vamos representar na Norte Energia contra esse Consórcio, vamos representar
sim para ele ter respeito com esta Casa e com os vereadores. Senhor Presidente, informo que
ontem ao meio dia das oitenta e oito pessoas que estavam escritas no SINE para serem chamadas
dessas oitenta e oito pessoas contrataram somente sete pessoas e mandaram mostrar para mim,
para eu poder me calar e calar esta Casa. Mas eu acredito em vossas excelências nós vamos
brigar pelo nosso direito pleno porque aqui Dr. Loredan está diversos currículos em que eu vou
passar para vossas excelências olharem esses currículos Presidente são de pessoas qualificadas,
são de pessoas que merecem respeito que já trabalharam na Mendes Júnior, Camargo Correia, na
Odebrecht, está aqui como é que esses homens trabalhara cinco a seis anos no Consórcio Belo
Monte e como é que eles não são qualificados para continuar n essa obra minha gente? Então é
isso que me chama atenção e estar aqui esses currículos aqui não é para mim arrumar emprego
para ninguém não, esses currículos é para mostrar aqui para esse País todo para nossa cidade
para o Ministério Público, para as autoridades que nós temos homens capacitados e homens aqui
qualificados para exercerem suas funções em Belo Monte. Então Presidente lamento muito eu
ouvi aqui o João Roberto, quando ele falou que o dinheiro dos recursos hídricos que é os
royalties de Belo Monte, que eu quero passar para vossa excelência de primeira mão, que agora
em abril desse ano está fazendo dois anos que a Prefeitura de Altamira recebeu setenta e cinco
milhões de reais dosa recursos hídricos de Belo Monte, onde está esse dinheiro? Dinheiro este
que era para estar direcionado a está Casa vai ter que tomar responsabilidade direcionar para a
educação, para a cultura, saúde enfim direcionar para esse vale alimentação que vossa excelência
solicita para os servidores públicos, isso nós temos que amarrar nessa Casa, nós temos que fazer
de iniciativa da Câmara Municipal um Projeto e mandar para o Executivo para que ele
regulamente e obedeça os critérios da partida dos royalties de Balo Monte meu caro Presidente
Dr. Loredan, porque não podemos deixar setenta e cinco milhões de reais, que já entraram nos
cofres da Prefeitura, e eu não vejo nem uma obra destinada com esse recurso, isso aí cabe a nós
que somos fiscais da população para cobrarmos esses recursos do Executivo. Meu caro
Presidente, ouvi aqui também o vereador falar onde nós acampamos uma luta muito grande junto
com a Associação Comercial, com alguma entidades com alguns políticos para que pudéssemos
criar o Distrito Industrial do Xingu que vossas excelências todos conhecem ali próximo a Belo
Monte onde foi feito o Porto e ali será criado o Distrito Industrial do Xingu para que possa
fomentar três mil empregos direto para a população de Altamira, esse é projeto que esses
danados desses políticos do Estado do Pará, eles tem que se emanar para que possamos juntos
construir aqui e aprovar o Distrito Industrial do Xingu. Parabéns a você e aos vereadores que
hoje estão dando apoio condicional a todos vocês que hoje estão aqui, e que nós possamos
avançar dias melhores. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura,
que após os cumprimentos disse: senhor Presidente eu vejo hoje aqui nessa Câmara a dor da falta
de emprego que pais de família tem no momento de ter um emprego para fornecer o alimento a
sua família, congratulo com essa dor. Também, quero informar nesse microfone que vários atos
de inflacionários ele vem cometendo a algum longo do tempo contra o trabalhador de Altamira e
ao trabalhador brasileiro, igual foi a reforma trabalhista no ano de dois mil e dezessete, aonde
tirou se o direito dos trabalhadores direitos adquiridos na década de cinquenta desde o governo
Getúlio Vargas. Ainda o trabalhador brasileiro não se deu conta, e no futuro quando a dor chegar
o esclarecimento com certeza ele vai está reclamando em audiências públicas. Os meios sociais
desse município tiveram várias vezes em Brasília defendendo os trabalhadores para que não
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perdessem os direitos adquiridos. Igual nós temos outra infração a ser votada por esse Governo e
os comparsas dele no Congresso, além da reforma Previdência Social está parada porque há uma
intervenção no Rio de Janeiro, mas assim que a intervenção deixar de existir a Lei da
Previdência deixará de existir e mais uma vez o trabalhador será sacrificado por esse Governo
opressor que se encontra. E muitas das vezes o trabalhador não comparece quando os
Movimentos Sociais o chamam para aclamação para dizer não a essas atrocidades que acontece.
Outra aberração contra o trabalhador brasileiro e ao povo são as privatizações das empresas
públicas que nós temos em seus recursos naturais, exemplo, a empresa Celpa quando foi
privatizada hoje nós cidadão mal consegue pagar a conta de energia elétrica, isso quando se
privatizada uma empresa pública ela passa para o poder do capitalismo que usa e visa único e
exclusivamente o lucro e não ao fundamento social. Clamo aos senhores que forem convidados
ao manifesta da classe mas sofrida em defesa dos direitos adquiridos venha participar para que
tenhamos dias melhores. Espero vereador Marquinho que essa aclamação de hoje desses
senhores e senhoras que clamam por serviço nas empresas que constrói Belo Monte, que sejam
ouvido pelos seus diretores, que seja clamado e encaminhado por esse comando Legislativo
desse município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após
os cumprimentos disse: quero aproveitar o momento Presidente, mas uma vez contempla a luta
do MAB que sempre teve meu respeito pela sua luta incansável dos moradores da lagoa, que
Deus abençoes que sejam atendidos. Não poderia deixar de falar Presidente com relação sua fala
onde vossa excelência discordou, mas eu fui bem claro falei nos anos dois mil e treze a dois mil
e dezesseis. Vossa Excelência quanto Presidente e como conduze essa Casa, inclusive quero até
parabenizar a forma democrática que vem contemplando se hoje vossa excelência fosse
candidato a reeleição à Presidência acredito que teria o voto de todos , vossa excelência está
comprovada a oposição e suposição, precisamos sempre estão unidos, essa palavra muitas das
vezes dar conflito a população diz a tudo é a base, mas não nós somos do lado do povo somos
vereadores estamos aqui legislando em prol do povo, mas cada um tem seu entendimento.
Também não poderia deixar de relatar meu repúdio dizer a imprensa da causa que foi roubada da
população do Norte e Nordeste, que era de costume dormir em rede nem isso a Norte Energia
respeitou que era a possibilidade de ter um escape para armar suas redes. Estou fazendo esse
relato somente para terem uma ideia, todos sabem quanto custa uma rede e quanto custa uma
cama. As pessoas que foram morar nessas localidades são pessoas humildes as pessoas que
foram para essas localidades não receberam nem um contra ponto, nem um logística dize olha
vocês vão morar nessas casas, essas casa vão ser feitas dessa forma e não da forma que vocês
queriam, e como não vai ter escape para armar a rede e a mesma custa vinte reais, vamos dar
cama box para todos vocês, ai sim era respeito para com os moradores desses locais, que é
desumano tem pessoas que infelizmente dorme até no chão apenas forrado com um pano porque
não tem dinheiro para comprar uma cama, isso é lamentável. Visito os RUCs diariamente faço
filmagens, vou mandar um documento para todos os órgãos competente porque nunca é tarde.
Vou fazer esse levantamento, peço apoio para a imprensa para que possa abordar esse assunto.
Quero dizer que estarei fazendo uma visita ao Ministério Público senhor Presidente porque foi
falado uma situação nessas idas aos RUCs, a população do Casa Nova, disseram que água
continua com mau cheiro, isso é inaceitável, encaminhei para o Ministério Público para fazer
uma contra partida da consulta da água ser de estar cem por cento bia e até agora não foi
chamado as pessoas, então vou até ao Ministério Público para saber em que pé anda essa
situação para poder dar uma resposta a população. Infelizmente foi outro clamor onde foi feito os
RUCs, mas não foi feito a estação de tratamento dá água dentro dos RUCs para que pudessem ter
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água potável. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após
os cumprimentos disse: senhor Presidente quero informar uma nota de pesar do senhor Paulo
Monteiro, filho de Altamira, da família Monteiro. Fica aqui nossos sentimentos a família. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: recebi
mensagem também o senhor Paulo Monteiro, é um homem trabalhador, nascido e criado nessa
cidade, o mesmo é meu primo a família Monteiro é a minha família, o corpo está sendo velado
na Capela Mortuária. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Agnaldo Rosas, que
após os cumprimentos disse:
excelentíssimo Presidente retorno nesse momento para
primeiramente parabenizar vossa excelência da forma em que sempre vem conduzindo as nossas
reuniões e pelas oportunidades que tem dado a população como o todo. Na semana passada
tivemos aqui representantes a APAE, e hoje as pessoas desempregadas, infelizmente eu tenho
que utilizar esses termos desempregados porque é fato. Senhor Presidente gostaria de saber dos
senhores vereadores qual é o critério utilizado aqui por alguns vereadores quando saem da cidade
se intitulam representando a Câmara Municipal de Altamira, eu faço essa pergunta porque essa
semana está circulando um vídeo do vereador Raimundinho Aguiar, que saiu em comboio com a
Secretaria de Saúde, que neste momento está em Vila Canopus e em Vila Cabocla. O vereador
Raimundinho Aguiar dando uma entrevista diz que os vereadores de oposição, apostam no
quanto pior melhor como se nós estivéssemos aqui contribuindo por toda essa mazela que se
passa a cidade de Altamira. Nós na verdade estamos aqui trazendo à tona o que é de pior o que
acontece nessa cidade, não é que nós queremos o pior não, é porque coisas ruins precisam serem
mostradas sim para a população de Altamira. E uma das coisas ruins que eu sempre tenho batido
aqui a forma de contratação irregular que este Prefeito vem fazendo há bastante tempo dentro da
cidade de Altamira. Hoje o vereador João Roberto disse que estava indignado da forma dessas
empresas privadas tratam nossos trabalhadores, mas a nossa indignação se estende e deve se
estender João Roberto da forma que o senhor Prefeito trata os funcionários públicos de Altamira,
pagando salários aviltante e quando chega no mês de dezembro ele diminui o salário abaixo do
salário mínimo, isso também é repugnante. Eu fico me perguntando que moral teria um Prefeito
desse chamar uma empresa privada e dizer trata bem os funcionários de vocês, porque eu trato os
funcionários públicos bem, ele não tem moral o senhor Prefeito para discutir essa situação, e eu
acredito muito que nós não vimos em nenhum momento durante esses governo do Juvenil nós
não vimos e nem ouvimos pela televisão nem uma nota de repúdio desse senhor Prefeito contra a
Norte Energia. Ai fico me perguntando porque? O que que estar por trás dessa situação? O que
nós sabemos é que o Prefeito conversa sim com a Norte Energia todas as quintas-feiras.
