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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DOIS DE 

ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental reuniram se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do Dr. Loredan de Andrade Mello, 

os senhores Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. 

Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis 

Cunha, Francisco Marcos Alves da Silva, João Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros 

Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de Oliveira. O senhor Presidente 

convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou ao vereador 

Maia Junior que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores.  Havendo 

número legal declarou Aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos 

vereadores Raimundo Sousa Aguiar (doente) e Irenilde Pereira Gomes (doente). Em seguida o 

senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da 

Reunião Ordinária realizada no dia dois de abril do ano de dois mil e dezenove. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria abstendo-se de votar o 

vereador Aldo Boaventura. Em seguida o Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Assis Cunha que 

após os cumprimentos disse: quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui mas 

uma vez nessa tribuna para defender o direito da população, desta feita quanto parlamentar neste 

município. No decorrer desta semana senhor Presidente e colegas vereadores estive visitando 

alguns bairros vendo a realidade atendendo também o chamamento de inúmeros moradores que 

me procuraram em busca de soluções. Também tive oportunidade de ser convidado pelo Pastor 

Gilmar para fazer uma visita no Projeto Resgatando Vidas no quilometro doze Altamira Vitória, 

me deparei com a organização muito bonita aonde aquele Projeto consta hoje mas o menos oitenta 

mil mudas de todas as espécies de plantação onde a população visita e vai comprando. Neste 

momento quero informar a todos eles estão lá com a promoção com todos tipos de plantação para 

poder ajudar no atendimento aquelas pessoas que ali estão usuários de drogas, alcoólatras, 

constando ao todo setenta e uma pessoas internados pessoas que realmente querem sair do mundo 

das drogas as portas estão abertas, mas só vai para lá quem realmente quer sair desse mundo. 

Também tive a oportunidade de ser convidado pelo o senhor Marcos lá No conjunto Santa 

Benedita, a respeito de quando acontece as chuvas logo nos primeiros pingos que caem as ruas 

ficam interditadas com tanta água. Fui informado de uma situação que eu acredito senhores que 

vai ser resolvido ainda nessa semana, o senhor Marcos que trabalhou na construção daquele 

conjunto senhor Presidente ele passou informações. Inclusive ontem eu e ele sentamos com o 

senhor Prefeito onde ele passou tudo como foi construído ou seja as falhas, o excelentíssimo 

Prefeito já autorizou que fosse feito o trabalho para resolver a situação. Também estou aqui muito 

feliz senhor Presidente colegas vereadores e a todos que nos ouvem a respeito daquela rotatória da 

Avenida Jader Barbalho coma Avenida Cicero Benício Maia na antiga Perimetral, aquela rotatória 

estava totalmente destruída fotografei, levei om ofício ao Prefeito e imediatamente como vocês 

podem ver aquela rotatória já estar resolvido o problema foram inúmeras reclamações. Então são 

esses os informes Presidente estou muito feliz com que está acontecendo porque está sendo 

atendidos nossos pleitos e isso nos fortalece e fortalece a este poder. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: gostaria de falar 

mais uma vez fiz uma indicação já tem mais de duas semanas sobre a questão do semáforo da Rua 



 
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 
 

2 

Coronel José Porfírio com a Travessa Pedro Gomes, ainda não foi resolvida essa situação já tem 

mais de trinta dias e ainda não foi resolvido. Gostaria de cumprimentar um técnico da SESPA era 

do SERESTE não sei se ainda é? Meus amigos do SERESTE sejam bem vindo-vindos a esta Casa. 

Gostaria de falar também sobre a questão de um banheiro que estava sendo construído na orla do 

cais pela Norte Energia nessa praia, quando você vê de longe muito bonita essa praia, mas chegue 

próximo que você sente o odor de fezes e urina além da bagunça a noite, algumas pessoas fumam 

droga, como tem energia eles levam uma caixinha de som. Tive antes de ontem reunida na orla do 

cais com alguns moradores onde falávamos a questão do som muito alto que eles levam para a orla 

do cais. Então muito difícil essa situação porque realmente junto na Norte Energia foi interditada 

a obra junto a Prefeitura para que possa resolver esta situação, pois os moradores estão sentindo 

se prejudicados. Também visitamos alguns bairros e assim sabemos que o período chuvoso é 

intenso. Então temos ai vários buracos e ruas da nossa cidade como foi falado pelo vereador que 

me antecedeu. Já tem exatamente três anos que venho repetindo as mesma indicações sobre o 

conjunto residencial Santa Benedita no Nova Altamira, aonde todas as vezes que chove alaga as 

crianças ficam com dificuldades para irem para a escola, as pessoas não podem sair de casa, 

quando saem tem que pisar na lama e as vezes a lama dar na metade da canela, as pessoas estão 

até pescando no Santa Benedita. Um vez eu lá a cavalo dar uma volta por lá porque meu carro não 

entrava na primeira rua lá no Santa Benedita. Então esperamos realmente que seja solucionado 

esse problema no Santa Benedita. Então temos problemas serio em todos esses RUCs, os mesmo 

estão ainda de responsabilidade da Norte Energia, aonde alguns plantões sociais não existem mas  

nesses RUCs  aonde as famílias procuram e não tem solução, para que realmente possa dar uma 

solução para aqueles moradores as lajotas estão quebradas, o piso totalmente deteriorados, as 

paredes rachadas, além das ruas que foram feitas recentemente e   Norte Energia só tem 

engenheiros de alto escalão e estão fazendo essas obras descartáveis  em nosso município de 

Altamira. Então pedimos mas uma vez que se eles retornem aqui na Casa para que possamos estar 

solicitando para eles não só a questão dos RUCs, mas da infraestrutura da cidade dos parque e 

orlas. Enfim nossa cidade as mazelas estão ai, e nós que somos vereadores somos cobrados a dia 

pela população e temos que dar uma resposta. A questão da água também ainda é um problema 

sério no nosso município, a Jovelina em todas as terças-feiras ela manda mensagem sobre o bairro 

da Colina. Também visitamos o bairro São Domingos que é um bairro bem difícil também. O 

Bairro Ivalândia também entrei com o carro meio transversal para poder passar. Enfim outros 

bairros da cidade o centro da cidade, foi apresentada uma indicação do colega, por exemplo a rua 

do Hospital Regional na Brigadeiro tem muitos buracos, a Rua Coronel José Porfírio, está uma 

peneira, enfim toda nossa cidade. Peço que o Poder Executivo juntamente com a Norte Energia o 

que for de responsabilidade dela essas situações. A questão do hospital do Mutirão também foi 

dado um prazo até o mês de abril o prazo está se esgotando e o centro cirúrgico daquele 

estabelecimento ainda está sendo feitas cirurgias em enfermarias adaptadas com isso o prejuízo é 

para nossos usuários do grande sistema que é o SUS. Então solicitamos a nossa colega Irenilde 

não estar aqui que representa o governo municipal é da base mas os outros que estão aqui que 

levem essa mensagem o Executivo Municipal para que realmente possa ter uma solução. 

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

cumprimentos disse: nesse primeiro momento senhor Presidente eu quero agradecer a visita dos 

nossos dois vereadores que estiveram na região, os vereadores Dr. Agnaldo Rosas e Francisco 

Marcos, em semanas alternadas onde tiveram visitando Castelo de Sonhos verificando as 

demandas. Mas nesse momento quero me reportar especificamente e agradecer a visita do Diretor 

Geral da SESPA de Altamira o senhor Mauricio Nascimento e toda sua equipe que esteve nos 
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visitando naquele Distrito para que este ano seja inaugurado nosso hospital de Castelo de Sonhos 

HPP. Este sonho já vem se desejando desde o ano de dois mil e quatro, onde pela primeira vez 

uma caravana chamada caravana das margaridas se locomoveram até Brasília e entre tantas pautas 

que foram naquela época elaborada em Brasília uma delas era o nosso hospital, dali em diante 

começamos a busca no Governo do Estado junto com os Deputados e Senadores para que um dia 

aquele povo de Altamira residente naquele Distrito pudesse ter acesso à saúde com mais facilidade. 

