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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

DEZENOVE DE MARÇO DO ANO DE BDOIS MIL E DEZENOVE.  

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental ‘reuniram 

se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do Dr. Loredan de Andrade 

Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Isaac Costa da Silva, João Roberto 

Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, 

Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, 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 Isaac Costa que fizesse a chamada nominal das senhoras e senhores 

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

justificar a ausência do vereador Waldecir Aranha Maia Júnior (viajando/Belém/tratamento de 

saúde). Em seguida considerando o que determina a Lei Orgânica e Regimento Interno, facultou a 

palavra ao Tenente Coronel Silvio Rogério Franco de Araújo – Comandante do CPR VIII, 

para fazer uma explanação dos trabalhos da Polícia Militar em Altamira. Comparativo no período 

de quatorze de janeiro à cinco de março, roubos, furtos e homicídios. Em seguida submeteu para 

apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 

doze de março do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para 

votação, aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: senhor Presidente quero desejar sucesso ao 

Comandante Silvio Rogério nessa sua nova jornada que se não me falha a memória chegou aqui 

como Tenente nesse município e hoje retorna para o Município de Altamira como Coronel do 16º 

BPM. Desejo muito sucesso e que Deus abençoe nesta caminhada e que vossa senhoria possa fazer 

um trabalho dinâmico por esse povo porque a segurança pública é uma das prioridades do Governo 

Helder, já participei de reuniões em Belém na a cúpula da segurança pública estava reunida com 

objetivo de minimizar essa problemática do Estado do Pará e da região da Transamazônica. Senhor 

Presidente vamos falar um pouco da nossa cidade com relação segurança pública o Coronel já nos 

passou. Agora vamos as mazelas que vem acontecendo em nossa cidade, ora Presidente Dr. 

Loredan e ex-Prefeito Claudomiro Gomes, está ali a orla do cais uma Condicionante da Norte 

Energia que a Prefeitura tem a obrigação de fiscalizar esse é o papel, tenho dito Prefeito sai de 

dentro do gabinete vai andar nas ruas. Na orla foi colocado bloquete há se aqueles tijolinhos tivesse 

sido colocados no Santa Benedita, se fosse colocados no Santa Ana, no Paixão de Cristo e em 

outros bairros que estão abandonados por essa gestão. Os moradores até brincaram dizendo que 

ali iria ser uma estação de metrô. Gente não merecemos isso, Altamira não merece isso, esse povo 

valentes e corajosos que aqui ficaram não merecem. As instituições o Executivo ele tem que ter o 

papel fundamental principalmente vereador Victor harmonia entre as instituições, principalmente 

quer que seja Norte Energia ou quer que seja outras instituições públicas do Governo Estadual ou 

Federal tem que haver o entendimento, tem que haver uma conversação para que as coisas 

aconteçam em nosso município, está ali bem claro para todo mundo ver, nas redes sociais está 

servindo de chacota o Município de Altamira todo mundo fazendo críticas de como lá está escrito. 

Então isso é triste para nós moradores, principalmente para nós vereadores que temos o papel 

fundamental de contribuir com nossa cidade. Senhor Presidente aqui a indignação também dos 

alunos da UAB (Universidade Aberta do Brasil) nessa semana o Ministério Público Estadual e 

Ministério Público Federal recomendou a reativação do Polo do Sistema Universitário da UAB 
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(Universidade Aberta do Brasil) dando a Prefeitura Municipal de Altamira dez dias para que a 

Prefeitura se manifeste e der uma resposta sobre essa questão, se não segundas informações do 

Ministério Público os Promotores irão ingressar uma ação judicial contra o município de Altamira, 

ora os caras querem estudar, eles querem se formar já estão a mas do meio do curso, ali tem três 

servidores do município se não me falha a memória é um coordenador, um auxiliar de limpeza e 

um técnico em informática  o que que é isso para o município? Para deixar duzentos alunos que 

estão fazendo seus cursos de sociologia e de matemática, fazendo sua pós graduação, ali na Escola 

Dom Clemente Geiger e ai o Executivo e o senhor Secretário de Educação querem castrar seus 

direitos, isso não pode Pastor isso é educação é o alicerce de tudo a educação é onde formamos 

nossos filhos, onde esse alunos e professores estão querendo Claudomiro ter seus direitos. Então 

Presidente peço a vossa excelência com seu espirito público, a sua boa vontade e dos ilustres 

vereadores dessa Casa para que possamos sensibilizar esse momento que estou aqui querendo 

pregar o não a desunião, estou querendo pregar aqui o que é de direito da população, dos nossos 

filhos que estão aqui querendo se formar, querendo ter seus direitos que assim venha a não precisar 

de ação judicial contra a Prefeitura Municipal de Altamira. Então Presidente digo isso acreditando 

que vossa excelência irá fazer encaminhamento para tentar minimizar esse problema mais rápido 

possível. Recebi informação através do companheiro João Estevam onde ele disse que o Travessão 

do Espelho onde os alunos estavam sem estudar todos os moradores da localidade se reuniram e 

fecharam a escola, nesse momento ele está me dizendo que as máquinas já foram para lá e São 

Pedro Barbosa mandou as máquinas para a localidade para assim arrumar as estradas. Agora eu 

quero ir lá para ver a estrada feita dando condições para os alunos estudarem e assim elogiar. 

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

cumprimentos disse: quero agradecer o comando de Polícia Militar de Altamira e torcer para que 

vocês realmente faça reinar a paz nesse município aonde há história recente e mostra grande 

volume de criminalidade que houve nesse município e inclusive nos Distritos de Castelo de Sonhos 

e Cachoeira da Serra. Espero que o futuro diga que o que deseja foi alcançado. Nesse expediente 

senhor Presidente quero falar nesse período basicamente sobre a precariedade em que vem 

ocorrendo no segmento do transporte escolar deste município, todos os anos no início são feitas 

umas licitações contratando carros e alguns carros são contratados através de dispensas de 

licitações. Passados mais de seis anos essa novela se repete todos os anos no início no meio e no 

final do ano o transporte escolar é muito precário, inclusive em Castelo de Sonhos e Cachoeira da 

Serra. Na Vicinal da Bucha o carro quando funciona um dia cinco dias fica parado no PDS Brasília 

não é diferente, na Vicinal do Esperança IV a precariedade dos veículos e das estradas a criança 

tem que sair de casa as três horas da manhã para chegar na escola as sete e trinta horas da manhã 

na aula, as onze horas termina o período da aula para retornar a sua residência as seis da horas da 

tarde isso é uma falha do Poder Executivo Municipal no exercício nesses seis anos. Chego em 