Vereador Marquinho nós precisamos perguntar e indagar porque essa situação promiscua. O
vereador Francisco Marcos, solicitou um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos
disse: eu perguntei ao excelentíssimo senhor Prefeito sobre essa questão aqui numa audiência
pública, ele disse que não gostava de baderna de bagunça, mas ele que é om Prefeito da cidade
ele que deveria estar lutando por esses homens trabalhadores da nossa cidade para gerar emprego
para esse povo, a responsabilidade maior é dele e ele se omiti nessa questão. Então lamentamos
muito Presidente Loredan. Agradeceu. Em seguida o vereador Isaac Costa, solicitou um aparte o
qual foi concedido, após os cumprimentos disse: eu acho uma falta de respeito do vereador
Marquinho com todos que estão presente a falta de conhecimento gostaria de saber se ele estava
na Alemanha ou na Inglaterra quando foi negociada as Condicionantes Marquinho? Dando
continuidade o vereador Agnaldo Rosas disse: vereador Isaac o tempo é meu e vossa excelência
que discutir com o vereador marquinho, no seu tempo vossa excelência discuti com quem quiser
você tem que discutir comigo e não com o vereador Marquinho, a parte foi dada para o senhor
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debater ao tema que estou debatendo aqui, vossa excelência vem se referir a outro vereador com
relação ao tema totalmente ao contrário do que eu estou discutindo aqui. Gostaria de concluir
dizendo que o vereador Raimundinho Aguiar, não me representa neste momento quando diz que
está representando essa Câmara Municipal de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: eu até concordo com algumas
coisas que vossa excelência colocou aqui, que eu também não fui consultado para ninguém me
representar. Com relação ao vereador Marquinho não vou falar nada para não colocar o povo
contra ninguém, temos que respeitar a opinião de cada um. Não podemos usar a sensibilidade do
que as pessoas estão passando nesse momento difícil para colocar um contra o outro. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: na
semana retrasada nós tivemos uma reunião com o então Prefeito Juvenil para tratar sobre alguns
assuntos da cidade, algumas melhorias que precisamos fazer algumas coisas que precisa
conseguir resolver. O nobre vereador Assis Cunha relatou aqui na tribuna, nós conseguimos uma
melhoria no bairro Airton Senna conseguimos a limpeza do bairro, logo em seguida o mesmo
bairro também já está passando da metade das obras e o mesmo vai lá para o Paixão de Cristo.
Sabemos das dificuldades de todo o município de Altamira, também devidas as fortes chuvas
temos grandes dificuldades pelas frente por causa desse período chuvoso, mas estamos vencendo
e sem dúvidas vamos conseguir melhorar a qualidade de vida, vamos está levando o mutirão de
limpeza para o Paixão de Cristo, e em seguida para o RUC Jatobá que é um bairro grandioso.
Agradeço os colegas pela aprovação de minhas indicações, vale ressaltar que essas indicações
não é somente um pedido do vereador Victor, mas é da população que através de suas mídias
sociais, através do nosso gabinete recebemos essas demandas e transformamos em indicações.
Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente disse para encerrar nossa reunião quero dizer aos
trabalhadores que vou enviar correspondência com esse abaixo-assinado para o Ministro das
Minas Energia, para o Presidente da Norte Energia. Também expedir também oficio convite para
o Consórcio CONGEV para estar presente no dia doze de abril as onze horas da manhã para uma
reunião com os vereadores para que possamos aprofundar esse assunto. Não havendo mais
manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença do povo em geral, da imprensa e 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 dez dias do mês de abril do ano
de dois mil e dezoito.

Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente
Victor Conde de Oliveira
1º Secretário

Isaac Costa da Silva
2º Secretário

Roni Emerson Heck
3º Secretario

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DA
LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DO MÊS DE ABRIL
NO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se no
Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa
Aguiar, os senhores vereadores: Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da Silva, Roni Emerson
Heck, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha, Francisco
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Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Roberto Mendes de Oliveira, Maria
Delza Barros Monteiro e Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor Presidente convidou todos a
ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Roni Heck que
fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal o
senhor Presidente declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência
dos vereadores Loredan de Andrade Mello (viajando) João Estevam da Silva Neto (atestado
médico) e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (doente). Em seguida submeteu para
apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia
dez de abril do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para
votação, aprovada pela maioria, abstendo se de votar o vereador Maia Júnior. Em seguida o
senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores
inscritos. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os
cumprimentos disse: senhor Presidente esta semana vai entrar em vigor a nova tipificação do
crime de trânsito cometida por embriaguez ao volante, a tipificação anterior ela previa uma pena
de dois a quatro anos e considerava o crime como culposo, o que permitia muitas pessoas a
cometerem crimes e saírem da delegacia simplesmente pelo o fato de pagarem fiança. Os crimes
afiançáveis são apenas o acuminado que vai até quatro anos. O legislador atual modificou a pena
aumentando para quem dirige embriagado e comete crime de homicídio aumentando a pena
mínima de dois anos para cinco anos, o que não mais se permitir se pagar fiança na delegacia.
Esta podemos considerar como uma boa noticia porque sabemos todos que os crimes cometidos
por embriaguez ao volante são imensos trazendo prejuízos não só para as vítimas, mas como
também para o Estado e principalmente em situações em que deixam muitas pessoas
necessitando de cuidados médicos. Esperamos que todas as autoridades inclusive autoridades
desse município comecem a fazer uma propaganda intensa contra essa modificação e que faça
também uma propaganda educativa com relação a embriaguez ao trânsito. Também senhor
presidente gostaria de comentar aqui as últimas pesquisas eleitorais para a Presidência da
República, aonde ainda que digam que haja uma indefinição surgiu um fato completamente novo
que foi a presença do Joaquim Barbosa, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal como um
possível pré-candidato está surgindo aí com dez por cento das pesquisas em qualquer cenário,
porque que isso é interessante? Porque víamos aí alguns pretensos candidatos já surfando, já se
titulando presidentes eleitos, isso demonstra que a população apesar de todas más informações
que a sociedade tem com razão dos políticos, esta última pesquisa tem demonstrado que a
população apesar de tudo está atenta ela está assim se deslumbrando a possibilidade de
surgimento de novas lideranças. E eu vejo isso como de forma extremamente positiva. Mas é,
mas nomes novos surgindo nomes de reputação ilibadas colocando para trás vários candidatos
que estão com fichas sujas, mas sujos como diria o vereador Marquinho, mas sujo do que pau de
galinheiro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os
cumprimentos disse: senhor presidente venho informar sobre uma reunião na sexta-feira passada
no dia treze de abril na Casa de Governo referente ao Programa Luz para todos na região. O
contrato Belo Monte dois ele estabelece que os onze municípios que compõem Belo Monte, onze
mil e quinhentas ligações serão contemplados desde o início do ano de dois mil e dezessete.