Então na última sexta-feira, essa equipe visitou. Esse hospital encaminhou o encaminhamento 

dessas obras, agora no dia oito de abril vai ter numa reunião em Belém para ver junto ao 

Governador junto com a equipe de saúde para que possa então adquirir esses equipamentos e fazer 

nem breve a contratação dos profissionais que ali existem. A saúde de Castelo de Sonhos já tenho 

debatido nesse microfone muitas vezes a precariedade. A primeira é com os municípios vizinhos 

por falta muitas das vezes de diálogo do Executivo por não ter um diálogo aberto para as pessoas 

que necessitam serem atendidas em Novo Progresso ou em Mato Grosso encontram muitas 

dificuldades. E quando elas vêm para Altamira tem que percorrer mil quilômetros toda fragilizada 

por causa da falta de saúde e encontra na BR 163 e na Transamazônica sérios problemas para 

chegar. Esses dois vereadores que tiveram na última semana tiveram na nossa região eles sabem 

muito bem do que estou falando e quando tudo ocorrem dentro da normalidade a gente consegue 

fazer isso na base de dezoito, vinte horas de viagem e nem sempre a normalidade está perto, as 

vezes os percalços, as vezes as viagens é até de cinco horas para chegar. Imagina uma pessoa 

andando trinta horas dentro de um ônibus ou dentro de um carro para poder chegar até aqui. Então 

esse hospital ele vai trazer para nosso cidadão dias melhores, igual hoje aqui nessa plateia o senhor 

Francisco ele estar aqui em Altamira também procurando acesso a saúde para que ele possa ter 

dias melhores. Hoje nossos hospital assim que for inaugurado ele vai nos atender a demanda de 

baixa e média complexidade na saúde. Assim os casos mais urgentes poderão ser atendidas alta 

complexidade com certeza teremos ainda de percorrer a outras cidades e assim faremos. Aqui fica 

meu agradecimento a equipe da SESPA através do Coordenador Mauricio Nascimento para que 

possa juntos nos ajudar para que aquele povo possa ser atendidos numa forma de saúde mas 

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

cumprimentos disse: caro Presidente início minha fala agradecendo o vereado Aldo Boaventura e 

a todos os vereadores presentes nesta Casa. Dizendo que estivemos lá em Castelo de Sonhos, onde 

reunidos lá com o Subprefeito, Aldo e as lideranças daquele Distrito, onde por ordem do Governo 

do Estado onde temos um compromisso o mais rápido possível de no mais rápido possível estar 

sendo inaugurado aquele hospital. Hospital Presidente Dr. Loredan que nos orgulha muito porque 

aquela comunidade lá que eu vi agora com esses olhos técnicos de enfermagem e enfermeiros 

fazendo papel de médico naquela comunidade fazendo seu trabalho atendendo nas suas residências 

até é um descaso na saúde pública naquela região, seja em Cachoeira da Serra ou seja em Castelo 

de Sonhos. E hoje nos depararmos e observarmos um hospital pronto posso dizer noventa por 

cento pronto só faltando ali equipar e contratar os funcionários para exercer suas funções. Parabéns 

vereador Aldo pela sua luta e ao vereador hoje Secretário de Educação Roni Heck e toda aquela 

comunidade de Castelo de Sonhos que lutam por um objetivo só e que é buscar dias melhores para 

naquela população. Senhor Presidente ouvi a vereadora Socorro se reportando com relação ao 

conjunto Santa Benedita onde ela disse que andou a cavalo lá, é vergonhoso não somente para nós 

que representamos o povo, mas para esse Prefeito de Altamira que o povo deu quarenta anos. Digo 

isso Presidente porque foram três mandatos Estadual, três mandatos Federal e quatro legislatura 

de Prefeito nessa cidade e ai aprece uns caras nas ruas ai dizendo isso aqui foi o Dr. Que fez mas 

ora Victor o cara com quarenta anos que eu acho que vossa excelência ainda não tinha nem nascido 
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ainda, atuando aqui se não tiver nem uma obra feita na cidade feita por ele ai fica difícil Presidente 

Loredan. Então é isso que eu chamo atenção dos meus pares aqui, nós temos que parar com essa 

brincadeira. Presidente convoque os quinze vereadores e vamos todos de paletó lá para o Santa 

Benedita e vamos fazer um manifesto em protesto ao Executivo dizer para o Prefeito venha cuidar 

desse bairro porque vossa excelência cobra iluminação pública, ISS dos comerciante, IPTU e agora 

está cobrando a taxa de resíduos sólidos daqueles menos favorecidos. É por isso senhor Presidente 

que quero chamar atenção para que entenda que não estou fazendo política aqui, eu não estou 

fazendo política não entendam temos que para com isso aqui, ou os quinze vereadores se uni e 

toma providência para que o Prefeito tome de imediato providências se não ele vai empurrar mas 

quatro anos dizendo a culpa é da Caixa Econômica e da ex-Prefeita que eu não sei por onde anda 

mas o mandato não é da ex-Prefeita é dele porque ele foi reeleito, então é isso ai Presidente. Quero 

mais uma vez chamar atenção e dizer que recebi esse livro aqui onde está o Projeto de Lei nº 

091/2019, onde já vou questionar dizendo Presidente que sou contra a extinção dos cargos que 

são: auxiliar de serviços gerais, auxiliar de vigilância e dos garis, não vou concordar com isso 

nesse PCCR, então vou adiantar meu pensamento. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Estevam que após os cumprimentos disse: senhor Presidente mas uma vez nessa 

tribuna para falar dos trabalhos quem estão sendo realizados no Assurini, nessa semana terça-feira 

ou quarta-feira, tive com os secretários Pedro Barbosa, Celestino o nobre vereador Raimundinho 

à trabalho no Assurini, o DEMUTRAN também esteve presente todos nós num objetivo só 

fiscalizando os trabalhos realizados no Assurini. Onde foi levado pelo o vereador Raimundinho 

onde foram colocados dois abrigos um no travessão dos crentes e o outro no travessão Sol Nascente 

a população ficaram muito contentes com a obra porque é de grande importância. Também vamos 

fazer em outros travessões no Gorgulho da Rita, Cajá I e em outros travessões. Sentido a ressaca 

quinze quilômetros onde foi encascalhado toda a ladeira e na extensão de quinze quilômetros de 

estrada do travessão Sol Nascente e do Ituna. Também tivemos no travessão das Mangueiras junto 

com o vereador Raimundinho Aguiar levando também adubo e sementes para aqueles agricultores, 

onde foram contemplados dezoito agricultores onde foi dado semente e adubo isso é de grande 

importância para os agricultores assim dando qualidade de vida para suas famílias.  Quero dizer 

que os trabalhos no Assurini estão caminhando nos travessões Espelho, Baiana, Queijeiro. 

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

disse: primeiramente quero agradecer a Deus por mas uma oportunidade de estar aqui. Estive na 

sexta-feira no bairro Coração de Mãe na residência da nossa amiga Ana, onde pude contar com a 

presença de moradores assim pude ouvir as dificuldades de cada um deles, assumir o compromisso 

de ajudar no que for possível. Sei que com a ajuda de todos nós fazer o melhor. Assim continuarem 

visitando todos os bairros se assim Deus me permitir. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: Dizer hoje que me sinto 

extremamente feliz em ver esta plateia cheia é um bom sinal de que a população está 

acompanhando. Diferentemente do ouvimos por ai que as pessoas não estão nem ai para as 

questões políticas. Vejo quem estamos passando por momento de reeducação e não tenho dúvida 

alguma que no ano que vem os anos posteriores, os anos políticos vão mostrar as renovações 

necessárias para que haja uma mudança dentro da nossa sociedade e que ela vai se fazer presente. 

Eu saudei aqui os professores porque vejo os professores a base para estar mudança, todas as outras 

profissões dependem dos professores e no meu entendimento há necessidade de termos cada vez 

mais políticas voltadas para melhorar a educação no nosso município e no nosso País. Hoje foi nos 

entregue cópia do PCCR com relação aos salários, onde dei uma olhada rápida onde observamos 

alguns dos pontos reivindicados pelos professores foram observado pelo o senhor Prefeito, mais 
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existe sim ajustes que precisam serem discutidos como foi colocado pelo o vereador Marquinho. 