Altamira recebo reclamações do Assurini, aonde a escola São Benedito, lá no Espelho está fechada 

por causa dos pais estarem cansados de chegar na Secretaria de Educação do município pedindo 

por estradas melhores e nunca foram feitas acamparam ai o município parece que tomou vergonha 

e mandou máquinas para ao menos fazer o princípio da gestão o acesso. Aqui também ontem recebi 

reclamações do vinte e três nas Vicinais 7 e 8, aonde as ladeiras são completamente lisas, deixam 

diariamente, diariamente as crianças sem acesso das aulas. E eu vejo senhor Presidente e todos que 

me ouve que no ano de dois mil e dezoito, o setor de educação de Altamira foram investidos os 

recursos equivalente a cento e um milhões de reais, é muito dinheiro investidos para tanta 

precariedade que nós encontramos no decorrer nesse seis anos. Isto também quando deixa alunos 

sem acesso a aula diariamente isso também é falta de segurança, é falta de segurança do gestor 
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público municipal dessa cidade que tem deixado centenas de crianças ao longo de vários tempos 

sem aulas. Inclusive senhor Presidente nessa Escola São Benedito, ano passado muitas crianças da 

várias vicinais não tiveram acesso as aulas, onde forma cidadãos brasileiros para que possa chegar 

um dia até essa tribuna para questionar seus direitos. Dizem incorreto que não existe dinheiro 

público o dinheiro que está nos cofres da Prefeitura é dinheiro do povo e precisa fazer as 

necessidades que o povo solicitam. E nessa cidade é feito com o dinheiro público graças ao longo 

dos últimos anos, ultrapassou se uma verba superior a dois bilhões de reais, e os abandonos 

ultrapassaram o aceitável de todo cidadão que vivem na nossa cidade. Esperamos por um futuro 

melhor na segurança pública e na segurança de gestão. E assim que Deus os ilumine. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: 

quero cumprimentar o ex-Prefeito de Altamira Claudomiro Gomes, o qual tenho um apreço muito 

grande sempre digo isso a ele. Pois quando foi Prefeito dessa cidade o concurso público estava 

adormecido, se não me falha a memória nos anos de dois mil e seis a dois mil e sete realizou no 

concurso público. Parabéns Claudomiro Gomes por esse grande feito que você fez no Município 

de Altamira. Gostaria de cumprimentar o Coronel Silvio Rogério da Polícia Militar, desejar 

sucesso Coronel que vossa excelência faça muito pelo nosso município com relação a segurança 

pública. Hoje dezenove de março Dia Nacional do Artesão, gostaria de parabenizar todos os artesãs 

de Altamira. Gostaria também outros vereadores já falaram sobre as obras da Norte Energia da 

NEZA, temos as Condicionantes algumas obras estão sendo realizadas e observamos que não são 

fiscalizadas, não tem um acompanhamento da Prefeitura. Pois a Norte Energia faz conforme 

informações a Prefeitura vai lá ne desfaz. Então estava sendo realizado na orla do cais, conforme 

informação uma longa faixa, onde vimos e a nossa preocupação é a questão dom dinheiro público 

jogado no ralo, podendo serem feitas outras obras em benefício da população de Altamira. Na 

terça-feira, passada apresentei uma indicação relacionada ao semáforo da Travessa Coronel José 

Porfírio com a Travessa Pedro Gomes, fui informada que vai ser regularizada aquela situação que 

já está há mais de dois meses sem funcionar. Conforme informações essa semana vai neta 

funcionando. Gostaria de informar a todos que apresentei nessa Casa uma indicação sobre o 

plantão Social da importância do plantão Social. Veio um Projeto de Lei do Executivo para esta 

Casa e aprovamos sobre os benefício eventuais para aquelas pessoas de vulnerabilidade social que 

não tem condições de comprar o caixão de fazer o funeral, a questão emergencial. Nos deparamos 

com uma situação neste domingo aonde uma servidora pública uma gari faleceu e não conseguirão 

localizar ninguém da SEMIS para viabilizar o velório, pois se tratava de uma pessoa que não tinha 

nenhuma condições de fazer o funeral, pessoa realmente de vulnerabilidade social. Fiz essa 

indicação, aqui foi votado um Projeto e nós esperamos que a SEMIS faça urgente o plantão Social. 

Pois para outras pessoas de vulnerabilidade social pessoas com poder aquisitivo compram caixão 

no valor de cinco mil reais, dez mil reais, precisamos sim que sejam respeitadas essas pessoas que 

não tem condições. É uma situação emergencial que na Prefeitura Municipal ela tem sim a sua 

obrigação de fazer valer aquele momento tão triste. Ontem as quinze horas fui na casa da servidora 

que faleceu a família e as filhas chorando e aguardando ainda o corpo da mãe. Todos os vereadores 

presentes, principalmente os da base, vereadora Irenilde que é líder do governo que possa levar 

essa mensagem. Não é a primeira vez que falo nessa tribuna com relação a esse assunto para que 

realmente esse plantão Social seja resolvido. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha que após os cumprimentos disse: quero começar senhor Presidente agradecendo ao 

Celestino que num momento muito difícil no Cipó Ambé, solicitei e ele fez a recuperação da 

ladeira, bom mesmo se fosse de todo Ramal, mas já amenizou bastante. Em uma das reuniões que 

tive com o Prefeito junto com todos os colegas vereadores, nós solicitamos ao Prefeito o 
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atendimento do auxílio funeral aos sábado, domingos e feriados. Ontem minha assessoria esteve 

na SEMIS eu espero senhor Presidente que vossa excelência já tenha recebido que de acordo com 

a secretária da SEMIS ela nos garantiu que já mandou para a Câmara e que já foi liberado o 

atendimento do auxílio funeral nos sábados, domingos e feriados. Já oficiamos o Executivo no 

mês de fevereiro a respeito das ruas no complexo do bairro da liberdade ou seja no complexo do 

Nova Brasília II, que compreende os bairros da Liberdade, Santa Ana, Airton Sena I e Airton Sena 

II, onde temos inúmeras ruas intrafegáveis. O Prefeito também já encaminhou no secretário Pedro 