Onde dessas onze mil e quinhentas ligações tem mil e setecentas e trinta e três famílias
esperando pela luz elétrica. O que me chamou atenção senhor presidente foi somente trinta e três
por cento do contrato número dois já foram contemplados sendo que como o município de
Senador José Porfírio, cento e sessenta e nove por cento já foram contemplados sendo que
sessenta e nove por cento a mais do que estava previsto desse segmento líder do governo Irenilde
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se nós não ficarmos atentos outros municípios vão usufruir das ligações e o município de
Altamira ficará sem porque nós temos o montante de onze mil e quinhentas ligações, não foi
somente Senador José Porfírio que aumentou suas ligações previstas. Vitória do Xingu foi cento
e quarenta e sete por cento, e também Brasil Novo que já ultrapassou o previsto e também
inclusive Medicilândia. Chamei atenção dos representantes da Celpa Dr. Levi e Dr. Alexandre
que se encontrava na oportunidade, eu pedi explicações para eles o que que estava acontecendo
com o município de Altamira, Uruará e Anapu, Uruará vinte e cinco por cento do contrato dois
foram contemplados, Anapu quarenta e três por cento e Altamira trinta e três por cento. Falei
para eles que não é cabível que o município de Altamira seja tratado dessa forma eles
responderam que era por parte burocrática das Licenças Ambientais, licença Ambiental dentro
do município é a SEMAT que libera e até então essa licença não chegou na SEMAT e eu pedi
para eles porque tanta velocidade igual o município de Pacajá, onde está prevista dois mil e
quinhentas ligações e já foram liberadas duas mil e quatrocentas e uma ligações. Tem municípios
que tem alguns Prefeitos e alguns vereadores que tem empresas e que forçam para que sejam
mais ágeis e nós aqui ficamos à beira do esquecimento. Então precisamos que a Câmara de
vereadores, solicito ao presidente em exercício que formalize um ofício e peça da empresa Celpa
alguns esclarecimentos. Ficou acertado diante das divergências que até sexta-feira, dia vinte a
Celpa encaminhará a Casa de Governo do município, informações sobre as vicinais e localidades
que estão no município de Altamira para ser atendida este ano porque o programa tem seu final
da vigência até dezembro do ano de dois mil e dezoito. Esperamos que eles façam
encaminhamento e que essa Casa líder de governo e senhor presidente encaminhe ofício
solicitando informações. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco
Marcos, que após os cumprimentos disse: vamos começar a fazer as cobranças pertinentes ao
povo. Essa obra da Rodovia Ernesto Acioly, presidente que corresponde aqui na Avenida Abel
Figueiredo entrando na Avenida Djalma Dutra. A Prefeitura Municipal de Altamira, ela disse
que é de responsabilidade da Norte Energia e a Norte Energia diz que é do município, ai o povo
fica no meio disso o povo e os vereadores ficam igualmente uns abestados porque esses caras
fazem os acordos e a população fica à mercê disso inclusive vocês vereadores assim como eu
também lesados enganados e nós não podemos aceitar a Norte Energia tem que mandar uma nota
para essa Casa dizendo que passou essa obra para a Prefeitura para ela assumir e está aí uma
buraqueira danada aí eu volto novamente dizer que é planejamento está no planejamento para o
verão e aí o povo fica se lascando meu caro Maia Júnior, é de lascar presidente. Então nós que
temos o poder representativo temos o poder de cobrar nós temos que fazer que a Norte Energia
mande uma nota igualmente a CONGEV mandou uma nota ela tem que mandar explicar para a
população, o que é que está acontecendo nós não podemos ficar nessa situação, o tempo que essa
obra está aí isso é muita canseira e que nós ficamos aí somente observando a população
sofrendo, então acho que já chega temos que dar um basta nisso, está Casa tem o papel
fundamental de cobrar através de documentos porque só de conversa não tem como porque a
Prefeitura diz que é de responsabilidade da Norte Energia, vai na Norte Energia ela diz que é de
responsabilidade da Prefeitura e aí ficam a população sofrendo. Também quero falar sobre o
projeto de nº. 075/2018, que chegou nesta Casa, com relação ao reajuste do piso salarial dos
professores, acredito eu que vai ser lido hoje muito embora esteja na pauta da reunião, mais eu
acho que tem que ser lido e votado porque isso ai era para ser no mês de janeiro e já estamos no
mês de abril e os professores estão sem receber seu reajuste, assim como os servidores do
município que desde o ano de dois mil e quinze que não tem reajuste, então faço um apelo que
encaminha a Secretaria do município para que reveja a situação dos nossos servidores.
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Presidente quero comunicar aos nobres companheiros que estão nessa luta a procura de trabalho
de dignidade na vida que estão desempregados moradores de Altamira que nós vereadores
acredito eu que todos estão engajados nessa luta junto com os cidadãos para que Consórcio
Montador venha contratar a mão de obra local. Recebemos uma nota do senhor Geraldo Magela
Miranda e Rodrigo Bortoleto, que eu acho que o presidente através do Secretário dessa Casa vai
fazer a leitura da resposta que a CONGEV mandou para nós vereadores através da Câmara
Municipal de Altamira, assim como foi nosso compromisso de acompanhar e fazer assim como o
presidente dessa Casa seposicionar a favor totalmente a favor dos senhores. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero
dizer quanto é importante o papel do poder representativo no qual somos quinze vereadores na
cidade de Altamira, particularmente falou por mim, estou quase que vinte e quatro horas atenta
as situações agradáveis ou que sejam desagradáveis porque nós vereadores temos que está
acompanhando e ciente de tudo o que acontece na cidade. Também quero dizer para a população
que eu continuo cobrando algumas situações que é muito importante que aconteça que é a
questão da acessibilidade recentemente eu vi uma matéria na Rede Globo que no Japão a
acessibilidade é prioridade eu acredito sim que seja prioridade eu tenho vindo acompanhando
algumas situações de algumas calçadas que infelizmente o poder público ele tem a
responsabilidade, mas temos que propagar a verdade que cada um de nós somos o dono da
cidade porque ela não é do Prefeito, não é dos vereadores e sim de todos nós os moradores e que
pagamos nossos impostos. Então precisamos levar essa mensagem a imprensa de que cada um
tem que zelar pela nossa cidade e principalmente na questão da sensibilidade. Haja vista que eu
tenho acompanhado vou dar alguns exemplos da Avenida João Coelho do semáforo até a ponte e
da ponte até a rua sete de setembro se algum de vocês tentar andar pela calçada é impossível, a
pessoa tem que andar no meio da rua, e todos nós sabemos que Altamira hoje tem um transito
muito violento e infelizmente muitos perdem seus entes queridos muitas das vezes por falta de
atenção tanto dos motoristas quanto dos pedestres. Então o que eu quero propagar e vou
continuar que o Executivo der prioridade a acessibilidade, inclusive recentemente um portador
de deficiência física ele pontuou algumas dificuldades, inclusive vou cobrar do Presidente dessa
Casa de Leis, para que a calçada dessa Casa tenha acessibilidade quem vem pela frente da
Câmara tem acessibilidade, mas quem vem pela calçada não tem como entrar. Então eu acho que
temos que começar daqui dessa Casa de Leis para que acessibilidade se estenda com outros
olhares. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os
cumprimentos disse: essa última semana ela foi marcada de muitas visitas por este vereador
inclusive visitando algumas empresas e empreendimentos em Altamira, aonde na oportunidade
eu queria sentir o termômetro do quesito empregos para Altamira, como os senhores podem
observar de cem ligações que recebemos noventa e cinco ou mais são pessoas desesperadas
clamando por empregos. Podemos observar senhores vereadores e público que nos ouvi, as
empresas Raimundinho Aguiar, elas estão sufocadas devido ao grande número de desempregos
as pessoas estão sendo forçadas a demitir funcionários, são muito empresários e micro
empresário em Altamira que estão vivendo os piores momentos da história de Altamira, aquela
expectativa que as coisas que iriam permanecer foram se de água abaixo, e isso sentimos até em
irmos ao mercado municipal fazer nossa feira a ausência das pessoas. Mas eu acredito que com a
permissão de Deus, não é possível nobre presidente e nobres vereadores que essa cidade não
venha a colher empreendedores e empresas para que possam proporcionar melhores condições
de vida aos nossos munícipes. Também não poderia esquecer que na prestação de contas do
terceiro quadrimestre nessa Casa de Leis eu fiz um apelo além de apresentar indicação aqui nessa
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Casa, eu fiz um apelo para dar assistência nas comunidades e bairros periféricos como no Airton
Senna I, Airton Senna II, Santa Ana, Liberdade e também no Bacana III, localizada na saída de
Vitória e Marabá, enfrente o loteamento Bonanza. Com maior prazer quero informar aos
vereadores que o Bacana III, que no início da semana começou a ser contemplado com o serviço
de terraplenagem, aonde reivindicamos ao Prefeito aqui na prestação de contas do terceiro
quadrimestre que nessa semana o Pedro Barbosa nos atendeu e aquelas famílias que estavam sem
poder se deslocar de suas residências porque o mato estava tomando de contas das ruas hoje já
estão mais tranquilos. Levando em consideração que aquele loteamento do Bacana III, assim
como o Airton Senna I e II, ainda não foram passados para o município, mesmo assim vereador
Marquinho que me olhou atentamente, foram atendidos, e levando em consideração quem as
chuvas tem atrapalhado bastante mais não podemos reclamar também tem ajudado muito os
produtores da nossa região. Então fica nosso contentamento em nome dos referidos bairros que
estão sendo contemplados. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck,
que após os cumprimentos disse: trago um tema aqui hoje de grande importância principalmente
para nossos Distritos, mas também para o município de Altamira, Estado do Pará e todo o Brasil.