Então vamos analisar sim vamos apresentar as emendas que forem necessárias e esperamos que 

haja uma discussão aqui com os outros vereadores no sentido de que também não percamos muito 

tempo, tendo em vista que ele vem colocando condições para aprovação do concurso público e 

aprovação desse PCCR. O concurso público como sabemos é também uma necessidade de a 

sociedade de Altamira esta clamando por concurso público porque já cansou dessa política do toma 

lá dá cá através de empreguismo, através de contratações temporárias. Também gostaria de dizer 

que nesta semana estive aqui no Cartório Eleitoral, onde o diretor de lá nos pede para que nós 

peçamos cada vez mais aos nosso eleitores e para a sociedade de Altamira para que vá fazer a 

biometria, no ano que vem só vai votar quem fizer esse recadastramento da biometria. A 

informação que tive lá ontem é que Altamira vereador Aldo hoje é composta por quase oitenta e 

um mil eleitores e ainda estão faltando vinte e um mil eleitores fazerem a biometria. Castelo de 

Sonhos e Cachoeira da Serra hoje tem oito mil e poucos eleitores e apenas seis mil eleitores fizeram 

a biometria. Lá é até compreensivo vereador Aldo porque como foi dito por vossa excelência a 

maioria das pessoas de lá elas dependem do serviço público principalmente do serviço de saúde 

em Matogrosso e muitas pessoas preferem ter títulos de Mato Grosso para que não tenham 

percalços quando precisarem do serviço da saúde. Foi dito aqui também pelo vereador Marquinho 

e vereador Aldo que está muito perto de ser inaugurado um hospital lá em Castelo de Sonhos que 

é reivindicações dos moradores de lá. Mas a nossa preocupação vereador Aldo durante a nossa 

visita a preocupação dos moradores é se esse hospital se ele vai ser gerido pelo o hospital ou pelo 

o município. Conversei com o coordenador da SESPA o senhor Mauricio Nascimento e ele disse 

a última conversa que tivemos é que vai ser o Estado, ou seja não tem muita segurança ainda se 

vai ser gerido pelo o Estado ou pelo o município. E qual é a preocupação dos moradores? É que o 

município não tem condições econômica de gerir um hospital daquela envergadura porque não 

coloca se quer para funcionar os postos de saúde que lá tem. Então vereadores da base do Governo 

do Estado peçam para que o governo administre que contrate seus funcionários que não repasse 

para a Prefeitura que na verdade eu acredito que a Prefeitura não vai querer nem receber como já 

não recebe algumas obras da Norte Energia por situações econômicas. Então esperamos com toda 

sinceridade que o hospital ele funcione por mas que seja gerido pelo o Governo do Estado. É isso 

que a população de lá pretende e esperamos que realmente seja por ai. Com relação ao colega que 

falou com relação ao município sabemos que em breve vamos estar votando aqui o plesbicito, 

nosso partido PSB é favorável a emancipação daquele Distrito nós aqui de Altamira vamos votar 

e pedimos que a população também acompanhe aquela situação de lá, até porque já existe estudos 

de viabilidade econômica e lá tem condições tranquilamente de se administrar sem depender da 

sede. Gostaria de falar também da emissão de carteiras de identidade, no ano passado alguns 

vereadores começaram a falar da forma em que são emitidas as carteiras que é assim e assado, mas 

hoje estamos com um novo governo que está fazendo pior do que o governo anterior. Sabemos 

que a administração ela não pode haver interrupção tem que haver continuidade mas as pessoas se 

elege é criticando os serviços mas quando chegam no governo fazem bem pior. Então hoje nós 

temos um governo que é do MDB, temos um Prefeito que é do MDB, então vejo que existe 

possibilidade de haver entre esses dois entes uma cooperação para que esse serviço de emissão de 

carteiras e outros documentos sejam feitos de forma bem mais razoável do que da forma em que 

está sendo feita. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os 

cumprimentos disse:  senhor Presidente fico impressionado com meu chara Isaac Lucas que alguns 

ainda bate palmas diminuir uma história de quarenta anos de mandato que o povo deu ao Prefeito 

Domingos Juvenil, não sou do MDB sou do PP Presidente do Partido e vereador do PP, mas faço 
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parte sim como filho de Altamira. Mas ao mesmo tempo que o Rui Barbosa o homem mas 

intelectual desse país, o que o Rui Barbosa tem na barriga excelentíssimo vereador Marquinho tem 

na cabeça, o vereador vir na tribuna para tentar colocar o povo, contra o Executivo, contra ele 

mesmo. No dia doze de dezembro do ano de dois mil e treze ele era vereador dessa Casa e vem 

para essa tribuna falar dessa taxa de iluminação absurda que ele votou na tarifa de iluminação 

pública eu não era vereador dessa Casa na época. No ano de dois mil e treze, o excelentíssimo 

vereador Marquinho ele também votou no Código tributário que estava incluído a taxa de resíduos 

sólidos onde ele vem dizer aqui quem é um absurdo, estou mentindo vereador? Então vossa 

excelência que venha na tribuna e fale a verdade e não coloque nossos pares contra o povo porque 

isso é sua especialidade vossa excelência vem para essa tribuna fazer política com raiva, ódio, 

política se faz é com razão e respeitando o outro lado igualmente nossos colegas lhe respeita. Vossa 

excelência era líder do governo  nas gestões anteriores em que você era vereador vossa excelência 

era líder do Prefeito Domingos Juvenil, vossa excelência carregava o Prefeito no colo, vossa 

excelência como se diz candidato a Prefeito que não é o meu candidato  e tenho certeza que da 

maioria do povo também não, vossa excelência teria quem está abraçando, se conciliando com o 

povo e com nossos colegas vereadores  que esse é o papel de quem deseja ser candidato, sou apenas 

candidato a vereador e não sou candidato a Prefeito vou apoiar o candidato que o Prefeito indicar. 

Então meus amigos vejam bem essa tribuna aqui é para levarmos até a população o que é certo e 

justo e não vir mentir aqui na tribuna e fazer política com ódio. Da minha pessoa o povo sabe ao 

certo e o errado do que aconteceu agora da vida dele muitas coisas são incubadas, mas as poucos 

vou revelando ele não paga nem o décimo terceiro dos funcionários dele tem alguns que colocou 

ele na justiça porque ele não pagou ainda estou mentindo vereador? Se eu estiver mentindo venha 

dizer aqui que é mentira ou que a justiça está mentindo. Agora meus amigos ande nessa cidade e 

vejam os quarenta anos de quem foi Prefeito de Altamira que esteve durante quarenta anos, vejam 

se dar cinco por cento das obras do Prefeito atual de Altamira. Então meus amigos Altamira 

cresceu desordenadamente todos sabem como esta nosso município a situação que se encontra. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao 

vereador Maia Júnior que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA.  Projeto de Lei n.º 

090/2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Carreira, 

Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino 

do município de Altamira.  Projeto de Lei n.º 091/2019, do Executivo Municipal, que altera, revoga 

e inclui dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/97, de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre o 

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do município de Altamira e dá outras providências, e dispositivos da Lei 1767/07, 

que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Altamira, Pará.  Projeto de 

Lei n.º 092/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que Institui o programa “Jovem Aprendiz” 

no âmbito do município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Resolução n.º 022/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que cria o programa Escola/Câmara, estabelecendo 

critérios para aproximação dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Altamira junto a Câmara 

Municipal de Altamira.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao 

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

Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara Municipal de Altamira.  Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Resolução n.º 024/2019, de iniciativa da 

Mesa Diretora Executiva, que regulamenta a tramitação de matérias na Secretaria da Câmara 

Municipal de Altamira. Indicação n.º 2284/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que 
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sugere a senhora Kátia Lopes – Secretária Municipal de Saúde, agendar dentro da programação da 

Secretaria, a realização de um Comando de Saúde para a comunidade Itapuama, o qual deverá 

oferecer todos os serviços possível ofertados pelo poder público.  Indicação n.º 2283/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

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

serviço de asfaltamento da pista do Aero Xingu, localizada na estrada do Lama Preta, no bairro 

São Domingos. Indicação n.º 2281/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao 

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

Social, criar um programa esportivo na orla do cais voltado para o Voleibol. Indicação n.º 

2262/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

realizar o serviço de blokreteamento na Avenida João Pessoa, por trás da Praça da Independência. 

Indicação n.º 2263/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 

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

Urbana, realizar os serviço de linha d’água, asfaltamento e/ou blokreteamento nas Ruas José 

Medeiros, Cifrone Gois e Horácio Bonerge, no Jardim Panorama, no bairro Brasília. Indicação n.º 

2264/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

realizar os serviço de linha d’água, asfaltamento e/ou blokreteamento nas Travessas da Alegria e 

10 de Novembro, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 2267/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao senhor Eduardo Luiz Pinto Camillo – Superintendente de Relações 

Institucionais da empresa Norte Energia, realizar o serviço de saneamento e as ligações 

intradomiciliares de água e esgoto nas Ruas WE 09 e 10, localizadas abaixo da subestação da 

Celpa, no bairro Liberdade. Indicação n.º 2268/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

sugere ao senhor Ozório Juvenil – Deputado Estadual, que através de Emenda Parlamentar, destine 

recursos financeiros para aquisição de um ônibus ou um micro-ônibus para atender aos esportistas, 

a Escola de Música, a Escola de Dança e também prestar apoio as famílias carentes quando 

necessitarem se deslocar até o cemitério para sepultamento de seus ente queridos. Indicação n.º 

2269/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica 

num trecho de aproximadamente quinhentos metros, na rua paralela à Avenida Principal de acesso 

ao RUC Laranjeira, via rodovia Transamazônica, Km. 04.  Indicação n.º 2254/2019, de iniciativa 

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

da Secretaria competente, realizar o serviço podagem nas árvores da Avenida Brigadeiro Eduardo 

Gomes, próximo a DEPOL. Indicação n.º 2255/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que 