Barbosa que infelizmente até o momento não consegui entrar em contato com o Pedro Barbosa, 

dizer que estamos pagando um preço muito alto. Também solicitamos ao Prefeito Municipal 

providências para a ladeira da Galinha depois da Serrinha que também já foi autorizado e não 

conseguimos contato com o Pedro Barbosa. Senhor Presidente solicitei na reunião passada que 

essa Casa de Leis para que formasse uma Comissão para sentarmos com o Prefeito para 

solicitarmos dele uma equipe de apoio no caso de emergência na zona rural, quem anda na zona 

rural ver inúmeras coisas ladeiras que impede a passagem dos veículos. Então quem está levando 

porrada somos nós e são coisas tão simples, se tivesse Raimundinho Aguiar uma equipe que ir até 

ao local questão de uma hora, uma hora e meia já estava resolvido mas não percebemos essa 

intensão. Então seria muito importante para o bem do Governo Municipal e também para essa 

Casa de Leis que está aqui trabalhando em favor do povo de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos disse:  caros colegas 

vereadores e população, tenho em pauta o que já foi realizado e o que está sendo realizado para 

que todos tomem ciência dos trabalhos executados na Rua sete de setembro drenagem como a nova 

rede de esgoto de oitenta que era de quarenta chegando na Avenida João Rodrigues, Rua Djalma 

Dutra e Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. No bairro Paixão de Cristo linha d’água, meio fio e 

tapa buraco. Anel Viário equipe do Zé Ronaldo. Equipe do Divino Avenida Alacid Nunes linha 

d’água. Entre a Rua Pedro Gomes e Rua Agrário Cavalcante meio fio, linha d’água e calçada, 

Transamazônica Acesso quatro meio fio e calçadas. Equipe do senhor Nonato Travessão da cinco 

alargamento, terraplenagem e desvio de água. Equipe do chapa Monte Santo e São Francisco. 

Equipe do China bairro Bela Vista operação tapa buraco. Convido vossas excelências para fazerem 

uma visita nessas obras para vermos os trabalhos e que possamos chegar aqui na Câmara e poder 

mostra para a população os trabalhos que estão sendo realizados e o que ainda temos a serem 

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

cumprimentos disse: gostaria de saudar o senhor Coronel Silvio Rogério pelos trabalhos 

desenvolvidos dentro de nossa cidade e adentrando logo dentro de nossas conversas, fiquei meio 

triste Coronel Silvio quando vossa excelência disse que o efetivo na cidade diminuiu em dez 

Policiais. E também quando disse que o Governador está comprando as folgas dos Policiais e tem 

atribuído isso a diminuição de crimes ocorridos em nossa cidade. O que esperamos desse 

Governador na verdade é que não se utilize desses penduricalhos assim como o Prefeito de 

Altamira utiliza. Eu acho que nas folgas e férias são sagradas e utilizar de compras de folga de 

Policial, acho que na verdade isso não contribui tanto para diminuição de qualquer crime não. Eu 

espero que essa situação tenha sido utilizada nesse primeiro ano de Governo, mas esperamos na 

verdade que o Governo ele passe a remunerar melhor os Policiais de todo o Estado do Para e que 

não fique comprando as folgas Polícias. Acho que é um trabalho extremamente estafante é um 

trabalho perigoso e que precisa sim ser remunerado mas não utilizando da compra das folgas dos 

Policiais. Sabemos também já que o assunto aqui é sobre crime sabemos que a falta de empregos 

ela está relacionadas também com a criminalização com os crimes ocorridos em vários municípios 

e aqui nem Altamira não é diferente. Os empregos que temos aqui em Altamira na verdade são 



 
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 
 

5 

esses empregos a maioria são empregos temporários e irregulares que este Prefeito se utiliza e que 

vem utilizando desde a época em que foi Prefeito na primeira fez e nunca esse Prefeito fez um 

concurso público que não interessa à ele e vem arrastando com a barriga e foi uma promessa que 

ele colocou no Plano para agora este governo. Já estamos indo para o terceiro ano e fica assim 

assegurando dizendo que há necessidade de aprovação do Plano de Cargos Carreiras e Salários, 

que no passado ele retirou daqui de forma abrupta e fica como meu disse consternando. Não sei 

até onde ele quer chegar. No ano que vem já vamos ter eleição e não queremos permitir que esse 

servidores temporários sirvam mas uma vez de cabo eleitoral. Ano retrasado tivemos exemplos de 

várias dessas pessoas sendo obrigadas a vestirem suas camisas vermelhas e irem para as ruas 

pedirem votos para o Governo e para os indicados desse Prefeito de Altamira. O ex-Prefeito 

Claudomiro Gomes como foi lembrado pela vereadora Socorro logo no primeiro ano de governo 

fez o concurso público, a maioria hoje dos concursado que Altamira tem é daquele período, são 

pessoas que contribuem inclusive vereador Victor para sustentar a ALTAPREV e daqui a pouco 

essas pessoas todas estão sendo aposentadas e ai fico imaginando como é que vamos sustentar 

essas aposentadorias se não temos concursados que é de onde são recolhidas essa verba para 

sustentar a ALTAPREV. Então há necessidade urgente vereador de fazermos o concurso público. 

Vossa excelência também é um dos batalhadores aqui com relação ao concurso público e que já 

se manifestou e infelizmente vejo vossa excelência calado ultimamente, espero que vossa 

excelência venha a tribuna e continue cobrando o concurso público, essa força dos vereadores da 

base precisa também. O vereador Marquinho citou aqui com relação a UAB (Universidade Aberta 

do Brasil) aonde relatou que o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual entraram 

com o Pedido de Recomendação para que o Prefeito retomasse o acordo do Convênio que foi feito 

com a Universidade que realmente são duzentos alunos de vários cursos são vários estágios. E o 

Governo Estadual e Federal de forma violenta pois fim nesse convênio e os alunos estão querendo 

retomarem a suas aulas, querem terminar seus cursos. O Ministério Público Federal e Ministério 

Público Estadual já entrou com Ação dizendo caso o Prefeito não reveja este convênio vão entrar 

com a Ação sim contra este Prefeito, porque veio nesse rompimento do acordo o referimento do 

princípio da segurança jurídica. Quando eu chego aqui e digo quem há necessidade de essas 

situaçõ9es serem regulamentadas para que não fique ao livre arbitro deste Prefeito. Eu vejo que há 

necessidade de cobrar Leis, como hoje aqui veio com relação ao Piso Salarial dos professores que 

antes o Governo só vinha aqui dizendo que iria pagar o mês de março e hoje está mandando uma 