No dia vinte e sete de março, estive em Brasília estava representando no momento o Distrito de
Castelo de Sonhos, o vereador Aldo e eu vereador Aldo e eu, aonde foi aprovado na Comissão
especial da Câmara o Projeto de Lei de nº. 137/2015, que já passou no Senado e que devolve aos
Estados autonomia de criar novos municípios no País. Esse Projeto de Lei, ele tem critérios bem
rigorosos, um exemplo na região Norte, para criar se um município precisa ter no mínimo seis
mil habitantes precisa ter eleitores, exigir uma quantidade de eleitores, domicílios, precisar ter
uma estrutura mínima para que o Distrito se torne município. A região Sudeste, Sul, vinte mil
habitantes, a região Nordeste doze mil habitantes, e assim vai os critérios dessa Lei. E foi nesse
dia firmado junto com o Presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia, que no dia quinze de maio
esse projeto vai para a pauta de votação na Câmara Federal para ser aprovado, uma vez aprovado
que nós acreditamos que não vamos ter dificuldades de aprovar esse Projeto na Câmara porque
os Deputados têm sensibilidade quanto a isso. Nós precisamos trabalhar a Presidência da
República para que o projeto não seja vetado uma vez vetado mas uma vez vai o sonho de
milhões de pessoas no Brasil, que querem dependência que querem um município, mas que não
vão ter oportunidade porque por duas três ou quatro vezes e na última vez que foi vetado foi por
conta do Ministério da Fazenda que orientava a Presidenta Dilma que criação de novos
municípios era criação de novas receitas e de novas despesas para a União. E está provado que se
o município tem se o Distrito tem uma estrutura mínima tem a quantidade de população, ele não
vai gerar despesas para a União, ele vai gerar divisas para a União vai gerar receita para a União.
E vai deixar que a população daquele Distrito possa ter acesso a serviços básicos que hoje muitos
não conseguem atender. Nós temos no caso de Altamira, os Distritos de Castelo de Sonhos e
Cachoeira da Serra que nós lutamos para essa emancipação, há muitos anos e nós queremos que
não seja adiado esse sonho novamente. Então vereadores e vereadoras, nós pedimos que vocês
usem do poder de influência que nós temos junto a nossa base Deputados Estaduais, Deputados
Estaduais, mesmo se alguém tiver contato com a Presidência da República ou com a Casa Civil,
que possa ir trabalhando essa situação que é o dia quinze de maio, e quem puder está lá nesse
dia junto conosco para acompanharmos essa votação e para pressionarmos o Congresso Nacional
e a Casa Civil para que seja votado e que seja sancionado pelo o Presidente da República.
Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou a condução dos trabalhos ao vereador Victor
Conde, primeiro Secretário, para que possam também fazer uso da palavra, ao assumir facultou a
palavra ao vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero destacar
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nessa Sessão com relação a viagem que fiz para a Vila Caboca e Vila Canopus, realizada no
período de sete (07) a treze (13) de abril, com objetivo de contribuir de forma eficiente junto ao
Governo Municipal, trazendo ao anseio e as necessidades da população de Altamira que residem
a mil e trezentos (1.300) quilômetros de nossa sede. Portanto tive a oportunidade de participar de
reuniões com vários segmentos da sociedade educadores, empresários e agricultores, e assim
percebi que a Prefeitura de Altamira está presente autuando em todos os locais na saúde,
educação e na infraestrutura podendo destacar a construção da ponte do Rio Bala, que ligara a
Vila Canopus ao Mato Grosso, beneficiando todos os moradores. Quero parabenizar a equipe da
saúde que realizou comando médico na comunidade de Vila Cabocla e Vila Canopus,
coordenada pelo o enfermeiro Ney e Socorro Umbuzeiro. Também a equipe do Chão Legal,
SEMAT e SEMED todos comprometidos com o Governo Municipal, assim não mediram
esforços para estar junto com o povo que tanto precisa. Também quero informar a todos que não
viagem representando o Presidente da Câmara e nem a Câmara Municipal, como foi informado
na última Sessão como o vereador Agnaldo Rosas, informou. Com o parlamentar tenho minhas
agendas de visitas na zona rural e na zona urbana, assim como na Vila Cabocla, Vila Canopus,
Castelo de Sonhos, Assurini, Princesa do Xingu, Pioneira, e demais localidades que fazem parte
da minha agenda de trabalho. E com certeza a população precisa ser ouvida e nós vereadores
temos o papel fundamental que é estar presente nas comunidades ouvindo as necessidades do
povo e apresentando para o Governo Municipal, através de indicações. Ações que irão beneficiar
a população. Não posso deixar de atender o povo que me chama seria cômodo de demais para
mim passar o meu mandato apenas vindo na tribuna e falar de “A ou B” e esquecer o verdadeiro
papel do vereador que é representar o interesse público da população que o elegeu e como é que
posso saber as necessidades do povo se não estiver juntos com todos. Portanto vereado Agnaldo
por momento nenhum saiu da minha boca dizendo que estava a está missão representando a
Câmara Municipal de Altamira. Portanto é nosso dever botar o pé na estrada e tentar resolver a
situação da população. Sei qual é meu dever e minha obrigação, acho que cada um deve fazer
seu trabalho sem está criticando os companheiros. Agradeceu. Em seguida o primeiro Secretário
Victor Conde, repassou a condução dos trabalhos ao senhor Presidente em exercício para
assumir a condução dos trabalhos. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO
DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das matérias: LEITURA,
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Projeto de Lei n.º 075/2018, que dispõe sobre o Reajuste do Piso
Salarial dos Professores do Magistério Municipal da Educação Básica. Indicação n.º 1310/2018,
de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de revitalização do prédio onde funciona o
DEMUTRAN, ou adquira um terreno para construção de um prédio próprio para o Órgão.
Indicação n.º 1311/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, perfurar um poço artesiano e, deixar em
pronto funcionamento, no ramal do Traíras. Indicação n.º 1312/2018, de iniciativa do vereador
Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
instalar Placas de Identificação e de Orientação dos RUCs em Altamira. Indicação n.º
1313/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de pintura da
sinalização horizontal (Faixa de Pedestre) nas proximidades da EMEF Nossa Senhora Aparecida,
no bairro Liberdade. Indicação n.º 1314/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar,
que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma
Rotatória no trevo da rodovia Ernesto Acioli com a rua de acesso ao bairro São Domingos (Nova
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Altamira). Indicação n.º 1315/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, interceder junto ao Governo do Estado, através do DETRAN/PA,
com vistas deslocar para Altamira, pelo menos duas vezes ao ano, uma Equipe de instrutores
para emitir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), para pessoas portadoras de Necessidades
Especiais, conforme determina a Resolução n.º 267/2008, do CONTRAN. Indicação n.º
1329/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, providenciar outro local mais amplo para estabelecer o
SINE/Altamira. Indicação n.º 1330/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao
senhor José Fernandes do Santos – Diretor do DETRAN/Altamira, que em conjunto com o
senhor Josué Adi Mendes Oliveira – Diretor do DEMUTRAN/Altamira, desenvolvam um
programa permanente de educação no trânsito, nas escolas públicas da rede municipal e estadual
e, também, nas escolas da rede privada de ensino em Altamira. Indicação n.º 1331/2018, de
iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Simão Jatene – Governador do Estado
do Pará, que amplie o corpo de servidores do SINE/Altamira. Indicação n.º 1299/2018, de
iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, construir uma Praça, com uma academia ao ar livre, no bairro
Jardim França. Indicação n.º 1300/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir uma Praça, com
uma academia ao ar livre, no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 1332/2018, de iniciativa do
vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Subprefeitura de
Cachoeira da Serra, realize o serviço de recuperação da Vicinal Barquetti, naquele Distrito.
Indicação n.º 1296/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento do ramal
São Francisco, no trecho pertencente a Altamira. Indicação n.º 1297/2018, de iniciativa da
vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de recuperação dos Travessões da Cinco, Sete e Oito. Indicação
n.º 1298/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento do Travessão da
Seis. Indicação n.º 1302/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços com galeria
pluvial, rede linha d´água, meio fio, pavimentação asfáltica e rampas de acessibilidade na Rua 06
e, na Travessa 05, no bairro Mutirão. Indicação n.º 1303/2018, de iniciativa do vereador Assis
Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
construir uma Quadra de Esporte com cobertura, uma Praça, com uma academia ao ar livre no
bairro Liberdade. Para atender todo o Complexo da Nova Brasília II, que compreende os bairros
Liberdade, Santa Ana, Ayrton Sena I e II, São Francisco, Viena e adjacentes. Indicação n.º
1304/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, construir um novo prédio para a EMEF Nossa Senhora
Aparecida e, transformar o atual prédio numa Creche para atender as demandas do Complexo da
Nova Brasília II, que compreende os bairros Liberdade, Santa Ana, Ayrton Sena I e II, São
Francisco, Viena e adjacentes. Indicação n.º 1305/2018, de iniciativa do vereador João Roberto,
que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de
tapa buraco na Travessa Coronel Gaioso, no centro. Indicação n.º 1306/2018, de iniciativa do
vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica da Rua 06, no Loteamento Parque Ipê.
Indicação n.º 1322/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito
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Municipal, através da Guarda Municipal, disponibilizar mais segurança nos Postos de Saúde de
Altamira, principalmente no horário de expediente. Indicação n.º 1307/2018, de iniciativa da
vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras, proceder os serviços de rede de linha d´água, meio fio, calçada e
pavimentação asfáltica na Rua Recife, no bairro Vista Alegre. Indicação n.º 1308/2018, de
iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde, estender por mais tempo o período de atendimento do
Oftalmologista. Indicação n.º 1309/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder os serviços de
rede de linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica na Rua Curiolando, no bairro
Bela Vista. Indicação n.º 1316/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar um Letreiro na orla do cais com
o nome da cidade de Altamira. Indicação n.º 1317/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior,
que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar as
Olimpíadas Escolares, abrangendo todas as escolas de rede municipal de ensino de Altamira.