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

Saúde, realizar um Comando de Saúde no bairro Paixão de Cristo, o qual deverá oferecer todos os 

serviços possível ofertados pelo poder público. Indicação n.º 2257/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, perfurar um Poço Artesiano no bairro Ayrton Senna II. Indicação n.º 

2258/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar um curso de Primeiros 

Socorros nas escolas da Rede Municipal de Ensino para que os profissionais tenham 

conhecimento.- Indicação n.º 2259/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de reforma e ampliação da EMEI Professor 
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Ubirajara Marques Umbuzeiro, no bairro Santa Benedita.- Indicação n.º 2261/2019, de iniciativa 

do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do 

Pará, através da Secretaria competente, implantar um agencia da “Estação Cidadania”, no 

município de Altamira, nos moldes da existente em Santarém.  Indicação n.º 2277/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, considerando 

que ao lado do Mercado Municipal, em frente ao Camelódromo José Góes Filho, local destinado 

para estacionamento de veículos de fretes, que atualmente também é utilizado como um centro de 

encontro dos ônibus que fazem o transporte coletivo de passageiros em Altamira, que  seja 

realizado estudos com vistas verificar a viabilidade de construção de um prédio, tipo um mini 

terminal rodoviário, para servir de apoio para passageiros e também as pessoas que trabalham no 

serviço de transporte coletivo de Altamira.  Indicação n.º 2265/2019, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere ao senhor Fernando Ramalho – Diretor da COSALT, providenciar a 

perfuração de um Poço Artesiano no bairro Colina.  Indicação n.º 2266/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere a senhora Rute de Nazaré Barros – Secretária Municipal de 

Integração Social, ampliar o projeto “Craque só do Esporte”, adicionando as modalidade 

Handebol, natação, futebol de salão e basquetebol.  Indicação n.º 2270/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, construir um Campo de Futebol Society no bairro Liberdade, para atender 

o complexo Nova Brasília II, que compreende os Loteamentos Santa Ana, Ayrton Senna I e II, 

São Francisco, Viena e comunidades adjacentes. Indicação n.º 2271/2019, de iniciativa do 

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

Departamento Municipal de Trânsito, realizar estudo técnico no sentido de instalar um semáforo, 

redutores de velocidade e sinalização horizontal na Rua Padre Antônio Vieira, esquina com a Rua 

dos Crisântemos, no bairro Brasília.  Indicação n.º 2272/2019, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, realizar o serviço de recuperação asfáltica, com infraestrutura em torno da rotatória 

que interliga a Avenida Cícero Maia com a rodovia Ernesto Acioly interligando o final na Rua 

Coronel José Porfírio. Indicação n.º 2274/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

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

Abrigo na parada de ônibus no travessão do Dispensa I, no Assurini.  Indicação n.º 2275/2019, de 

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

através da Secretaria competente, construir Abrigo na parada de ônibus no travessão do 

Paratizinho, no Assurini.  Indicação n.º 2276/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

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

construir Abrigo na parada de ônibus no travessão do Alcino, no Assurini. Indicação n.º 

2278/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, implantar redutores de 

velocidade ou quebra-molas na Avenida Abel Figueiredo, no bairro Aparecida. Indicação n.º 

2279/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reparo nas lixeiras 

existentes na Rua Sete Setembro, no bairro Centro.  Indicação n.º 2280/2019, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma nas calçadas da Travessa Comandante 

Castilho, no bairro Centro. Indicação em Conjunto n.º 2260/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. 

Loredan Mello, João Roberto e Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 
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Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

realizar o serviço de recapeamento asfáltico ao longo da Rua Elias Leitão, no trecho entre a 

Passagem 03 e a Passagem 11, no bairro Ibiza. Indicação em Conjunto n.º 2273/2019, de iniciativa 

dos vereadores Assis Cunha, João Estevam, Dr. Loredan Mello, Isaac Costa, Maia Júnior, João 

Roberto, Irenilde Gomes e Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Unidade de Saúde da Família a qual 

deverá dispor de atendimento básico de saúde e odontológico, com suporte para atender os casos 

de urgência e emergência, como também, disponibilizar uma ambulância, (para o transporte 

terrestre) e uma ambulancha (para o transporte por água), para atender a comunidade do Espelho 

e as demais comunidades adjacentes: Itapuama, Firma, Cajueiro, Limão, Picadinho, Picadão, 

Jarana, Jaraninha, Ituna I, Ituna II e outras comunidades ribeirinhas, no Assurini.  Indicação em 

Conjunto n.º 2282/2019, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e Maia Júnior, que sugere ao 

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

e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de meio fio, linha d’água e calçada blokreteamento e/ou 

asfaltamento da Rua Irmão Fernando, no Bairro Jardim Oriente.  Moção n.º 111/2019, de iniciativa 

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

Aplauso ao Colégio Objetivo Sapiens/Altamira, pela brilhante iniciativa de levar 33 (trinta e três) 

profissionais à São Paulo para realizarem um Curso de Aperfeiçoamento em suas práticas 

pedagógicas. A iniciativa da diretoria da Escola se deu em reconhecimento da importância de cada 

profissional e, por isso não mediu esforços em proporcionar uma mega capacitação a seus 

professores para continuarem com um trabalho cada vez mais consistente para transmitir aos 

alunos. AVULSOS:  Ofício n.º 012/2019/DPUE/SEE-MME, encaminhado pelo senhor Flamarion 

Souza Matos - Diretor do Departamento de Políticas Sociais e Universalização do acesso à Energia 

Elétrica. Ofício n.º 343/2019, encaminhado pelo Deputado Estadual Eraldo Pimenta, 

encaminhando a Moção n.º 026/2019, que solicita a pavimentação asfáltica da PA-370, no trecho 

Uruará/Santarém.  Ofício n.º 368/2019, encaminhado pelo Deputado Estadual Eraldo Pimenta, 

encaminhando a Moção n.º 027/2019, que solicita construção de uma ponte na PA-370, sobre o 

rio Tutui, no trecho Uruará/Santarém. Ofício n.º 421/2019, encaminhado pelo Deputado Estadual 

Eraldo Pimenta, encaminhando a Moção n.º 052/2019, que solicita a UFPA, a abertura de cursinho 

Pré-ENEM nos Campus Universitário de Altamira. Ofício n.º 513/2019, encaminhado pelo 

Deputado Estadual Eraldo Pimenta, encaminhando a Moção n.º 051/2019, que solicita a UEPA, a 

abertura de cursinho Pré-ENEM nos Campus Universitário de Altamira.  Ofício n.º 473/2019, 

encaminhado pelo Deputado Estadual Eraldo Pimenta, encaminhando a Moção n.º 012/2019, de 

iniciativa do Depurado Estadual Ozório Juvenil, que solicita ao senhor Helder Barbalho – 

Governador do Estado, do Pará, fazer uma visita “in-loco” e comitiva, ao longo da rodovia BR-

230, Transamazônica, no trecho iniciando no município de Novo Repartimento até o município de 

Jacareacanga, para verificar as precárias condições de trafegabilidade e insegurança. Ofício n.º 

020/2019-MAPA/CEPLAC, encaminhado pelo senhor Paulo Henrique Fernandes dos Santos, 

agradecendo a Câmara Municipal de Altamira, pela Moção de Congratulação à CEPLAC. Ofício 

Circular n.º 006/2019-CMSA, encaminhado pela senhora Giane Silva de Oliveira Lorenzoni, 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, informando a realização da 13ª Conferencia Estadual 

de Saúde, que será realizada nos dias 04 e 05.04.2019, no Centro de Convenções e Cursos. Em 

seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias 

para DISCUSSÃO:  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto 

de Resolução n.º 022/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que cria o programa 

Escola/Câmara, estabelecendo critérios para aproximação dos alunos da Rede Municipal de Ensino 
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de Altamira junto a Câmara Municipal de Altamira. Projeto de Resolução n.º 022/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que cria o programa Escola/Câmara, estabelecendo 

critérios para aproximação dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Altamira junto a Câmara 

Municipal de Altamira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao 

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

Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara Municipal de Altamira.  Projeto de Resolução n.º 

023/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que Institui a Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo na Câmara Municipal de Altamira. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável ao Projeto de Resolução n.º 024/2019, de iniciativa da Mesa Diretora 

Executiva, que regulamenta a tramitação de matérias na Secretaria da Câmara Municipal de 

Altamira. Projeto de Resolução n.º 024/2019, de iniciativa da Mesa Diretora Executiva, que 

regulamenta a tramitação de matérias na Secretaria da Câmara Municipal de Altamira. Indicação 

n.º 2284/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 2283/2019, de iniciativa 

do vereador Raimundinho Aguiar. Indicação n.º 2281/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Indicações n.ºs 2262, 2263 e 2264/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

2267, 2268 e 2269/2019, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 2254, 2255 e 

2256/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2257 e 2258/2019, de 

iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2259, 2261, 2277/2019, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2265 e 2266/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 2270, 2271 e 2272/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações 

n.ºs 2274, 2275 e 2276/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2278, 2279 

e 2280/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação em Conjunto n.º 2260/2019, 

de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, João Roberto e Socorro do Carmo. Indicação em 

Conjunto n.º 2273/2019, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha, João Estevam, Dr. Loredan 

Mello, Isaac Costa, Maia Júnior, João Roberto, Irenilde Gomes e Delza Barros.  Indicação em 

Conjunto n.º 2282/2019, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e Maia Júnior.  Moção n.º 

111/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja consignada Moção de 

Congratulação e Aplauso ao Colégio Objetivo Sapiens/Altamira. 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 2270, 2271 e 2272/2019, de autoria do vereador 

Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após 

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

Indicações n.ºs 2259, 2261, 2277/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Agradeceu 

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 2265 e 2266/2019, 

de iniciativa do vereador Victor Conde. 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 2267, 2268 e 2269/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. 