Lei para nós aprovarmos que é justamente para acabar com esse livre desejo arbitro do Prefeito 

fazer somente o que ele quer. Senhor Presidente na semana passada eu disse aqui que nós aqui em 

Altamira não temos uma política no desenvolvimento industrial, nós não temos uma política de 

fomento porque só interessa a esse Prefeito e alguns vereadores da base esse empreguismo. O 

Raimundinho disse mas o Prefeito já veio aqui e disse que ele vai conceder os descontos de 

impostos disse e daquilo é não é assim vereador é preciso que ele mande uma Lei para essa Casa 

nem uma empresa vai vir para cá se não tiver segurança jurídica, isso não pode ficar ao ar livre 

arbitro do Prefeito porque nunca aconteceu o que está acontecendo aqui com a UAB (Universidade 

Aberta do Brasil) quando interessa a ele faz esse convênio quando não interessa e é isso que não 

queremos. Queremos que este Prefeito desenvolva essa política de incentivo as empresas que seja 

cobrado dos empresários de Altamira. Senhor Presidente tenho andado nas ruas e os pequenos 

empresários tem discutido o valor altíssimo dessa taxa de recolhimento de lixo o valor altíssimo 

não tem empresário que se sustente nessa cidade. Por isso que não há empregos e por isso há 

relação de alto índice de crimes na cidade de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador João Estevam quem após os cumprimentos disse: Presidente mas uma vez nessa tribuna 
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para falar dos trabalhos. Cumprimento o Coronel Silvio Rogério e agradecer o trabalho que vem 

fazendo em Altamira. Dizer vereador Marquinho que na terça-feira passada vossa excelência falou 

sobre o Travessão do Espelho, estive com o Prefeito Domingos Juvenil ele chamou o secretário 

Pedro Barbosa e autorizou mandar as máquinas para o mencionado travessão, foi a 

retroescavadeira, caçambas, patrol. O Guina com toda sua equipe, o Garimpeiro também eles vão 

construir quatro pontes no Espelho. Vereador Aldo Boaventura estive contando mas de cento e 

cinquenta pontes nesses seis anos. Isso é muito importante para os produtores escoarem suas 

produções, porque sem o produtor a cidade não sobrevive porque tem que ter a produção. Agora 

que vocês falaram sobre a educação, lá no Travessão do Espelho, dizer que já estão trabalhando. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos 

disse: agradeço ao Coronel Silvio Rogério agradeço as informações, recebo-as com muita alegria 

apesar tendo em vista as melhores indicativas que vemos em relação a nossa  segurança pública 

em nosso município, isso é uma luta de todos nossa  incansável lutamos há num período de longa 

data e hoje conseguimos colher bons frutos do trabalho em conjunto da sociedade civil organizada, 

as entidades que tratam da segurança pública em nos  município e também com muita força 

política. Acompanhando os discursos de nossos colegas. O vereador Agnaldo se reportou falando 

que eu estou um pouco calado, não estou calado vereador e que meu ponto de vista está voltado 

em indicações e preposições principalmente por parte da população. E quando levantamos uma 

bandeira levamos à discussão, aprovamos o que é para ser aprovado e ficamos aguardando os 

encaminhamentos. Há duas semanas atrás reprovamos uma indicação do ano de dois mil e quinze. 

Então vamos dar o tempo necessário para a Prefeitura agir e que assim muito em breve estaremos 

colhendo os frutos deste trabalho. Então da minha parte tenham a certeza que estarei incansável 

por esta causa por entender que está é uma reivindicação da população Altamirense. Hoje recebi 

uma mensagem informando que o Ministério Público se manifestou estará entrando com uma ação 

com relação a Faculdade UAB (Universidade Aberta do Brasil) que infelizmente fechou por conta 

da parceria do Executivo Municipal e a Mesa. Vale ressaltar que eu fui um dos que levantou essa 

bandeira, acho que o único vereador da base que se manifestou favorável a essa Universidade. Eu 

entendo que a educação é o único caminho que temos para desenvolver nosso município. Uma 

Universidade daquela que tem pequeno custo só tem três funcionários públicos e usa o espaço da 

Escola Dom Clemente, e vale ressaltar que a Escola Dom Clemente hoje teve uma diminuição 

significativa pela quantidade de alunos por conta dos RUCs. Então tem uma sala lá que aos sábados 

é utilizada e nada mais justo do que o Executivo se juntar a SEMED para atender essa causa e 

fazer com que as aulas dessa Universidade voltem e assim os alunos terminem esse curso superior. 

E vale ressaltar que a grande maioria das pessoas vereador Aldo são pessoas que já trabalham no 

município. Então consequentemente eles estavam melhorando a qualidade da mão de obra dos 

serviços que eles prestam em nosso município. Então faço esse encaminhamento em relação essa 

Universidade. Quero falar sobre as obras da Norte Energia as obras das Condicionantes que vem 

acontecendo em nosso município. O que me preocupa com relação a isso é a forma de como a 

Norte Energia trata a população Altamirense e quando falo da população Altamirense eu me coloco 

nisso. Entendemos que a Norte Energia ela dificulta nosso trabalho como vereador, primeiro que 

as reuniões que ela organiza para discutir nas Condicionantes elas são sempre as terças-feiras no 

horário das Sessões. Depois o Superintende Camillo vem aqui na Câmara Municipal faz somente 

um showzinho técnico informa alguns números e fica por isso mesmo e não temos respostas 

definitivas das situações. Então o que que acontece ficamos até as vezes nos sentindo como uns 

palhaços enfrente a Norte Energia. Eu vejo as reuniões acontecendo nessa Casa sem a participação 

popular a maioria delas e não tem nem um encaminhamento quando se trata de Norte Energia ele 
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vem aqui fala, fala estamos fazendo isso e aquilo, e enquanto isso os parques e orlas estão 

abandonados. Enquanto isso vimos obras igual à da orla do cais tendo que ser demolida pela 

Prefeitura porque foi diferente do projeto que foi encaminhado para a Prefeitura, aonde temos a 

obra da Ernesto Acioly que tem que ser demolida também que foge do padrão que foi para a 

Prefeitura Municipal de Altamira. Então temos que está trabalhando com muita responsabilidade. 