Indicação n.º 1318/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, encaminhar para discussão e votação nesta Câmara Municipal, Projeto de Lei criando
dentro da Secretaria Municipal de Educação, um setor para emitir Carteiras de Estudantes para
os alunos da rede municipal de ensino de Altamira. Indicação n.º 1319/2018, de iniciativa do
vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, contratar um Personal Trainer para orientar os usuários das academias ao ar livre
nas praças de Altamira. Indicação n.º 1320/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos,
que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir um
Banheiro Público na Praça da Paz, localizada na Avenida Djalma Dutra. Indicação n.º
1321/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras/Departamento Municipal de Iluminação
Pública, realizar o serviço de saneamento básico, pavimentação ou blokreteamento e,
manutenção na rede de iluminação pública (trocando as lâmpadas queimadas), na Rua Sete
Amigos, no bairro Nova Altamira. Indicação n.º 1323/2018, de iniciativa do vereador Aldo
Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Subprefeitura do Distrito de Cachoeira da Serra, elaborar um Projeto Ambiental e
conseguir a Licença Ambiental para construção da ponte em concreto sobre rio Curuá, na vicinal
da Bucha. Indicação n.º 1324/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, interceder junto ao ICM-BIO Nacional, no sentido de conseguir a
liberação para resolver a modificação e o afastamento dos limites da Reserva Biológica Serra do
Cachimbo. Indicação n.º 1325/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Subprefeitura do
Distrito de Cachoeira da Serra, interceder junto ao ICM-BIO Nacional, no sentido de conseguir a
liberação para fazer a recuperação da Vicinal da Bucha, com serviço de máquina niveladora e
cobertura em piçarra em 42 quilômetros. Indicação n.º 1326/2018, de iniciativa da vereadora
Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar o serviço de reforma e ampliação da EMEF da comunidade Itapuama, no Assurini.
Indicação n.º 1327/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Centro de Convivência para
Pessoas Idosas. Indicação n.º 1328/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, criar o programa
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“Formando Cidadão”. Indicação em Conjunto n.º 1301/2018, de iniciativa dos vereadores Isaac
Costa e Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de recuperação (terraplenagem e encascalhamento), dos ramais
Grota Seca e Itaboca. Moção n.º 058/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere
que seja consignada Moção Aplausos pela passagem do Dia do Exército, que transcorrerá no
próximo dia 19 de abril. AVULSOS: Ofício e Mensagem do Executivo Municipal
encaminhando o Projeto de Lei n.º 075/2018, que dispõe sobre o reajuste do Piso Salarial dos
professores do Magistério Municipal da Educação Básica. Em seguida o senhor Presidente disse:
senhoras e senhores vereadores, recebemos o Projeto de Lei n.º 075/2018, do Executivo
Municipal, que dispõe sobre o reajuste do Piso Salarial dos professores do Magistério Municipal
da Educação Básica. Consultamos ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acata discutir e
votar o referido Projeto de Lei nesta reunião. Aprovada a unanimidade. Em seguida consultou ao
Soberano Plenário para saber se o mesmo acata dispensar os Pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Tributação em relação ao referido Projeto de
Lei. Aprovada a unanimidade. Informando que a matéria seria inserida na pauta de discussão e
votação. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo
as matérias para DISCUSSÃO: Projeto de Lei n.º 075/2018, que dispõe sobre o Reajuste do
Piso Salarial dos Professores do Magistério Municipal da Educação Básica. Indicações n.ºs 1310,
1311 e 1312/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1313, 1314 e
1315/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1329, 1330 e
1331/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1299 e 1300/2018, de
iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação n.º 1332/2018, de iniciativa do vereador Roni
Heck. Indicações n.ºs 1296, 1297 e 1298/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.
Indicações n.ºs 1302, 1303 e 1304/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs
1305, 1306 e 1322/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1307, 1308 e
1309/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1316, 1317 e 1318/2018, de
iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1319, 1320 e 1321/2018, de iniciativa do
vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1323, 1324 e 1325/2018, de iniciativa do vereador
Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 1326, 1327 e 1328/2018, de iniciativa da vereadora Socorro
do Carmo. Indicação em Conjunto n.º 1301/2018, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e
Irenilde Gomes. Moção n.º 058/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Em seguida fez
uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais
colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1323, 1324 e 1325/2018,
de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. 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 das matérias. Indicações n.ºs. 1319, 1320 e 1321/2018, de iniciativa do
vereador Francisco Marcos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha
que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas
matérias. Indicações n.ºs. 1302, 1303 e 1304/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
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.
1305, 1306 e 1322/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso
da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e
pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1316, 1317 e 1318/2018, 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
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de suas matérias. Indicações n.ºs. 1329, 1330 e 1331/2018, de iniciativa do vereador Victor
Conde. 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. 1313, 1314 e 1315/2018, 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 manifestante o senhor presidente submeteu para VOTAÇÃO:
indicações n.ºs 1310, 1311 e 1312/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.
Indicações n.ºs 1313, 1314 e 1315/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.
Indicações n.ºs 1329, 1330 e 1331/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs
1299 e 1300/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação n.º 1332/2018, de iniciativa
do vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 1296, 1297 e 1298/2018, de iniciativa da vereadora
Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1302, 1303 e 1304/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Indicações n.ºs 1305, 1306 e 1322/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs
1307, 1308 e 1309/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1316, 1317 e
1318/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1319, 1320 e 1321/2018, de
iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1323, 1324 e 1325/2018, de iniciativa
do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 1326, 1327 e 1328/2018, de iniciativa da
vereadora Socorro do Carmo. Indicação em conjunto n.º 1301/2018, de iniciativa dos vereadores
Isaac Costa e Irenilde Gomes. Moção n.º 058/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.
Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM
DESTAQUE: Projeto de Lei n.º 075/2018, que dispõe sobre o reajuste do Piso Salarial dos
professores do Magistério Municipal da Educação básica. Aprovado a unanimidade.Não
havendomais matérias para votação, o senhor presidente passou para a parte das
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos.
Fazendo uso da palavra o vereador Dr.Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhor
presidente no seu primeiro momento vossa excelência relatou que na semana passada eu fiz uma
crítica sobre sua viagem à Vila Cabocla e Vila Canopus, é verdade foi feita sim e de forma bem
destacada excelência através das mídias sociais, eu não me recordo qual era o repórter que estava
acompanhando a rede de televisão que estava acompanhando vossa excelência, mas lá na
introdução foi dito sim que vossa excelência estava lá representando a Câmara de vereadores,
diferente da forma que vossa excelência está dizendo que não estava. Outra situação é que nós
não somos contra que a Secretaria de Saúde vá até Vila Canopus, Vila Cabocla, entendemos que
simplesmente esse tipo de serviço deveria ser permanente. Eu em nem um momento no ano
passado em nenhum momento vi que tivesse saído esse comboio, acredito muito porque não era
ano de eleição, estamos próximo de mais uma eleição e infelizmente essa politicagem barata,
mas uma vez vai voltar à tona cidade de Altamira porque é dessa forma que Altamira se faz
política, política essa barata, mas que sai muito caro aos cofres públicos. Tenho aqui o Diário
Oficial de nº da edição 146, que está escrito extratos de contratos a Secretaria de Saúde está
contratando e não é pouca gente não, tudo isso aqui é contrato esses mas uma vez temporário
para até dezembro deste ano e todos os anos é isso, e nós sabemos que Educação e Saúde são
funções permanentes que precisam de servidores permanentes, mas infelizmente essas
contratações elas só vem em época de eleição, quando chega em dezembro que já passou a
eleição, vereador Marquinho eu duvido se o Prefeito não vai fazer igualmente no ano passado
diminuir o salário desse Agentes de Saúde, que a maioria deles estão com o salário de
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novecentos e oitenta reais, eu não duvido que não vai cair para quatrocentos reais. É esse tipo de
política barata que sai cara para nós vereadores eu sou contra. Com relação ao Piso Salarial do
Magistério foi da forma como foi lida aqui que quis transparecer que o Prefeito estaria aqui
reajustando o salário dos professores. O SINTEPP já esteve aqui disse que Altamira tem quase
mil e quinhentos professores e novecentos e oitenta vereadores Aldo são contratados, contratados
de forma precária r que as aulas começam no mês de março e antes do dia quinze de dezembro
são todos demitidos para não receberem férias e décimo terceiro isso é covardia, eu não consigo
conceber que este Prefeito deva se a levar a sério. Com relação vossa excelência disse aqui a
prédios alugados é imoral sim vereador é imoral alugar prédios de parentes, alugar prédio de
vereadores, se quisesse ser mais transparente fazia uma publicação. O vereador Isaac Costa,
solicitou um aparte o qual não foi concedido. O vereador Agnaldo Rosas, disse eu não vou ceder
a parte para vossa excelência porque vossa excelência ainda não aprendeu a se comportar por
isso eu não dou a parte para a vossa excelência, quando vossa excelência aprender a se
comportar aqui eu darei porque vossa excelência pede a parte para mim atrapalhar e quando
vossa excelência pede a parte não se refere ao assunto que estou me reportando. Agradeceu. O