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

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

2262, 2263 e 2264/2019, de autoria do vereador Isaac Costa. 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 2281 e 2019/2019, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior. 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. 

Indicação nº 2284/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo 
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mais manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  indicação n.º 2284/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 2283/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Indicação n.º 2281/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações 

n.ºs 2262, 2263 e 2264/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 2267, 2268 e 

2269/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2254, 2255 e 2256/2019, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicações n.ºs 2257 e 2258/2019, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2259, 2261, 2277/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicações n.ºs 2265 e 2266/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações 

n.ºs 2270, 2271 e 2272/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2274, 2275 e 

2276/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2278, 2279 e 2280/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicação em conjunto n.º 2260/2019, de iniciativa dos 

vereadores Dr. Loredan Mello, João Roberto e Socorro do Carmo. Indicação em conjunto n.º 

2273/2019, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha, João Estevam, Dr. Loredan Mello, Isaac 

Costa, Maia Júnior, João Roberto, Irenilde Gomes e Delza Barros. Indicação em conjunto n.º 

2282/2019, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e Maia Júnior.  Moção n.º 111/2019, de 

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

Congratulação e Aplauso ao Colégio Objetivo Sapiens/Altamira. Aprovadas a unanimidade. A 

MESA DIRETORA SUBMETE PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE. Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Resolução n.º 022/2019, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello, que cria o Programa Escola/Câmara, Estabelecendo Critérios para 

Aproximação dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Altamira junto a Câmara Municipal de 

Altamira. Aprovado a unanimidade. Projeto de Resolução n.º 022/2019, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello, que cria o Programa Escola/Câmara, Estabelecendo Critérios para 

Aproximação dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Altamira junto a Câmara Municipal de 

Altamira. Aprovada a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável ao Projeto de Resolução n.º 023/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

institui a frente Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara Municipal de Altamira. Aprovado 

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

Institui a Frente Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara Municipal de Altamira. Aprovado 

unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de 

Resolução n.º 024/2019, de iniciativa da Mesa Diretora Executiva, que Regulamenta a Tramitação 

de matérias na Secretaria da Câmara Municipal de Altamira.  Aprovado a unanimidade Projeto de 

Resolução n.º 024/2019, de iniciativa da Mesa Diretora Executiva, que Regulamenta a Tramitação 

de matérias na Secretaria da Câmara Municipal de Altamira.  Aprovado a unanimidade. Não 

havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo 

uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: neste expediente 

gostaria de parabenizar a diretora do Colégio Objetivo Sapiens, a professora Amélia que investiu 

em seus professores nos dias terça, quarta, quinta e sexta-feira a escola ficou fechada. Os 

profissionais foram para São Paulo para realizarem curso de capacitação, então está de parabéns o 

Colégio Objetivo. Gostaria neste momento também aonde fui procurada por grupos folclóricos da 

cidade de Altamira na questão de apoio da SEMINS na cultura, ele colocaram na reunião que eles 

recebem o mínimo de recurso, então temos agora no mês de junho o festival. Então que a Secretaria 

possa aumentar esse recurso para que realmente esses grupos que já é tradição em nosso um 

município que eles possam ter esse recurso aumentado, precisamos aumentar a cultura, esporte e 

muitas outras coisas. Agora no mês de junho eles estão pedindo ao Executivo Municipal, eu peço 
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aos vereadores da base desse governo para que realmente possa ter recursos a mais para esses 

jovens que estão ensaiando de ano a ano para se apresentar em junho. Fomos procurados pela à 

Flor da Juventude que também daremos nosso apoio como também levamos ao Deputado Federal 

Nilson Pinto do PSDB, aonde em breve na Convenção Estadual será o Presidente Estadual do 

PSDB. Tive a oportunidade de participar também em Belém do Parque do Itinga do encerramento 

do março lilás do Estado, onde parabenizo o Nagan através da Monique, a Dra. Nazaré Falcão, e 

naquele momento do encerramento onde tinha várias mulheres curadas do câncer. Essa campanha 

o objetivo é de colhermos o máximo de exames papa Nicolau e o PCCU para que possamos 

diagnosticar precocemente. Então tem um grupo de profissionais médicos, enfermeiros que 

participam desse rastreamento do câncer do colo do útero. Na outra Sessão há quinze dias atrás 

estava falando aqui e preocupada as mulheres vão as Unidades de Saúde e os homens a saúde dos 

homens como é que estar? Solicitei que fosse implantado um programa que fosse relacionado a 

saúde do homem para que o homem possa fazer sua prevenção também contra o câncer da próstata, 

não somente o exame de sangue, o toque como o exame de sangue também transretal. Recebi um 

convite e gostaria de convidar o Presidente do Conselho Municipal de saúde da nossa Conferência 

Municipal a décima sexta Conferência Municipal de Saúde de Altamira que será realizada na 

quinta e sexta-feira nos dias quatro e cinco, será realizada no Centro de Convenções, os temas 

relacionados a saúde, consolidação do SUS e o financiamento do SUS. Sabemos que temos duas 

Leis Orgânicas que rege nossos SUS. Então convido todos que estão nos ouvindo pela Rádio 

Cidade que possam participar da décima sexta Conferência Municipal de Saúde. Agradeceu. Em 

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

Presidente aproveito para saudar os vereadores João Roberto e o Maia Júnior que agora faz parte 

da Mesa Diretora desta Casa com muita responsabilidade. Vi vossa excelência marcando as datas 

para que possamos discutir o PCCR e solicitar o mais breve possível que possamos colocar em 

votação, adequando fazendo as devidas emendas necessárias, inclusive nas proporções, na 

extinção desses cargos, João Estevam com isso vamos criar cabresto aqui porque empresas 

terceirizadas pode ser ligadas a alguém porque ninguém sabe que é que vão contratar esses demais 

servidores com isso vai ser mais cabresto ainda no período eleitoral. Então peço atenção dos nobres 

colegas para que possamos olhar com muita propriedade com muita calma e serenidade para que 

não venhamos prejudicar as classes trabalhadoras do nosso município. Presidente confesso a vossa 

excelência, não sei se eu respondo a altura do que é de responder ou que trate com desprezo ou 

com desdenha porque acredito que estou acima disso tudo e eu sou igualmente massa de pão como 

disse o Senador Jader Barbalho quanto mais bate mas a gente cresce nessa oposição aqui que é 

feita pelos vereadores Aldo, Socorro, Agnaldo e os colegas que queiram vir participar. Ouvi e até 

virem de costa que o ouvido da gente Presidente as vezes de ouvir tantas asneiras. Quero dizer 

procure se tem algum processo em meu nome quer que seja de esfera estadual, federal ou municipal 

em meu nome procure essa questão de funcionários dessas empresas ligadas a família que muita 

gente tem. Lugar de funcionário fazer acordo tem uma vara para fazer acordo sim e que eu acho 

muito bom quando vai lá porque as duas partes se entendem e sai todo mundo sorrindo de lá, então 

quanto a isso não tenho o que responder. Não tem nem uma empresa ligada a meu nome Presidente 

ao meu nome Francisco Alves do Nascimento. Quero dizer Presidente que no ano de dois mil e 

treze, votei meus ilustres no Código Tributário do Município de Altamira que está aqui, os 

vereadores votaram, votamos para adequar o Município de Altamira ao momento em que 

estávamos vivenciando e que eu também fazia parte da base do governo com muita 

responsabilidade e vossa excelência sabe disso Dr. Loredan, defendia o eu acreditava, então 

Presidente votei sim no Código Tributário porque acreditava. Agora está aqui no ano de dois mil 
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e dezessete, se tivesse essa taxa de resíduos sólidos no município de Altamira a Câmara Municipal 

de Altamira tinha que aprovar a taxa de resíduos sólidos para se adequar ao Código Tributário está 

aqui votaram contra Ata da Nona Reunião Ordinária do segundo Legislativo da Legislatura 