Não quero aqui exibir a responsabilidade para a Prefeitura de forma alguma. Até penso que no 

caso da Secretaria de Obras a SEOVI ela tem sido sim incompetente com suas funções deixando 

a cidade esburacadas e não conseguindo nem tampa os buracos que tem nos bairros mas 

periféricos. Então a Norte Energia precisa sim tratar a população Altamirense. Os vereadores com 

responsabilidade e respeito para que assim consigamos mudar a história dessas outras 

Condicionantes. Nesta quinta-feira já marquei uma visita a todas as obras que puder visitar porque 

tem algumas que não podemos entrar para saber em que pé está e que muito em breve. Ontem 

estive com o senhor Camilo e eu espero que essa reunião ela tenha um resultado mais positivo não 

adianta ele vir aqui dizer que ele fez isso e aquilo e vermos obras como vimos a situação na orla 

do cais que foi feita nas coxas e que se não fosse a fiscalização da Prefeitura teria sido feita de 

forma irregular. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após 

os cumprimentos disse: ouvi atentamente o que foi falado com relação ao 16º Batalhão que graças 

a Deus com esse novo Comando no ano de dois e mil e dezenove diminuiu o índice de 

criminalidade nessa cidade de Altamira. Também que aumentou o efetivo duzentos e dezesseis 

por mês. Então o povo Altamirense só tem que agradecer o excelente trabalho que a Polícia Militar 

vem fazendo em nosso município e em todo o Estado do Pará. Dizer também que todos os dias Dr. 

Loredan faço caminhada no Anel Viário, ali constantemente as pessoas me cobram a questão da 

academia ao ar livre, todos sabem que ali é um ponto turístico e que todos os dias as pessoas estão 

lá fazendo caminhada, idosos, crianças enfim pessoas de todas as idades e o fluxo é grande. Hoje 

estive lá fazendo caminhada e o pessoal me cobraram novamente a questão também dos aparelhos 

que tem alguns quebrados, outros enferrujados e sabemos que foi indicação do vereador Assis 

Cunha parabenizo vossa excelência por essa indicação e juntos vamos intensificar. Desde já quero 

parabenizar nosso gestor municipal Dr. Domingos Juvenil. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: senhor Presidente começo 

minha fala colocando uma situação e agradecendo a presença do Comando da Polícia Militar em 

nome do Coronel Silvio Rogério, onde tive o prazer de estar lá recentemente logo que ele chegou 

em Altamira, fui muito bem recebido. Quero pedir Dr. Loredan que possa fazer um trabalho 

reunirmos com a Polícia Militar  e com a Prefeitura para que possa fazer um trabalho especifico 

nos parques e orlas, porque vejo a Polícia Militar se empenhando entrando nos parques e orlas sem 

ter via mas mesmo assim ela vai lá e faz seu papel, mas tem que ter um planejamento novo uma 

nova estrutura nesses parques e orla porque está em total abandono, é uma localidade propícia mas 

com vários índices de criminalidade, quem se atreve passar nessas localidades a noite? Primeiro a 

iluminação pública foi sucateada por irresponsabilidade do projeto que já pensando no Século XXI 

a possibilidade das pessoas furtar. Solicito ao Presidente para possamos sentar com a Polícia 

Militar e com a Prefeitura para planejarmos um plano emergencial para imediatamente dar mais 

segurança principalmente para as pessoas que moram no antigo Baixão do Tufi na Ozório de 

Freitas. Então quero agradecer ao Fabiano Bernardes Diretor da ALTAPREV que é o RPPS que é 

o Regime Próprio temos o Regime Geral da Previdência Social que é conhecido como INSS, eu 

como membro do Conselho Fiscal desde o ano de dois mil e dezessete, agradeço a Câmara por ter 

me indicado por esta representando essa Casa de Leis, inclusive solicito ao Presidente Dr. Loredan 

que possa encaminhar o vereador Victor que fazia parte do conselho onde ele se ausentou por 
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causa de outras atividades. Que essa Casa possa indicar um funcionário concursado para que tenha 

complemente a transparência de trabalho e de ética dos funcionários públicos que infelizmente são 

apenas mil e quinhentos e mais de três mil contratados que não se contempla com o RPPS em 

Altamira, o qual quero me solidarizar e que imediatamente venha fazer o concurso público. 

Inclusive quero solicitar ao Presidente que possa elaborar uma audiência pública com as pessoas 

responsáveis pelo o INSS, Justiça Federal e com as classes que tenham o interesse de discutir esse 

assunto que é muito complicado pelo que eu vi no curso que  assisti lá, o palestrante foi o Narlon 

que é da Secretaria da Previdência mas ele fez a defesa particularmente do lado dele, mas tive o 

cuidado de ouvir outras pessoas inclusive assisti vários vídeos sobre isso, inclusive o professor 

Eduardo  Fagnane da Unicamp quando você ouve um governo defendendo sua teoria que na teoria 

eles colocam que o pobre vai pagar menos e o rico vai pagar mas essa é a única chave de sucesso 

para essa nova reforma da Previdência, o custo de vida é crucial mesmo para os professores me 

solidarizo com o SINTEPP com os professores que de vinte e cinco foi para trinta anos e sessenta 

anos de idade. Vou fazer uma referência do jeito que está a pessoa tem trem de contribuição, tem 

idade e futuramente o homem que chegar aos sessenta e cinco anos e que não tiver vinte anos de 

contribuição não se aposenta. Então de acordo com o professor Eduardo Fagnane hoje para a 

Seguridade Social com a fala dele e diz que futuramente vai ser a miséria social, na zona rural não 

mas na zona urbana é um clamor, vemos idosos que trabalha na zona rural para ele se aposenta 

espera chegar a idade paga o Sindicato muitos nem pagam mas consegue aposentar. Nessa nova 

reforma vai ter que ter vinte anos de contribuição, se for família rural. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: se falou tanto aqui do 