senhor presidente consultou o Soberano Plenária para saber se o mesmo acata prorrogar a
reunião por mais trinta minutos. Aprovado a unanimidade. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: quero compartilhar parte do
discurso do vereador Agnaldo Rosas, quando ele se reporta com relação a alugueis de prédios de
vereadores ou de parentes de vereadores a finalidade de alugueis para serviços públicos, eu acho
que isso é uma imoralidade para a classe política, onde nós estamos tão desacreditado perante a
opinião pública, e isso só vem levar mas descredito acredito que nossa função é mostrar para o
cidadão respeito pelo voto adquirido. Quero falar sobre o Piso Salarial que foi aprovado ainda
que foi insuficiente, mas é um pouco do que foi passado baseado na Lei Federal de nº. 11.738,
publicada e sancionada em dezesseis de junho do ano de dois mil e oito, através do ex-Presidente
Lula. Importante essa Lei os municípios que não consegue muitas das vezes pagar esse Piso cabe
a eles enviar um documento comprovando a falta de condições que o Ministério da Educação ele
faz o cumprimento, nem um município deixa de pagar o Piso por falta do dinheiro desde que ele
faça os encaminhamentos devidos. Vi aqui também no início da conversa a preocupação do
nobre vereador João Roberto, sobre a sensibilidade das calçadas, eu compartilho com a
preocupação do nobre vereador na forma que eu também tenho a preocupação da sensibilidade
das ruas que apresentam se nesse município, totalmente danificadas e esburacadas e quando
jogam a culpa de um lado a Prefeitura aí outro jogam a culpa para a Norte Energia, cabe eu a
pensar que nem um dos dois tem capacidade gerenciar esse município visto que tudo está
bagunçado. A infraestrutura principalmente viária ela se apresenta numa vulnerabilidade
impressionante para o município que já gastou em cinco anos, mas de duzentos milhões de reais
nessas ruas de Altamira, e para a Norte Energia que gastou mais de trezentos milhões de reais. E
visto o pronunciamento do nosso Presidente em exercício que outros municípios, onde ele
passou até chegar até Vila Canopus estão piores do que Altamira, então eu imagino a situação
daqueles cidadãos que reside porque aqui presidente está intrafegável. Inclusive a nobre
vereadora Irenilde ela tem usado meu facebook, para apresentar alguns trabalhos nas vicinais me
marcando nos serviços, mas eu gostaria que apresentasse a realidade da cidade porque não é isso
que nós vimos. Ainda meu bom Deus eu ainda consigo enxergar com esses dois olhos a falta de
estrutura nas ruas nesse município trazendo completamente o transtorno a todos cidadãos. Então
precisa que sejamos, mas categóricos, e quando a base do governo ela se reporta a base de
oposição na frase de quanto pior melhor não é verdade que nós pensamos assim, nós pensamos
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que quanto melhor, melhor para o cidadão. E que o dinheiro público ele precisa ser melhor
empregado e não da forma em que se encontra hoje com desvios em todos os segmentos.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os
cumprimentos disse: vereador Raimundinho Aguiar presidente em exercício dessa Casa de Leis,
ouvi vossa excelências falar aqui e isso causa indignação, porque veja bem eu vou citar porque
eu já cumprimentei o Vicente e ele tem um prédio na Rua Magalhães Barata, onde era antiga
Caixa Econômica é uma maravilha de prédio e está para alugar e porque que tantos outros que
tem casas, prédios e justo dos vereadores a municipalidade aluga. Também ouvi o vereador
Agnaldo Rosas, falar e eu gostaria de saber quais são os vereadores e que me dar vontade de até
fazer chamada nominal começando pelo o vereador João Roberto, onde vossa excelência tem
casa alugada João Roberto? Ele não tem a vereadora Irenilde também não tem, a vereadora
Delza não tem e o vereador Assis Cunha também não tem, que apareça os vereadores que estão
alugando casas e prédios para a Prefeitura o vereador Isaac está dizendo que tem dez casas.
Então são umas coisas que é aceitável e outras não é aceitável, quando assumimos essa função de
vereador nessa Casa e para trabalhar para o povo e não para fazer a conchavos políticos para
ajudar minha família e a família dos outros que se lasque, não podemos fazer isso senhoras e
senhores vereadores e público nós estamos aqui é para defender os interesses da população como
assim foi votado. Parabéns vereador Agnaldo, parabéns senhores que estão nessa luta. Assim
presidente eu ouvi o vereador Assis Cunha também falando sobre os bairros Airton Senna I, II ,
III, Bacana, Liberdade e Santa Ana que é um caos Assis, e vossa excelência é morador daquela
área que eu conheço muito bem eu imagino o tanto que a população coloca você contra a parede
para que vossa excelência venha a resolver a problemática daquele povo tão sofrido vereadora
Irenilde, que foram enganados pelos donos dos loteamentos e pela Prefeitura também porque
nem um dos dois assume a responsabilidade e ai o povo fica no meio se lascando também. Então
presidente vou me reportar aqui também sobre a questão que o vereador Raimundinho colocou
aqui com relação a Norte Energia, estes dias estive na Presidência aqui no cinquenta e cinco
(55), onde eu ouvi dos Diretores da Norte Energia, onde eles diziam tudo aqui no município de
Altamira a responsabilidade é da Norte Energia, se morrer uma pessoa no conjunto Santa
Benedita a culpa é da Norte Energia, e eu não estou aqui para defender a Norte Energia não
porque esses caras já fizeram a maior sacanagem que podiam fazer com a população, agora o
município tem que se pronunciar o Prefeito tem que chamar atenção da Norte Energia, ou será
que tem que ficar tudo às escondidas? Chame atenção diga eu sou o Prefeito da cidade e vocês
não estão cumprindo com as Condicionantes a Rodovia Ernesto Acioly está ali a diversos anos
um caos total aí vem a Norte Energia e diz nós passamos tudo para o município, eu ouvi isso dos
Diretores Raimundinho, eu ouvi os Diretores dizendo nós passamos essa responsabilidade agora
para o município, e tem uma empresa por nome de BEST, que não sei de quem é essa empresa
que eu vou investigar que está fazendo o serviço igualmente quermesse faz um pouco aqui e
outro lá. Então o que nós queremos é a verdade queremos no município de Altamira é que a
população não fique no meio entre a Norte Energia e a Prefeitura e a população sendo lesadas,
porque o Prefeito senta com a Norte Energia e diz vamos nos ajeitar aqui e a Norte Energia diz
vamos nos ajeitar Prefeito e o que se lasque. Então Raimundinho, nós não podemos aceitar isso
nós temos o papel fundamenta da verdade o povo tem que saber a verdade do que é
responsabilidade da Norte Energia que fique para a Norte Energia e o que é do município que
fique para o município, o que não podemos, mas vereadora Delza é ficar nessa situação. Para
encerrar presidente não gostei da resposta que veio da resposta que veio da CONGEV, esses
homens trabalhadores que estão aí, eles estão todos sentados na porta da Câmara esperando uma
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resposta dessa Casa de Leis, e aí chegar uma resposta dessa que não vem contemplar ora que eles
querem o que eles querem é trabalhar, é o seguinte a Norte Energia vai ter que interceder nessa
questão. Eu peço a vossa excelência que faça encaminhamento para que venha a Norte Energia
falar, porque o que o Consórcio Construtor mandou para essa Casa, não contribui em nada, eles
estão dizendo que contrataram quatrocentas pessoas o que queremos é que o povo tenha emprego
pessoas principalmente do município de Altamira que estamos defendendo. Gostaria também de
solicitar a vossa excelência que faça encaminhamento o mais urgente possível depois de
aprovarmos o Projeto de Lei nº 075/2018, que dispõe sobre o reajuste dos professores que é uma
conquista dos professores, e dizer o seguinte que venha para essa Casa de Leis, reajuste para os
servidores, porque o último reajuste que eles tiveram foi no ano de dois mil e quinze, e que
venha também o plano de carreira dos servidor es que é o PCCR que é a garantia dos servidores.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos
disse: quero relatar que um amigo prestou serviço em outras barragens e que não poderia ter
acontecido o que aconteceu com os trabalhadores do município se realmente tivesse o respeito
que em alguns lugares teve, por exemplo o SINE teria que ter sincronização e respeito com a
empresa a empresa teria primeiramente apresentar para o SINE todas as vagas pertinentes para a
obra, depois de contratar os moradores de Altamira aí se não preencheu as vagas o SINE teria
que manda um relatório para a empresa de todos os trabalhadores que foram contemplados e aí
sim chamaria de outras localidades para que fosse contemplado com os trabalhos daquela
empresa, mas a prioridade tinha que ser para os trabalhadores de Altamira, os que não tivesse
capacitação ele tinha que provar e teria que ser sincronizada a empresa e o SINE. A nossa
capacitação também é importante eu particularmente todos os cursos que eu puder fazer estarei
fazendo porque que ninguém nos rouba é o conhecimento e nós como representante do povo
somos obrigados a saber de tudo um pouco seja na educação, saúde enfim, porque somos os
representantes do povo. Quero agradecer a Cristiane da TV Liberal que me fez o convite e estive
presente juntamente com toda imprensa nesse curso que foi maravilhoso principalmente aos
jornalistas, imprensa, eu admiro muito o trabalho da imprensa, foi um curso do Cerimonial,
ficamos sabendo de coisas importantes tivemos conhecimento de fake news. Tivemos
conhecimento de vários assuntos de Altamira, a questão de postagens falsas que denigre a
imagem das pessoas, eu mesmo fui alvo dessa questão que me marcarão mas redes sociais. A
questão do fake news do feminicídio que foi pautado o caso da Eloá, uma reflexão muito
importante um diálogo muito aberto. Não poderia deixar de esclarecer como funciona a questão
da indicação nada é mais do que um pedido já tem cinco anos que estou vereador venho
cobrando algumas situações e vimos e fazemos todos os laços, todos os quinze vereadores temos
o mesmo poder e as vezes um vereador pede e acontece então temos que ter cuida a forma que
divulga eu fiz eu nunca fiz nada nós só solicitamos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a
vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: senhor presidente nesse momento
quero reafirmar e parabenizar nosso Prefeito pelo seu dia comemorado no dia onze de abril, que
sua competência supera desafios para proporcionar uma qualidade de vida melhor para todos nós
Altamirenses, o Prefeito Juvenil, é presente na cidade é responsável, é competente e presente na
zona rural né vereador Assis Cunha, ele sempre está atendendo as solicitações e sempre está
atento digo tem lugares piores, poderia ser melhor e poderia ser pior né isso mesmo? . Um
grande trabalho que o Prefeito vem fazendo é buscando atender nossas solicitações, não só as
minhas, mas de todos os vereadores, embora sabendo do momento de crise que passa o País. Mas
na medida do possível vem atendendo a todos pois sabe sempre o que é melhor para a população.