2017/2020, realizada no dia três de outubro do ano de dois mil e dezessete, votaram contra a taxa 

de resíduos sólidos os vereadores Aldo Boaventura, Francisco Marcos, Dr. Agnaldo Rosas e 

Socorro do Carmo, está aqui a ata e as notas  taquigráfica que está  aqui nesta Casa. Então 

Presidente eu prometi para minha família, prometi aos meus companheiros de partido ao meus 

amigos, aos meus correligionários que tratarem de costa e com desdenha esse tipo de político que 

vem com ideias e pensamentos retrógrados para nossa cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: dizer senhor Presidente 

que hoje no início dessa sessão criou se bum clima até bastante preocupante muitas das vezes da 

forma que vereador se reporta a outro vereador isso para o Parlamento é um momento difícil. Mas 

eu quero me reportar sobre uma palavra do nobre vereador Isaac que comparou o que o cidadão 

tem na barriga o que o vereador Marquinho tem na cabeça. Eu acredito vereador Isaac que seja a 

fome e o coração que o cidadão de Altamira tem. A nossa oposição feita nesse Parlamento ela tem 

acima de tudo na cabeça o coração. O coração que seja distribuído o dinheiro público, a serviço 

de uma sociedade carente, igualmente temos os bairros Santa Benedita, Airton Sena II, Colinas, 

Paixão de Cristo, Bela Vista, São Domingos e Parque Ipê e outros bairros a mercê da sorte. Onde 

falamos, falamos e replicamos nessa tribuna que passados seis anos e três meses de mandato a 

precariedade dessa gestão dentro do município de Altamira é enorme, isso está na nossa cabeça da 

oposição que o cidadão Altamirense fosse ouvido no direito daquilo que ele contribui porque 

dinheiro público só existe quando nós contribuímos e foram arrecadados por este município uma 

verba superior a dois bilhões de reais nesse período. Também tivemos aqui mas de dezenas e 

dezenas chegando próximo a centenas de obras públicas feitas pela Norte Energia e quando nós 

chegamos ao município e vocês também viram não tem vintes dias que foi feito uma reforma na 

pavimentação da rotatória que dar acesso ao bairro de Brasília, ao retorno hoje de Castelo de 

Sonhos eu vejo tudo aquilo fragmentado outra vez. O grande problema é que Altamira é governada 

por cores a trinta anos e no ano que vem vamos ter eleição, eu espero eleger alguém nesse 

município que tenha uma única cor que seja no olhar do cidadão a cor do povo, a cor do respeito, 

a cor que precisa enxergar todo cidadão nos cantos de Altamira como um desejo da fraternidade e 

que e nós possamos eliminar essas cores partidárias e introduzir a cor do povo que realmente 

vamos fazer um grande projeto nessa cidade. E para encerrar Presidente quero me reportar também 

sobre o projeto de nº 029, aonde foi votado nessa Câmara e veio também agredir nosso povo de 

Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra com a cobrança de resíduos sólidos e IPTU, eu não sou 

contra essas taxas desde que seja um preço cabível onde seja uma forma respeitosa. Castelo de 

Sonhos numa casa humilde está pagando sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos ao mês, 

isso é um absurdo. Cobrança de IPTU vereadores no valor de oitocentos e dez reais ao ano. Nós 

precisamos contribuir e queremos contribuir mas não aceitamos ser assaltados, ser assaltados com 

o valor da iluminação pública, ser assaltado no preço do resíduos sólidos, ser assaltados no IPTU 

e com descaso nas políticas públicas municipais, nós queremos respeito, queremos Isaac que você 

enxergue na nossa oposição o coração nas nossas cabeças e o respeito da fraternidade a todos os 

cidadãos Altamirenses. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que 

após os cumprimentos disse:  quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar aqui para 

prestar conta com a sociedade do meu desempenho enquanto vereador nesse parlamento. Gostaria 

de informa a toda sociedade Altamirense que na última sexta-feira, foi autorizado senhor 

Presidente a construção do poço artesiano, um poço alternativo no Airton Sena II, esse poço desde 



 
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 
 

14 

o ano de dois mil e sete que estávamos lutando brigando para que a Norte Energia realizasse e 

desse continuidade ao projeto que começou e lá ficou abandonado e que na última sexta-feira foi 

resolvido. Também gostaria de informar aos colegas vereadores, observamos aqui vereadores 

apontado o Prefeito, acusando os Prefeitos anteriores e muitas das vezes observamos o desrespeito 

com o próprio colega vereador aonde aqui todos nós fomos eleitos com o mesmo objetivo. 

Observamos vereador mandando recado para o executivo, então se fomos eleitos pelo mesmo 

objetivo de trabalhar pela comunidade tanto do campo como da cidade. Então acredito que os 

colegas vereadores tenham a competência de levar os problemas ao Executivo, independentemente 

de ser base ou oposição. Bem como falou o vereador Agnaldo Rosas, onde ele disse que muitos se 

elege fazendo críticas e quando chegam lá nada fazem. Então isso nos entristece porque esse 

parlamento nós temos que estar unidos porque assim foi o que nos propusemos quando 

candidatamos. Quero voltar ao bairro Santa Benedita, o Santa Benedita enquanto vejo aqui todo 

mundo fazendo críticas ao Prefeito A e B, eu com minha equipe eu optei pelo método resultado 

como não era candidato e nem vereador na época eu fui em busca da empresa que construiu aquele 

conjunto residencial, procurado é claro por alguns moradores  que não estão mas suportando as 

lagoas a cada vez que chove ninguém pode mas trafegar nem de carro e nós encontramos com o 

senhor Marcos o encarregado na época Presidente ele nos informou que na época em que estava 

sendo construído  a empresa determinou que fizesse o esgoto da cozinha até aquele igarapé e assim 

foi feito o esgoto com o tubo de cinquenta milímetros somente para a cozinha e que após a 

construção a mesma empresa ela jogou o asfalto por cima e não fizeram a tubulação devida de 

cinquenta milímetros. Então se dar conta que o problema está ai. Ontem após a reunião com o 

Prefeito ele autorizou o secretário Pedro Barbosa providência essa rede de esgoto para resolver 

essa situação. Então acho que todos nós temos essa capacidade eu não vou pedir ao Loredan ao A, 

B e C que leve o problema ao Prefeito. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello solicitou um 

aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse:  se a Prefeitura não fizer ela tem que 

caçar a licença da Norte Energia porque o conjunto Santa Benedita já existia na época em que 

foram feitas as ligações intradomiciliares. Então nossa força tem que ser nesse sentido. Se a 

Prefeitura não executar o serviço a Norte Energia tem que executar porque esse bairro já existia. 

Então temos que exigir isso. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Assis Cunha disse: então 

Presidente como o senhor pode observar esse sistema de drenagem que foi feito pagando a Avenida 

ele é um tubo de cinquenta milímetros somente para escoar a agua vindo da cozinha do refeitório 

e essa mesma tubulação ao terminar de concluir. De acordo com o encarregado que construiu o 

referido bairro fizeram o asfalto e essa drenagem não é suficiente para drenar de hipótese nenhuma 

aquela água que acumula no bairro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro 

Gonçalves que após os cumprimentos disse: quero me reporta sobre minha indicação de nº 

1652/2018, sabemos que no período de inverno a chuva é intensa em nosso município. Todos 

sabem da situação da Avenida Bom Jesus do Mutirão, onde foi solicitação de minha autoria em 

frente a UEPA, nessa semana deu uma chuva imensa e todos sabem a imensidão de água que desce 

ali em frente a UEPA. Estou aqui hoje solicitando ao Dr. Domingos Juvenil que der uma atenção 

para a mencionada Avenida tenho certeza que o gestor sabe de toda situação da nossa cidade. Na 

Avenida Via Oeste foi feita uma galeria, fizeram uma operação de drenagem profunda na Rua 

Umbelino de Oliveira, no antigo Milênio e o problema da população foi resolvido. Também está 

sendo feito na rua sete de setembro um trabalho de drenagem profunda porque sempre foi num 

caos foi um caos no centro da cidade próximo do hospital regional, mas graças a Deus o Prefeito 

está realizando. Outra situação também que é rua treze de maio com a Dragão do Mar, todos sabem 

que toda chuva ali fica intrafegável, mas tenho certeza que o Prefeito tem competência para isso 
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ele é engenheiro. O vereador Victor Conde solicitou um a parte o qual foi concedido, após os 

cumprimentos disse: somente para informar que na Avenida Bom Jesus já existe a drenagem 

profunda foi feita no ano de dois mil e quatorze se não me engano, quando pedi até foi um projeto 

de minha autoria aquela via ficou anos e anos sem nem um tipo de infraestrutura e quando o 

Prefeito assumiu ele assumiu também o compromisso de fazer aquela via. E a drenagem profunda 

daquela via passando em frente a UEPA ligando até a rua onze se não me engano. Então o que eu 

acho que tem que alinhar ali, era ligar a essa drenagem profunda que existe na Avenida Bom Jesus 

com as outras vias do Mutirão. Agradeceu.  Dando continuidade o vereador Almiro Gonçalves 

disse: concordo com isso mas a população não sabe disso porque o volume de água que desce ali 

é grande se tiver uma criança de dez anos é perigoso a enxurrada levar. A Sua colocação é louvável 

mas facilita ainda mais para a infraestrutura do município e mobilidade urbana para poder fazer 

essas ligações que vossa excelência está falando. Nobres colegas em frente a feira também foi feito 

um trabalho belíssimo e muita gente fala é só porque lá é enfrente o estabelecimento do Almiro, 

mas digo não é não é porque ali é um lugar trafegável, onde toda população de Altamira trafega. 

