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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA CINCO DE 

JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
 

Aos cinco dias do mês de junho 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 de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis 

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

Neto, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do 

Carmo. O senhor presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em 

seguida solicitou ao vereador Isaac Costa q2ue fizesse a chamada das senhoras e dos senhores 

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

justificar a ausência do vereador Waldecir Aranha Maia Júnior (viajando/Brasília). Em seguida 

submeteu a mesma para votação, aprovada a (unanimidade). Em seguida submeteu para a 

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

vinte e nove de maio 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. O senhor presidente 

disse: como o vereador Roni Heck, ontem ele pediu seu afastamento dessa Casa de Leis, ele  vai 

fazer uso da tribuna para fazer seu discurso de despedida essa Casa, e já ressaltando que hoje 

mesmo eu irei convocar o Suplente do vereador Roni que é o ex-vereador Almiro Gonçalves, 

dizer que em contato por telefone ele disse a mim que vai ocupar o cargo de vereador e ele tem 

por lei 15 (quinze) dias mas ele disse que amanhã virá aqui nessa Casa de  Leis conversar 

comigo e até na próxima sexta-feira ele deverá tomar posse, na próxima Reunião Ordinária ele já 

deverá estará presente e ocupará o seu assento. Lembrando que o cargo de terceiro Secretário 

ficará vago e depois nós faremos a eleição do terceiro Secretário. Quando o vereador Almiro 

tomar posse nós vamos agendar ainda para esse semestre ainda antes do encerramento do 

período legislativo. Antes de chamar o vereador Agnaldo Rosas, eu quero convidar o vereador 

Roni Heck, eu digo vereador porque agora que ele está se descompatibilizando e por lei ele pode 

se descompatibilizar é um afastamento. EM seguida fez uso da palavra o senhor Roni Heck, que 

após os cumprimentos disse:  venho nesse momento informa-los, que é um dever meu porque 

somos colegas de trabalho não deixo de ser vereador, mas me afasto para assumir outra função e 

está à disposição do município. Vejo hoje aqui a presença da professora Suely Silva, que até o 

dia primeiro foi Secretária de Educação do Município de Altamira. E me lembra que a educação 

é uma das pastas e uma das causas mais importantes de um município de um Estado e de um País 

só a educação pode transformar vidas e transformar o futuro. A educação ela não é descontinua 

ela não existe ruptura na educação, existe mudanças de gestão, pessoas de ideias, mas as 

políticas educacionais que existem elas devem ter continuidade até porque eu penso que não é a 

figura do Secretário, não é a figura do Diretor nem a figura do Coordenador ou de quem quer que 

seja a figura mais importante da educação. As pessoas mais importantes que tem na educação, eu 

sempre disse e sempre vou dizer que são nossos alunos, são as nossas crianças, os nossos jovens 

e nossos adolescentes, porque se não tivesse alunos nós não te4riamos professores, não teríamos 

Secretário de Educação e não teríamos as funções que existem. Então nós somos servidores e 

estamos a serviço da educação, não existe a figura de status existe a figura de serviço e de 

servidor. Colegas vereadoras e colegas vereadores preciso dizer que vou continuar à disposição 

dessa Casa porque eu sai daqui para assumir uma função no Executivo, mas eu sei da 
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importância que essa Casa tem para a educação e para o município, e eu sei da importância das 

opiniões , as ideias de cada vereador aqui tem e eu estou à disposição  principalmente para ouvi-

los, para que possamos juntos construir aquilo que há de melhor para o município de Altamira 

Então deixo nesse momento o meu cargo de vereador assumo essa função, mas antes de terminar 

gostaríamos que nós déssemos uma salva de palmas para a professora Suely, que está presente na 

plateia pelo trabalho desenvolvido. Peço a Deus sabedoria e o apoio de cada um de vocês. 

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

cumprimentos disse: senhor presidente essa semana estive na SEDAP onde também houve 

mudança de comando e também houve posse do senhor Zequinha Marinho (conhecido por 

Zequinha do Sintaxes) e confesso aos senhores que fiquei muito surpreso com os depoimentos 

dos colonos principalmente dos colonos do Assurini, relatando como eles foram atendidos pela 

administração anterior , e eu disse que esse tipo de serviço irá continuar porque conhecemos o 

senhor Zequinha Marinho, e o Zequinha com absoluta certeza com toda sua humildade ele vai 

dar continuidade aos trabalhos do Mauricio Nascimento. O mais interessante foi ouvir 

depoimentos de pessoas simples relatando como elas foram atendidas. Quero fazer um paralelo 

aqui de com relação aos atendimentos da Secretaria de Educação eu particularmente fui a 