Todos nós que fazemos indicações para o Prefeito que está al seu alcance ele sempre nos atende.
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Sabemos das fortes chuvas que eu sempre bato na mesma tecla é o tempo dela e não podemos
interromper as chuvas é ordem natural de Deus, mas estamos se desdobrando temos força tarefa
na cidade e também no campo para que a população não fique sem o direito de ir e vir. Agora
senhores vereadores tanto situação, quanto oposição, eu pergunto para vocês cadê a presença do
Governo do Estado? Agnaldo ele já pagou o Piso Salarial? Se não pagou ainda temos que fazer
ofício. O vereador Agnaldo Rosas, solicitou um aparte e o qual foi concedido após os
cumprimentos disse: vereadora não precisa fazer ofício não porque existe determinação Judicial,
condenando o Estado a pagar sim. Dando continuidade a vereadora Irenilde disse: se é para
condenar então vamos condenar. O vereador Agnaldo disse existe sim ele vai pagar sim, existe
determinação Judicial para pagar, então a senhora pode ter certeza que vai haver execução desse
valor se não pagar. A vereadora Irenilde disse: o que pertence ao Estado está tudo acabado os
alunos fora da sala de aula, e o nosso Prefeito é como eu falei ele estar presente pode ir agora na
Prefeitura que ele está lá atendendo. Mas agora eu quero parabenizar e agradecer todos os
colegas vereadores pela atenção e responsabilidade que tiveram com relação ao projeto de nº
075/2018, porque vocês não votaram no Prefeito Juvenil não e sim os professores e do mesmo
jeito é quando a situação vota nos projetos que alguém fica criticando há vocês votaram no
Prefeito Domingos Juvenil, mas não votamos na população e não no Prefeito. O Prefeito Juvenil
nunca mandou um projeto para essa Casa pedindo que façamos nada para ele. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck, que após os cumprimentos disse: ouvindo os
discursos vereador Raimundinho, me chamou atenção a questão de ter imóvel alugado ou não ter
imóvel alugado, eu não tenho nada a esconder de ninguém se vocês puxarem os contratos lá em
Castelo de Sonhos, vai ter Heck nos contratos de aluguel e eu não tenho porque esconder não.
Desde o ano de dois mil e oito e dois mil e dez passou a gestão e entrou outro gestor reelegeu a
Subprefeitura continuou no mesmo lugar a creche continua no prédio alugado da família Heck,
não me pertence, mas pertence a minha família. Mas se você puxar os contratos de doações da
Prefeitura para construir escolas, posto de saúde, praças e algo, mas você verá que tem Heck
também. É tanto que meu avô que é o fundador da cidade junto com o senhor Paulino também
fundador que fazem doações para construção de prédio público, chamou a família porque minha
vó faleceu no ano de dois mil e treze, e hoje é compartilhado os bens, nos chamou e disse nós
precisamos construir uma creche, vi com o Prefeito e disse vamos construir Prefeito doamos o
terreno e vamos fazer o projeto, qual seria o interesse desse cidadão construir uma creche se ele
tem um prédio alugado? Isso é desapego, então criticar é fácil, mas ver aquilo que o cidadão faz
para a localidade não se fala. Na época do Prefeito chamado de Armindo Denardin, Castelo de
Sonhos não tinha escola aí meu avô foi lá e doou um terreno para a escola e o Prefeito não
construiu a escola, a minha avó que tinha uma casa lá e era mais uma casa de apoio para atender
os garimpeiros com malária e os doentes que vinham de toda região e ela atendia e lá tinha o
material para construir uma casa, mas não tinha a escola ela doou o material da casa dela para
construir as três primeiras salas de aula que ainda está lá na escola isso é desapego e não se fala
aqui. Meu avô tem um terreno lá que vale milhões, no centro da cidade terreno esse de cento e
trinta por noventa na Avenida Curuá, mas precisamos construir uma praça então ele disse vamos
doar esse terreno para construir a praça, puxa lá na Prefeitura que tem a doação do terreno para
construir a praça, eu não sei se vai ser construída hoje ou amanhã mas o terreno é da Prefeitura,
isso é desapego. O IBGE foi fazer o Censo Agropecuário lá no início do ano e não tinha onde se
estabelecer, então disseram vamos lá no seu Léo Heck, tem uma sala à disposição, foi dito pode
usar a sala é de vocês, o IBGE saiu e a Justiça Eleitoral está lá, sem cobrar aluguel. Então não
nego a ninguém que minha família tem sim prédio alugado, tem seus contratos com a Prefeitura,
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mas do outro lado tem também esse desapego nessa questão do que tange ao Distrito de Castelo
de Sonhos, e não vejo que o Prefeito aluga prédio de vereadores A e B, ou de parentes por
benefícios, mas por essas circunstancias e por essas situações e também por questões de
colaborar com a localização do prédio para melhorar o atendimento para a administração. A
questão da Saúde eu fui informado, que os servidores voltaram a trabalhar hoje oito horas normal
isso vai melhorar muito a vida da nossa população e dos servidores também porque trabalhar
com gestão e responsabilidade exige isso. Cortar na carne quando for preciso cortar, mas
também beneficiar quando se consegue beneficiar. E a Educação vereador Agnaldo eu digo que
com muita responsabilidade que tem que cumprir duzentos dias letivos, e eu não vejo que a
Secretaria de Educação nunca deixou de cumprir duzentos dias letivos, na questão quando se
trata da educação e sim com muita responsabilidade aquilo que é os serviços básicos para o
cidadão e as pessoas de bem do nosso município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: senhor presidente antes que eu leve
umas porradas aqui nessa Câmara e eu não gosto de apanhar gostaria que vossa excelência
tomasse providência com relação a esse áudio que o vereador Agnaldo Rosas, me desrespeitando
somente porque pedi uma aparte para ele, eu me sinto envergonhado com a atitude dele, eu vou
tomar minhas providências no Conselho de Ética dessa Câmara. Eu nunca vi meus amigos um
desemprego desse tamanho na nossa cidade situação muito difícil que nosso Brasil atravessa e
aqui nessa tribuna se debatendo questão de prédio público alugado para parentes de vereador ou
para vereador ou de Prefeito ou de quem quer que seja, essa situação meus amigos só Deus na
causa, porque se eu tivesse dez, vinte prédios e empresas queria saber o que tem de absurdo eu
alugar para o município. Então você que está exaltado veja bem a rádio FM 104, é da excelência
do vereador Marquinho, é uma rádio de utilidade pública, ele usa para fins pessoal para fazer
política isso não é permitido, ele está errado porque ele traz um montão de gente desempregado
até ai ele está certo, mas veja os funcionários dele já tem três meses que ele não paga tem
funcionário lá que tem dois anos que trabalha lá e ele não paga o décimo terceiro, e aí vem dar
um de moralista nessa tribuna. Eu jamais poderia perder esse momento me senti muito
emocionado, eu vou gravar isso na minha mente o discurso do meu amigo Roni Heck, porque
não é qualquer um que faz o que o senhor Léo Heck, que eu tive oportunidade de conhecer há
vinte anos. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos
disse: muito foi falado hoje com relação alugueis que alguns estão reclamando. O vereador Roni
Heck conseguiu informar como é o trabalho dele lá em Castelo de Sonhos, doa áreas, a família é
fundadora de Castelo de Sonhos, e praticamente todas as pessoas lá tem um grau de parentesco
Altamira também é uma cidade pequena, ne um vereador e nem um familiar de vereador tem que
ser penalizado pelo o fato do seu ente ser vereador. Onde já se viu por exemplo, eu tenho um
parente que tenha condição de execre a função dentro do cargo público, ele não pode? Não é
admissível, pior é ficar fazendo a conchavos igual foi dito aqui por baixo dos panos onde sua
empresa não aparece tem vereador aqui há tempos atrás nem citava o nome da Norte Energia
porque tinha contrato lá de dez, dezoito e vinte mil reais. Então falo isso com a maior
tranquilidade minha família se tiver oportunidade de aluga imóvel para a Prefeitura vai alugar
sim, porque não? Minha família não pode ser lesada pelo caminho que eu escolhi, eu trabalho
diariamente estou aqui na Câmara todos os dias e porque que minha família vai ser penalizada
pelo o fato de eu ser vereador? isso não pode acontecer, mas as coisas têm que ser dentro da Lei
caminhar de forma correta. O que não pode acontecer é como existia em mandatos anteriores
casa que o aluguel não valia dois mil reais era alugada por dez mil reais, ai tem que pagar diária
para vereador isso existia, isso todos nós sabíamos Prefeitura ter que comprar Prefeito amigo de
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Prefeito comprar loja de farmácia que quebrou de porta fechada porque o colega não tinha
dinheiro para pagar suas contas. Então meus amigos, o que podemos fazer aqui é fiscalizar, vá lá
e se informe e veja se aquele espaço público alugado pode exercer a função que ele vai trabalhar,