Assurini, quero falar para vocês que com esse inverno ele está castigando. Peço que o pessoal da 

zona rural tenha paciência porque o que é de emergia está sendo feito e quem é que vai contra a 

natureza? então o povo tem que ter paciência que todos serão atendidos. O Assurini diga se de 

passagem ao Claudomiro Gomes quando eu era vereador na gestão dele o Claudomiro que foi o 

pai da reabertura o Garimpeiro mora lá há muitos anos ele sabe do que eu estou falando onde foi 

aberto aproximadamente trezentos metros de estradas e hoje tem mais de dois mil metros de estrada 

sabemos que não dar conta de fazer isso numa semana e nem em um mês tem que terem paciência 

com o nosso gestor com relação a essa situação. Ainda nesse ano o Quatro Bocas vai ser agraciado 

com aproximadamente sessenta quilômetros de asfalto para ajudar no escoamento da produção 

daquele povo e que cada dia mas aumenta a população do Assurini., então Claudomiro parabéns a 

você .Então quero aproveitar a oportunidade com relação a palestra do Coronel Silvio que é muito 

importante, onde parabenizo onde ele tem feito o muito com o pouco porque sabemos como estava 

nos últimos três anos a situação do nosso município de Altamira com  matérias em todo o Brasil 

como sendo o município mas violento do Brasil, onde nós chegamos? Nós filhos de Altamira, 

pessoas que estão aqui há muitos anos, onde se vimos todos os dias nas ruas de Altamira se 

cumprimentando. Então Coronel Silvio, precisamos que o nosso Governo do Estado não desista 

de nossos jovens. Nós não temos em Altamira um curso ofertado por esse Governo que passou, 

que esse atual que olhe para nossos jovens que ofertem cursos profissionalizantes para nossos 

jovens, cursos e para nossos jovens, como todos falam aqui do concurso público, os nossos jovens 

que não tem condições de pagar um pré-concurso e os daqui vão ficar chupando o dedo porque 

vem os de fora e tirão as vagas dos filhos de Altamira e daqueles que já estão aqui há muitos anos. 

Porque em outros estados está acima do nosso no mínimo vinte anos que nosso ensino médio está 

defasado. Então é isso que temos que olhar, temos que ter em nosso município uma escola de 

tempo integral para nossos jovens de ensino fundamental que ai sim nos próximos anos vocês 

tenha a certeza que nossos garotos, nossos jovens a violência vai diminuir bastante em nosso 
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município. Temos que falar aqui a diminuição mas temos que ver no futuro o que tem que se fazer 

no presente para que isso zere e o nosso município volte a ser como era antes. Vocês sabem que 

essas mazelas em nosso município é ressaca de Belo Monte, porque nós não tivemos a capacidade 

de se preparar principalmente nós vereadores, Prefeitos e as administrações que antecederam essas 

Condicionantes a Norte Energia deitou e rolou em cima de todos os Prefeitos da região e com os 

vereadores desculpe me os vereadores da época que não fizeram nada e hoje está essa mazela, que 

necessidade tinha meus amigos de terem esses RUCs que nem o Laranjeira, quem passa a noite 

vocês verem somente mato, onde hoje essas famílias todas elas eram para esta morando no mesmo 

local, era para terem tirado as famílias fazer o saneamento  construía as casa e traziam o povo de 

volta porque eles estão lá ao Deus dará uma escuridão, o comércio hoje em Altamira deixa de 

empregar no mínimo trinta por cento e o desemprego está muito grande se esse povo  morasse no 

mesmo lugar se assim fosse não estaríamos com todas essas mazelas. Todos sabem da distância 

do Laranjeira. Casa Nova é muito longe principalmente para as pessoas da terceira idade. Então 

hoje só lamentamos e muito eu que sou filho de Altamira sofro muito. Agradeceu. Em seguida foi 

facultada a palavra ao Tenente Coronel Silvio Rogério que após os cumprimentos disse: houve 

uma mudança agora de Comando aqui nesses dois meses em decorrência de doze Coronéis terem 

indo para a Reserva remunerada ai houveram algumas mudanças dos Comandos das Regionais, 

assim sai do Comando do Batalhão para ir para o Comando do CPR 8º, onde hoje sou o 

Comandante do Policiamento Regional 8, ou seja eu sou o Regional. E aqui do Batalhão foi 

nomeado o Major D Carvalho, pessoa aqui da terra, a família dele é daqui de Altamira, eu acho 

que temos que valorizar isso, é uma pessoa que nasceu aqui em Altamira então ele conhece a 

realidade do nosso município, então temos que valorizar isso porque é um filho daqui que está 

comandando o Batalhão daqui da área que já é um ganho enorme para nosso município. Então 

parabenizo é da minha turma, conheço o caráter do D Carvalho sem da pessoa humana e honesta 

que ele é. Então conto com o apoio de todos para como nosso novo Comandante. Então D Carvalho 

quero desejar a você sucesso, tenho certeza da sua competência, der continuidade do nosso 

trabalho. Estarei no CPR lhe apoiando e dando os meios necessários para você desenvolver se 

trabalho. Senhores as portas vão estar abertas para todos os senhores, os senhores são a voz do 

povo do município, são autoridades do nosso município que assim reconheço. Agradeceu. Em 

seguida foi facultada a palavra ao ex-Prefeito Claudomiro Gomes que após os cumprimentos 

disse: senhor Presidente em seu nome cumprimento todos os vereadores cumprimentos todos os 

presentes. Em especial quero cumprimentar o Coronel Silvio Rogério, parabéns pelos resultados 

apresentados em tão pouco tempo foram fundamentais para nossa cidade.  Desejar sucesso ao D 

Carvalho à frente do Batalhão da Polícia Militar de Altamira. Fico feliz em saber que ele é um 

Altamirense, assim ficamos muito felizes. Agradeço o carinho de cada vereador e de cada 

vereadora aqui presente e dizer ao público que aqui está presente que vim aqui hoje apenas para 

fazer uma visita de cortesia, mas o Dr. Loredan com sua gentileza me convidou para ficar aqui no 

ponto de destaque e foi mais gentil ainda como sempre foi comigo me abrindo esse espaço. Quero 

dizer que esse carinho é recíproco Dr. Loredan. Quero deixar uma mensagem bem simples para os 

vereadores aqui presentes e para toda população de Altamira. Falar exatamente sobre a importância 

do Legislativo, sobre a importância da Câmara de Vereadores para a vida de uma cidade. Em época 

de eleição costumamos se preocupar em que candidato a Prefeito se vai votar e esquecemos dos 

vereadores e quando fazemos isso estamos cometendo um grande engano com a democracia. Eu 

vou explicar para vocês porque o Prefeito qualquer que ele que seja ele é eleito com cinquenta, 

sessenta por cento dos votos ele não recebe a totalidade dos votos validos. Aqui esses quinze 

vereadores estão representados cem por cento dos votos validos que a população de Altamira que 
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elegeu vocês. Então esses quinze vereadores está a vontade da cidade de Altamira, então temos 