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

cumprimentos disse:  de início me solidarizo com o vereador Marquinho repudiou veemente a 

forma em que ele foi atacado na sua moral, atacado pessoalmente. Aqui se deixou de lado as 

políticas eu assino todos os termos aqui falado pelo o vereador Aldo Boaventura com relação a 

este ocorrido aqui. Também gostaria de parabenizar o nosso Presidente Dr. Loredan pela forma 

em que ele conduziu as discussões do PCCR os salários dos professores trazendo a comunidade 

para discutir, houve sim avanços mas o Plano que voltou para cá deixou uns pontos a desejarem e 

que precisa ser rediscutido como a gratificação de especialização dos professores a regência de 

classe e também a progressão necessária a carreira desses servidores. Quero dizer também que 

esse projeto que aqui chega prever sim a gratificação dos professores na área rural, no entanto faz 

uma discriminação de quem mora na zona rural e de quem não mora. Queremos que essa 

gratificação seja para todos os professores que trabalham na zona rural. Também temos a discussão 

com relação ao PCCR dos outros servidores e que nós não vamos aceitar nem um tipo de extinção 

de cargos, não vamos aceitar a extinção dos auxiliares de serviços gerais, não vamos aceitar 

também dos vigilantes.  O que nós queremos vereador Isaac é que este governo respeite o cidadão 

porque ele é administrador dos recursos por todos nós rateados. Vossa excelência sabe que a carga 

tributária desse município é altíssima e essas arrecadações tem que servir para o bem estar da 

população. Não dar para aceitarmos a discussão de como teve aqui de um representante da 

Prefeitura quando nos disse em público que os auxiliares e os garis adoecem muito rápido, essa é 

a justificativa que ele quer extinguir os cargos. Nós não vamos aceitar esse tipo de discurso 

desumano, nós não vamos aceitar. Então já adianto aqui que vai ser feito sim emendas como já 

propus para o vereador Aldo para que seja feita em conjunto vamos esperar que os senhores 

também aceitem porque o nome de vossas excelências vão estar nessa emenda vereador Isaac. 

Vossa excelência que chega e diz que é favorável ao concurso público mas a sua discussão é 

totalmente contra ao concurso público, não existe essa condição para se fazer concurso público 

apenas para quem mora em Altamira vereador Isaac, isso é uma lei federal não podemos mudar 

isso. Vossa excelência tem que entender que é muito fácil contar que num determinado órgão 

quarenta pessoas fizeram e tantas pessoas não eram de Altamira, mas é difícil contabilizar que nós 

temos   quatro mil e quinhentos temporários indicados por vossas excelências, talvez sejam tantas 

que vossa excelência não dar de contar quantas são. Nós não vamos aceitar esse tipo de situação 

daqui para frente. Vou dar uma parte a vossa excelências quero lhe informar que estive em Castelo 

de Sonhos e em um das reuniões uma das professoras disse que ela foi demitida vejam só o absurdo 
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ela foi demitida porque o vereador Aldo Boaventura havia concedido um Título de Cidadão 

Altamirense ao esposo dela, isso é motivo para demitir vereador? E demitiu porque ela era 

temporária. É esse tipo de absurdo que não aceitamos vamos fazer o concurso público vereador? 

Para acabar com esse tipo de absurdo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor 

Conde que após os cumprimentos disse: nesse momento quero agradecer os vereadores pela 

aprovação das minhas indicações que a partir dessas indicações que continue cobrando do 

Executivo para que as mesmas sejam realizadas, haja vista que a maioria das indicações é 

encaminhada ao Executivo Municipal. Hoje vimos aqui a implantação da Frente Parlamentar Do 

Empreendedorismo, frente esta que tem o maior interesse de discutir o interesse, discutir a situação 

da geração de emprego e renda em Altamira, nós precisamos fomentar o empreendedorismo desde 

as escolas municipais até as Universidades passando pelas entidades o grupo de secretariado geral 

de Altamira e também pela Câmara de Vereadores. Então esta frente vem com este propósito. E 

que consigamos a partir das discussões aqui na Câmara Municipal, agente dar ideais para a 

população para que elas consigam sair dessa crise com relação a esses empregos que vem fazendo 

com que nossa população sofra e padeça a cada ano. Diariamente aqui na Câmara Municipal nós 

recebemos o pedido da população nos pedindo emprego. Estou todos os dias na Câmara pela parte 

da manhã e de vinte a trinta pessoas que atendo no dia dezoito são pessoas pedindo emprego. Então 

nossa população padece por conta dessa situação. E com está frente parlamentar nós iremos ter a 

oportunidade de discutir dias melhores principalmente para nossa Altamira. Então desde já quero 

deixar aberta aos vereadores que queiram fazer parte desta frente parlamentar para que consigamos 

muito diálogo, empenho e dedicação para desenvolver a mesma. Então assim agradeço a aprovação 

dos vereadores e que consigamos trazer dias melhores para nossa população. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello disse: antes de chamar o colega João Roberto, 

parabenizar o colega pela iniciativa e dizer que fizemos uma reunião com os empresários e que foi 

muito produtiva nesse sentido e que nessa reunião que nasceu a pauta da vindo do Ministro Santos 

Cruz. Então esse mesmo grupo de empresários e de secretários e Presidente de bairros nós 

podemos dar continuidade essa discussão com sua frente para podermos avançar nessa questão de 

empreendedorismo e renda em Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

João Roberto que após os cumprimentos disse: quero colocar um ponto importante 

principalmente para a educação referente ao concurso público. Faço parte do Conselho Fiscal da 

ALTAPREV, fizemos um diagnóstico que é necessário o concurso público. Faço parte do 

Conselho Fiscal da ALTAPREV fizemos um diagnóstico que é necessário o concurso público pela 

vida útil do RPPS, Regime próprio e regime geral. Hoje particularmente se tiver o concurso público 

que todos os funcionários passarem para o regime próprio o município vai ter um ganho grande de 

vinte milhões de reais pela alíquota e sem onerar funcionário isso é importante. Inclusive estive 

com o Prefeito numa reunião passei para ele a importância de passar para o RPPS. Haja vista hoje 

temos uma média de cinquenta e sete milhões de reais de investimento em RPPS. Só mil e 

quinhentos funcionários concursados através do RPPS e três mil e poucos contratados. Quero fazer 

uma comparação ao município vizinho doze anos de concurso já tem o triplo do nosso valor de 

investimento e é quase o porte que Altamira tem. Então é importante eu sou a favor do concurso 

público. Parabenizo nosso amigo Anastácio (conhecido como abacaxi) que hoje está como diretor 

no transporte público onde está administrando muito bem. Todos os idosos estão tendo gratuidade 

nos seus direito que eles tem é legal e tem que ter mesmo e haja vista que a outra empresa cobra 

mais caro e não tem vaga para muitos idosos e o município contempla isso. Quero dizer que estou 

acompanhando já fiz avarias visitas no setor de transporte, onde vimos que realmente precisa 

mesmo de algumas reformas de alguns ônibus. Dizer que somos o olho da população. Também 
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quero parabenizar o Executivo. Dizer que ando pouco na zona rural, mas recebo a população que 

a mim procuram, inclusive no ano de dois mil e dezessete fiz uma indicação que solicita ao Prefeito 

para implantar abrigos para a espera dos transportes nos ramais e vicinais. Inclusive recentemente 

os vereadores João Estevam e Raimundinho Aguiar, estavam na zona rural, inclusive fiquei muito 

feliz por isso, porque na verdade não temos o poder de executar nós vereadores só solicitamos que 

tem o poder de executar é o Executivo. Dizer também que estou pleiteando junto ao DNIT que 

recentemente vai está sendo contemplado com abrigos, inclusive tenho fotos das crianças na chuva 

esperando o transporte, então imediatamente precisa desse abrigo. Dizer também para a população 

que tenho maior respeito com o Ministério Público Federal, como tenho feito parte da Comissão 

de Acompanhamento do não cumprimento das Condicionantes. Mesmo sem fazer parte da 

comissão hoje tenho pleiteado e tenho recebido resposta e como já foi falado aqui referente ao 

Santa Benedita senhor Presidente quero relatar sobre uma informação, infelizmente ela foi verbal, 

há muito tempo que me preocupo com o conjunto Santa Benedita e venho lutando pleiteando desde 

quando não era nem vereador  quando via a situação da Transamazônica  com uma passarela, uma 

ponte sem acessibilidade para os pedestres foi desesperador e foi direcionado ao Governo Federal 

através do DNIT conseguimos o DNIT veio em Altamira implantar as passarelas para  dar 

acessibilidade principalmente para novecentas e cinquenta e oito famílias Referente ao saneamento 

eu me perguntava porque isso  está acontecendo. Conversei com o pessoal da Norte Energia, 

senhor Presidente gostaria até de fazer um desafio à imprensa, à essa Casa de Leis que mande 

oficializar a Norte que mande por escrito para podermos dar realmente a notícia o fato verdadeiro. 