veja se o valor está adequado. Agora o que não pode é vereador aqui é contra a corrupção e que
vai resolver todos os problemas e que é imoral, mas tem o caminho mais sujo do que qualquer
um aqui, teve que fazer acordos por baixo dos panos dinheiro repassado por fora porque sua
empresa não pode estar presente, porque se não vai manchar sua vida política isso não existe. Se
eu souber que qualquer parente meu estiver alugando prédio por baixo dos panos para a
Prefeitura eu vou ser um dos que vou denunciar. Então meus amigos eu não quero acreditar que
vereadores desta Casa alugam suas empresas por baixo dos panos e recebem ponta para vir aqui
divulgando e denegrindo a imagem do vereador não, e se a carapuça servi pode usar, agora a
pessoa vir aqui na tribuna e dizer que o Piso Salarial é uma conquista dos trabalhadores, logico
que foi uma conquista dos trabalhadores, mas em compensação o Governo do Estado que o
nobre colega que veio aqui bater na tribuna e falar e fazer seus vídeos que algumas pessoas
acreditam ele é do Governo do Estado porque não pede para o Governador pagar o Piso Salarial
do Governo do Estado? Só para vocês terem ideia a última vez que o Governador pagou o Piso
Salarial foi no ano de dois mil e quinze, hoje o Piso Salarial do Estado é de mil e novecentos
reais, enquanto do município de Altamira é perto de dois mil e quinhentos reais, e o nobre
vereador faz parte sim do Governo do Estado e defende inclusive, tem a coragem de defender o
Governo do Estado, isso é inadmissível isso sim é uma falta de moral, porque o Governo do
Estado abandonou Altamira. Então meus amigos aqui fica minha indignação, se minha família
estiver alugando prédio para a Prefeitura que esteja dentro da Lei, se não eu irei denunciar
vereadores que vem aqui na tribuna para falar de órgãos de alugueis dentro da Lei que olhem
para trás e vejam seus contratos com a Norte Energia, que vejam seus contratos com Câmara de
vereadores por baixo dos panos que recebia por fora, isso eu não vou aceitar, isso que é imoral,
isso que é sujo. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou a condução dos trabalhos ao
vereador Victor Conde 1º Secretario para assumir a direção dos trabalhos, para que também
possa fazer uso da palavra ao assumir facultou a palavra ao vereador Raimundinho Aguiar, que
após os cumprimentos disse: com referência ainda a minha viagem a Vila Cabocla e Vila
Canopus, esse comboio que foi prestar seus serviços levando uma grande partida de merenda
escolar, medicamentos, dentista, médicos, técnicos de enfermagem , Projeto Chão legal, também
contou com a presença no final do acontecimento a Secretaria de Saúde a senhora Kátia Lopes, a
chefe de gabinete a Dra. Denise Aguiar, também da Eliacir representando a SEMED e também o
representante da SEMAT, portanto foi uma equipe a serviço daquela população. Não é a
primeira vez que fui lá não vereador Agnaldo Rosas, eu tive quase a totalidade de votos que tive
em Altamira, digo todos estão livres para ir lá, mas quero lhe dizer que fui no meu próprio carro
com toda despesa por minha conta, até pedir umas diárias para o presidente ele me disse que não
era possível, e eu prontamente fui fazer meu trabalho minha obrigação com aquela população
que mora distante há mil e trezentos quilômetros, é uma grande dificuldade para chegarmos lá.
Dentro do município de São Félix do Xingu, em alguns trechos foi preciso ter máquina para
puxar o carro, porque Altamira o inverno é pesado tivemos algumas dificuldades no trafego, mas
podemos chegar dentro da normalidade. Em seguida o vereador Victor Conde, repassou a
condução dos trabalhos ao senhor presidente. Não havendo mais manifestantes, o senhor
presidente agradeceu a presença do povo em geral, da imprensa e 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 dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
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Raimundo Sousa Aguiar
Presidente em exercício
Victor Conde de Sousa
1ºSecretário

Isaac Costa da Silva
2ºSecretário

Roni Emerson Heck
3ºSecretário

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO, REALIZADA NO DIA DEZOITO DO MÊS DE ABRIL DO
ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se no
Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa
Aguiar, os senhores vereadores: Victor Conde de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis
Cunha, João Roberto Mendes e Maria Delza Barros Monteiro. Sendo justificada a ausência dos
vereadores Dr. Loredan de Andrade Mello (viajando), Roni Emerson Heck (viajando/Castelo de
Sonhos), Irenilde Pereira Gomes (acompanhando esposo doente) e João Estevam da Silva Neto
(atestado médico). Estando ausente os vereadores: Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de
Oliveira, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e
Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor Presidente convidou as seguintes pessoas para compor a
mesa de trabalho: Tenente Coronel Glauco Corbari Correa – Comandante do 51º BIS, Tenente
Coronel Denilson José de Alencar Barata – Comandante do 16º BPM, Tenente Coronel Valtencir
da Silva Pinheiro – Comandante do 9º GBM, Nilma Carla Araújo da Silva – Comandante da
Guarda Municipal, Danilo Covre – Presidente da Sociedade dos Amigos do Exército e João
Vieira de Melo Neto – Diretor do SENAI. Composta a Mesa de Trabalho, o senhor Presidente
declarou aberta a reunião em nome de Deus. Em seguida convidou todos a ficarem de pé para
entoarem o Hino de Altamira, que foi apresentado pela anda de Música do 51º BIS. Em seguida
o senhor Presidente disse: senhoras e senhores vereadores, autoridades, convidados, imprensa e
público em geral, na manhã desta quarta-feira cumprimento todos aqui presente nesta Casa de
Leis. OPoder Legislativo de Altamira em nome do Tenente Coronel Glauco Carbari Correa Comandante do 51º BIS quero saudar todos os militares pela passagem do Dia do Exército
Brasileiro. A nossa reunião de hoje é especial, é em memória da BatalhadosGuararapes, que
ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. Neste episódio, um grupo de
brasileiros, de diferentes etnias, mas com o mesmo sentido patriótico, se reuniram pela primeira
vez para combater a dominação holandesa. Atualmente o Dia do Exército Brasileiro serve para
comemorar essa vitória e enaltecer o espírito patriótico do povo brasileiro e, também para
divulgar a importância dessa força, que juntamente com a Marinha e a Aeronáutica, compõem os
três braços das forças armadas brasileira. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao
Tenente Coronel Glauco Corbari Correa – Comandante do 51º BIS, que após os
cumprimentos fez a leitura da Ordem do Dia publicada pelo Ministério do Exército. Em seguida
falou em relação ao trabalho realizado pelo Exército, através do 51º BIS na região do Xingu.
Agradeceu. Em seguida fizeram uso da palavra, respectivamente, os vereadores Aldo
Boaventura, Assis Cunha e Victor Conde, que após os cumprimentos parabenizaram o
Exército Brasileiro pelo trabalho que desenvolve no Brasil, em especial ao 51º BIS pela
importância na região de Xingu. Em seguida fez uso da palavra o Tenente Coronel Denilson
José de Alencar Barata – Comandante do 16º Batalhão Xingu, que após os cumprimentos fez
um longo pronunciamento em relação companheirismos que existem entre o 51º BIS e o Quartel
da Polícia Militar em Altamira. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente passou a
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direção dos trabalhos ao vereador Victor Conde, que ao assumir facultou a palavra ao vereador
Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: Tenente Coronel Glauco Carbari
Correa - Comandante do 51º BIS, o nosso Exército é um orgulho para Altamira, trata-se de uma
corporação formada por excelente profissionais que honram sua farda e seu compromisso, são
militares engajados, que amam esta cidade e fazem daqui o melhor lugar para se viver. Sabemos
das dificuldades encontradas, reconhecemos que vocês fazem parte da sociedade e que tem
grande capacidade, responsabilidade, discernimento, equilíbrio, são exemplo para nossas
crianças e para nossa sociedade. OPoder Legislativo Municipal de Altamira parabeniza todos os
militares pelo compromisso com a nossa cidade.Agradeceu. Em seguida o vereador Victor
Conde repassou a direção dos trabalhos ao vereador Raimundinho Aguiar, que a reassumir
convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional, que foi apresentado pela anda de
Música do 51º BIS. Não havendo mais nada ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a
presença das senhoras, dos senhores vereadores, dos convidados, da imprensa e do povo em
geral encerrando a reunião em nome de Deus. Mandando lavrar a presente ata que após lida será
assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos dezoito dias do mês de abril do
ano de dois mil e dezoito.
Raimundo Sousa Aguiar
Presidente

Victor Conde de Oliveira
1º Secretário
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