que levar isso em consideração. Além disso é importante que nós sabemos o quanto é importante 

o papel do vereador. O vereador tem o papel de legislar, realizar Projetos de Lei e as reivindicações 

da comunidade, ele tem o papel de fiscalizar o Executivo, as aplicações das verbas e dos seus 

recursos. Mas além disso tem outras coisas muito importantes que eu preciso dizer aos senhores 

aqui hoje nessa manhã para falar da importância que temos que dar quando for escolher bum 

candidato a vereador quando for escolher um candidato para votar. Ao elegermos esse vereador 

precisamos também acompanhar o mandato dele para saber o que ele está fazendo, o que ele está 

propondo, como neta sendo o comportamento dele na Casa de Leis, sabemos que a população, um 

grande número da maioria só sabe criticar, mas as vezes não acompanha seu vereador, então é 

preciso acompanhar seu vereador assim como os demais porque eles são os representantes da 

população. Vou citar um exemplo fundamental quem aprova o dinheiro que vai ser gasto na 

educação, saúde, cultura, obras são os vereadores não é o Prefeito. Quem aprova as contas do 

Prefeito ou reprova é a Câmara de Vereadores, isso independente do Tribunal de Contas do 

Município, a Câmara é Soberana. Vejam bem quem define quanto vai ganhar o Prefeito, o Vice-

Prefeito, os Vereadores e os Secretários é a Câmara de Vereadores. Então vejam a importância que 

tem o vereador. Digo isso porque precisamos estar atentos e verificar isso nas próximas eleições, 

senão não se consegue construir um município melhor apenas votando naquele candidato que 

achamos melhor, só conseguimos melhor uma Câmara de Vereadores comprometida com os 

anseios da população. Então gostaria de deixar essa mensagem nesta manhã bastante festiva e feliz 

para mim. Dizer que democracia é isso escolhermos nossos representantes mas sobre tudo isso 

acompanharmos o seu trabalho, seu desempenho para que possamos de repente corrigir rumos e 

apontar possíveis erros com os desacertos que aconteçam. Então deixo essa mensagem e dizer para 

vocês que é assim que construímos a democracia, votando num bom candidato, escolhendo um 

bom candidato a Prefeito, mas sobre tudo bons vereadores porque aqui neta um poder muito 

grande. A Câmara dois terços, dez vereadores se juntarem e tiverem o motivo justo, real ela pode 

caçar o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e nem o Supremo Tribunal faz ele retornar. Então esse 

é um poder muito grande não podemos tratar isso como uma coisa menor. Então não podemos 

dizer que os vereadores não fazem nada que eles não são importantes, eles são importantes sim, 

nós precisamos sermos companheiros e trabalharmos em conjunto a população, Legislativo para 

que a população possa ter resultados e nossa comunidade desenvolver. Agradeceu. Em seguida o 

senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Isaac Costa que 

fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA. Projeto de Resolução nº 024/2019, da Mesa 

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

Altamira (confecção das Atas). LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Projeto de Lei n.º 

089/2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores do 

Magistério Municipal de Educação Básica.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 089/2019, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos 

professores do Magistério Municipal de Educação Básica.  Indicação n.º 2187/2019, de iniciativa 

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

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

implantação das sinalizações Horizontal e Vertical, tais como: uma Rotatória, pintura de Faixa 

de Pedestre e Placas de Sinalizações na BR-230, rodovia Transamazônica, em frente à entrada do 

bairro Cidade Nova.  Indicação n.º 2188/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que 

sugere a empresa CELPA – Centrais Elétrica do Pará, realizar o serviço de melhoramento na 

qualidade do fornecimento de Energia Elétrica no município de Altamira, em especial a 
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comunidade de Princesa do Xingu, fazendo as seguintes ações:  Construção da linha de 69kV 

Altamira/Princesa do Xingu;  Construção da subestação Princesa do Xingu 69kV;  Construção de 

04 circuitos de 13,8kV;  Manutenções preventivas;  Manutenções corretivas e,  Ligações de 

clientes e expansão de rede.  Indicação n.º 2189/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

que sugere a empresa CELPA – Centrais Elétrica do Pará, realizar o serviço de melhoramento na 

qualidade do fornecimento de Energia Elétrica no município de Altamira, em especial a 

comunidade de Princesa do Xingu, fazendo as seguintes ações:  Construção da linha de 69kV 

Altamira/Assurini;  Construção da subestação Assurini 69kV;  Construção de 04 circuitos de 

13,8kV; Manutenções preventivas;  Manutenções corretivas e,  Ligações de clientes e expansão 

de rede.  Indicação n.º 2212/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir 07 

(sete) Abrigos, um na comunidade Quatro Bocas, um na Agrovila Sol Nascente, um no Porto da 

Balsa (ao lado esquerdo do rio Xingu, um no travessão das Baianas, um no travessão da Firma, 

um no travessão do Cajueiro e um no travessão do Itapuama, no Assurini.  Indicação n.º 2213/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, destinar um local apropriado para o estacionamento 

dos Caminhões Freteiros em Altamira.  Indicação n.º 2214/2019, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, construir mais 06 (seis) Bancas para serem destinadas aos feirantes do 

Mercado Municipal, mais precisamente na Feira do Produtor.  Indicação n.º 2218/2019, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

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

Buraco na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Esplanada do Xingu.  Indicação n.º 

2219/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar estudos no sentido 

de regulamentar o serviço de estacionamento na Rua Acesso I, no bairro Sudam I. Indicação n.º 

2220/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar no trevo da junção da BR-230 

com a PA-415, onde era o Posto da SEFA, um Letreiro de boas-vindas à Altamira. Indicação n.º 

2194/2019, 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 e asfaltamento e ou blokreteamento nas Travessas 04 e 07 e na 

Rua Água Azul, no bairro Mutirão. Indicação n.º 2195/2019, 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 e asfaltamento e ou 

blokreteamento na Rua do Sossego, no bairro Dom Lorenzo. Indicação n.º 2196/2019, 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 e 

asfaltamento e ou blokreteamento nas Ruas Paraiso e Antônio Barbosa, no bairro São Domingos.  

Indicação n.º 2190/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

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

o serviço de substituição gradativamente das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED em Altamira.  

