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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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.  
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