Ai não estaria amarrado no pleito do governo passado. O vereador Dr. Loredan Mello solicitou 

um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse: eu discordo dessa resposta 

extraoficial da Norte Energia porque no PPA não tinha nem as ligações intradomiciliares, na época 

eu levante essa questão aqui não sei se vocês se recordam? E na época fizemos uma mobilização 

o Prefeito inclusive teve que fazer era a Presidente Dilma na época porque a Norte Energia não 

aceitava de jeito nenhum fazer as ligações intradomiciliares. Depois de um movimento aqui na 

cidade da ida do Prefeito até a Presidente Dilma ela ordenou que a Norte Energia fizesse. Foi 

discutido isso inclusive que a Constituição dizia que até a porta da casa era de direito, mas da porta 

da casa para frente seria o cidadão que iria atr. Então agora João antes da nossa sugestão, antes da 

Norte Energia concluir essa obra de Belo Monte tudo bem se a Prefeitura fizer, mas se o Prefeito 

quiser somar forças com a Câmara para exigirmos que a Norte Energia faça eu vejo como inclusive 

o Ministério Público e IBAMA entrar nessa briga eu vejo como obrigação da Norte Energia. 

Agradeceu. Dando continuidade o vereador João Roberto disse: senhor Presidente isso realmente 

é de fato, o que não conseguimos entender é que já existia o conjunto Santa Benedita e não foi 

contemplado com as ligações, se tivesse sido amarrado como eles falaram numa reunião em 

Brasília, só vamos fazer se tiver amarrado. Inclusive o Senador não concordou com eles. Ele disse 

espera ai a população vai sofrer porque não foi acordado sendo que é uma pendência. Não é porque 

um falhou que vocês vão fazer o que vocês querem. O que eu sugiro senhor Presidente fazer um 

abaixo assinado no Santa Benedita em todas as ruas vamos encaminhar ao Ministério Público 

federal para o IBAMA e Norte Energia para que ele possa realmente, por exemplo, o município e 

o Santa Benedita está sofrendo muito porque não tem drenagem, não tem água e que vai precisar 

de tudo isso. Como é que o Executivo vaio fazer um asfalto de qualidade se vai ter que quebrar 

tudo aquilo ali. Então isso é fato é dinheiro público, dinheiro jogado fora, me preocupo muito com 

isso. Tem um relato vou ler a resposta que veio do Ministério Público Federal. Cumprimentando-

o cordialmente, considerando os fatos narrados no Inquérito Civil nº 1.23.003.000090/2018-96, 

cientifico- o que no âmbito da Ação Civil, Pública nº 269-43.2016.4.01.3900, proposta pelo MPF 
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em fase Da União, IBAMA. Norte Energia S/A, Município de Altamira/Pará e COSANPA, contra 

a concessão de Licença de Operação (LO) da UHE Belo Monte, por descumprimento da 

condicionante 2.10- saneamento básico da cidade de Altamira, especificamente quanto ao 

abastecimento de água potável e ao esgotamento sanitário, foi proferida Sentença de parcial 

procedência, que condenou:  (a) a Norte Energia S/A a implantar o sistema de saneamento básico 

e manter o monitoramento da qualidade da água até a efetiva implantação desse sistema; (b) o 

Ibama a fiscalizar o cumprimento das obrigações anteriores e a encaminhar ao Sistema Geológico 

Brasileiro, relatório detalhado da localização de todos os poços tubulares e cisternas cadastradas 

para monitoramento das águas em cada ponto monitorado. Inclusive no Airton Sena II, parabenizar 

o Rainery, o Prefeito juntamente com a Norte Energia, cavou poços na localidade para minimizar 

a situação de água. Foi cavado no Airton Senna II, foi cavado um poço de mais de duzentos metro 

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

cumprimentos disse: antes de fazer um apelo verbal quero dizer aos vereadores da oposição que 

me antecederam dizer que na política todo mundo tem seu lado quando chegar a eleição para 

Prefeito e vereador ai vamos ver quem tem garrafa vazia para vender e quem esteve do lado do 

vereador que me antecedeu também, então continue com ele abraçado com ele. Onde falei que o 

vereador em doze do doze de dois mil treze votou na taxa de iluminação pública que tanto se fala 

aqui e você disseram que estão do lado dele. Então só lamento por vocês. Então senhor Presidente 

nessa tribuna mais do que justo venho prestar meus aplausos e cumprimentos. Então peço a essa 

Casa um apelo verbal que seja encaminhado aos professores da Escola Ducila de Almeida, no qual 

vou citar o nome o nome de todos aqui  Antônio Vieira, Cleonice Gomes, Adailce Morais Diana 

Xavier, Edenir Benicio, Edir de Sousa Diretor da Escola, Eliana Silva, Francisco de Assis,  

Jackmara, Janaina, Aparecida, Joelma Barbosa, José Carlo, José de Jesus, Katiusa, Lindomar 

Lourenço, Lourival Ferreira, Luzia Bernardes, Marcia Patrícia, Maria Luiza, Maria Rego, Maysa 

Reis Paiva, Mericélia, Osvaldo Silva, Patrícia da Silva, Raquel Damares, Sandra Passareli, Sheila 

Vanessa, Valdir Gomes das Mercês, Valdivino Lopes, Wilson Martins e Izaria Maria. Meus 

amigos os professores da Escola Ducila de Almeida a maioria deles  já estão com quatorze anos 

dando aula nessa escola e hoje a Escola Ducila de Almeida e referência e um orgulho para nós 

filhos de Altamira, apesar do ensino médio que está deixando muito a desejar pelo o Governo do 

Estado dos anteriores e principalmente agora pelo o atual  estão de parabéns, porque hoje conforme 

a avaliação do SISPAE do estado em meio de setecentas escolas do ensino médio do estado, 

inclusive todas de Belém a Escola Ducila de Almeida está em sexto lugar em médias das matérias 

em que são mais complexa que é matemática e português. Igual ontem que falei anteriormente os 

colégios particulares de Altamira não tiveram a nota do ENEM igual os da Escola Ducila de 

Almeida. E hoje vocês podem ver como se encontra a Escola Ducila de Almeida abandonada sem 

estrutura nem uma, esses professores tem que serem carregados nos braços e deviam também 

serem professores da Universidade, estão todos de parabéns. Então eu aplaudo e se eu pudesse 

carregaria todos eles no colo porque são merecedores, a nossa educação é acima de tudo. Hoje 

Altamira vi várias matérias de como está o nosso ensino fundamental no presente momento. Está 

também de parabéns também o nosso Executivo. Mas o que se trata nesse momento é o ensino 

médio espero que o governo do estado acelere com urgência, urgentíssima essa reforma para que 

os alunos da Escola Ducila voltem para a sala de aula, não podemos esperar não temos espaço para 

colocar esses jovens a não ser na Escola Ducila de Almeida. Nós temos que ter apoio do governo 

do estado, quero aqui nessa tribuna me arrepender de não ter votado no Governador, quero queimar 

minha língua, porque uma das metas do compromisso do Governador do estado atual tem é de 

valorizar o ensino médio, dar o piso salarial dos professores do magistério que nada disso ainda 
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aconteceu. Então senhor Presidente que encaminhe esse apelo verbal a todos parabenizando não 

somente em meu nome mas em nome dos pais dos alunos e principalmente dos nossos colegas 

vereadores. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor agradeceu a presença das 

senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral, 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 dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove.  

 

 

Dr. Loredan de Andrade Mello 

Presidente 

 

Waldecir Aranha Maia Júnior 

3º Secretário 

 

Isaac Costa da Silva 

2º Secretário 

 

João Roberto Mendes 

3º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