Indicação n.º 2191/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar o serviço de Calçada 

Cidadã, como também implantar o serviço de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública na 

Avenida João Coelho, no bairro Brasília. Indicação n.º 2177/2019, de iniciativa do vereador João 
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Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de recuperação do Travessão da Firma, no Assurini. Indicação n.º 

2185/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação e 

encascalhamento no travessão do Cajá I, no Assurini.  Indicação n.º 2186/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação e encascalhamento do Ramal Boa Sorte, 

adjacente ao travessão do Espelho, no Assurini. Indicação n.º 2192/2019, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, criar uma nova política de atendimento da Delegacia Especializada no 

atendimento à Mulher – DEAM Altamira, no sentido que prestar serviço 24 horas por dia, como 

também, destinar uma Equipe da Polícia Militar para auxiliar no patrulhamento e atendimento as 

vítimas. Indicação n.º 2193/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através das Secretarias Municipais de Educação e de Meio 

Ambiente e Turismo, criar um Programa Regular de Conscientização Ambiental e de Educação de 

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Indicação n.º 

2209/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de limpeza dos Canteiros Centrais das Ruas 

Altamira, 21 de Abril e Castelo Branco, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 2197/2019, de iniciativa 

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

através da Secretaria competente, adquirir um Micro-ônibus para a Banda Municipal de Altamira.  

Indicação n.º 2198/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

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

serviço de encascalhamento do Ramal Cipó Ambé.  Indicação n.º 2199/2019, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, sinalizar as ruas da cidade, implantando placas contendo a sinalização 

dos principais órgãos públicos culturais e educacionais. Indicação n.º 2200/2019, de iniciativa da 

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

junto ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, no sentido de construir uma 

nova Rodoviária no município de Altamira.  Indicação n.º 2201/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, construir um Abrigo na Parada de ônibus no final da Rua Sete Setembro.  

Indicação n.º 2202/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar uma Ciclovia 

na Avenida Bom Jesus, no bairro Mutirão.  Indicação n.º 2203/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de pavimentação asfáltica na 

Alameda Vanessa Gonçalves, no bairro Ayrton Senna I.  Indicação n.º 2204/2019, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de roçagem e limpeza na rodovia Transamazônica, 

sentido travessa Pedro Miranda, onde o matagal está dificultando a visibilidade.  Indicação n.º 

2205/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de 

revitalização da pintura da Faixa de Pedestre em frente a EMEF Dom Clemente, no bairro Brasília.  

Indicação n.º 2206/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e 
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expansão do Posto de Saúde Padre Eurico Krawtler, anexo a antiga EMEF João Besouro, no ramal 

Cipó Ambé.  Indicação n.º 2207/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de 

saneamento básico, linha d’água, calçada, meio fio e pavimentação asfáltica ou blokreteamento na 

Rua WE-4, no bairro Liberdade.  Indicação n.º 2208/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

realizar os serviços de saneamento básico, galeria pluvial, linha d’água, calçada, meio fio, rampa 

de acessibilidade e pavimentação asfáltica ou blokreteamento na continuação das Ruas WE-13 e 

WE-14, no bairro Liberdade, interligando a BR-230.  Indicação n.º 2210/2019, de iniciativa do 

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

da Secretaria competente, implantar uma academia ao ar livre no bairro Santa Ana.  Indicação n.º 

2211/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

ou blokreteamento da Alameda José Batista, no Bairro Ayrton Senna I.  Indicação n.º 2221/2019, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de 

recuperação da rede de iluminação pública na Alameda Castro Jeremio, no Bairro Ayrton Senna 

I.  Indicação n.º 2215/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, criar um 

programa voltado à saúde do Homem. - Indicação n.º 2216/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria Municipal de Saúde, implantar o exame PSA no Centro de Diagnóstico.  Indicação n.º 

2217/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, implantar o exame de Ultrassom 

Transretal no Hospital Geral de Altamira.  Moção n.º 109/2019, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, que sugere que seja consignada Moção de Congratulação pela passagem do Dia do 

Demolay, celebrado no último dia 18 de março. AVULSOS:  Portaria n.º 023/2019, que constitui 

Comissão Temporária Especial para Acompanhamento da situação dos Loteamentos no município 

de Altamira.  Ofício n.º 036/2019, do Executivo Municipal encaminhado o Projeto de Lei n.º 

089/2019.  Mensagem do Executivo Municipal encaminhado o Projeto de Lei n.º 089/2019.  Ofício 

n.º 003/2019, encaminhado pelo senhor Antônio O. Palheta Júnior - Coordenador Municipal de 

Cultura. Em seguida fez uso as palavra Francisco Marcos que após os cumprimentos dirigiu se 

aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2210, 2211 e 

2221/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimento dirigiu se caos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2215, 2216 e 2217/2019, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde 

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

matérias. Indicações n.ºs. 2192, 2193 e 22,09/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

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 de n.ºs 2197, 2198 e 2199/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

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

dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2203, 

220,4 e 2205/219, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu 
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apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2206, 2207 e 2208/2019 de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que 

após o9s cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas 

matérias indicações n.ºs 2190 e 2191/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. 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 2187, 2188 

e 2189/2019, de autoria do vereador Dr. Loredan Mello. Não havendo mais manifestantes o senhor 

Presidente solicitou ao vereador João Roberto para fazer a verificação de quórum. Havendo 

número legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se se algum vereador 

queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente 

submeteu para VOTAÇÃO: indicações n.ºs 2187, 2188 e 2189/2019, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 2212, 2213 e 2214/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2218, 2219 e 2220/2019, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior. Indicações n.ºs 2194, 2195 e 2196/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações 

n.ºs 2190 e 2191/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2177, 2185 e 

2186/2019, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 2192, 2193 e 2209/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2197, 2198 e 2199/2019, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.º 2200, 2201 e 2202/2019, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2203, 2204 e 2205/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

Indicações n.ºs 2206, 2207 e 2208/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 

2210, 2211 e 2221/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 2215, 2216 

e 2217/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Moção n.º 109/2019, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior. Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETE PARA 

VOTAÇÃO COM DESTAQUE Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável ao Projeto de Lei n.º 089/2019, que dispõe sobre o Reajuste do Piso Salarial dos 

Professores do Magistério Municipal de Educação Básica. Aprovado a unanimidade.  Projeto de 

Lei n.º 089/2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Reajuste do Piso Salarial dos 

Professores do Magistério Municipal de Educação Básica. Aprovado a unanimidade. Não havendo 

mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhora 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 dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove.  
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