Secretária de Educação algumas vezes não fui como vereador e nem como advogado fui como 

cidadão cobrar algumas situações e infelizmente á no atendimento me foi negado uma simples 

cópia de protocolo dizendo que para isto haveria necessidade de ter a anuência da então 

Secretária de Educação, eu estranhei  e fiz  na época um manifesto joguei nos grupos e tive que 

sai da Secretaria de Educação e fui lá na Prefeitura aonde funciona o Jurídico e fui muito  

atendido por um advogado de lá, e falei o que me interessava era uma resposta para aquilo que 

estava buscando não me interessava se seria positivo ou negativo, e a resposta me veio negando 

o requerimento no que havia pedido mas tudo bem. Entrei na Justiça o Juiz concedeu uma 

Liminar e depois a Prefeitura agravou e o Tribunal, mas uma vez confirmou nosso requerimento 

e nosso entendimento. Eu estou aqui sinceramente para desejar ao novo Secretário Roni Heck, 

muita sorte, compreensão e eu espero que os atendimentos principalmente dos professores e dos 

alunos sejam o diferencial, parabéns ao novo Secretário Roni Heck.  Também gostaria de me 

referi a um Projeto de Lei que eu propus que foi lido nesta Casa à quatro ou cinco Sessões 

anteriores, ou seja, já faz, mas de um mês ainda não retornou para votação, porque estamos a 

esperar um Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Venho encarecidamente solicitar para 

que seja emitido esse Parecer para que esse Projeto de Lei, seja votado na próxima Sessão, 

porque eu não vejo que seja tão comum aqui principalmente pelo os Projetos que aqui passaram 

e foram aprovados sem tanta demora. O Projeto de Lei que eu apresentei foi que prevê a 

proibição da inauguração de obras públicas inacabadas. Eu espero que na próxima Reunião 

esteja aqui para ser aprovado. Agradeceu.  O senhor presidente Dr. Loredan Mello, disse: à de 

esclarecimento Dr. Agnaldo Rosas, o Dr. Samuel já fez o Parecer do seu Projeto, quero num dos 

intervalos da nossa Sessão, eu quero conversar com vossa excelência para tratarmos desse 

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

cumprimentos disse: presidente o que me traz à tribuna é para trazer um assunto para nós 

debatermos e trabalhar em cima dele que é dois pontos importantes que é a questão do turismo, 

volto aqui a repetir e dizer que nessa semana fiz várias visitas e vários segmentos. Estive no 

Hotel Vale do Xingu com o senhor Miguel, conversei com o Tenório e com algumas pessoas que 

vem investindo inclusive o Edú que tem uma belíssima Cachoeira depois do Brasil, onde tive o 

prazer de ir lá com minha filha para ela fazer uma pesquisa. Acho que temos que abordar esse 

assunto sim, é uma das alternativas que temos como se dizia após Belo Monte o que será de 
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Altamira? então temos que trabalhar em cima da criação dos polos. Eu estava conversando de 

acordo com as informações com relação polo Altamira, polo Vitória do Xingu e polo Brasil 

Novo, a partir do momento dessa criação desses polos com o apoio do Governo Federal existe 

muito dinheiro para poder trabalhar esse ponto, para as pessoas conseguirem esse apoio. 

Também não posso deixar aqui de relatar para que possamos encabeçar e levantar essa bandeira  

sem questão partidária  que seja realmente a bandeira em prol da nossa cidade de Altamira, 

precisamos convencer e trabalhar em cima da teoria , temos exemplo, como o Recanto Cardoso 

foi beneficiado com asfalto assim trazendo muitos benefícios para aquele local para as pessoas 

que vem de fora terem um melhor acesso, e não só ele mas também em outros lugares bonitos 

que temos aqui em Altamira como balneários que necessita do apoiamento do Governo 

Municipal com infraestrutura e asfalto para assim dar condições para as pessoas irem desfrutar o 

melhor e nossa cidade seja no inverno ou no verão. Então é importante que trabalhemos essa 

teoria, eu vou continuar lutando inclusive ouvimos na cidade falar de crise, mas aqui mesmo no 

Hotel Xingu não tem vaga de hospedagem desde o mês de julho, então é uma coisa muito 

favorável para nossa cidade de Altamira. Quero parabenizar a TV Vale do Xingu de levantar 

essa bandeira também de trazer o lado bom de Altamira, e nós moradores toda a população 

temos a obrigação de fazer a nossa parte quero até determinar aqui que já tem algumas pessoas 

que contempla m nas redes sociais que é o “hashtag” eu amo Altamira, então nada mais 

importante do que cada um fazer sua parte, você que ama Altamira com certeza você vai colocar 

um vídeo de seja de qualquer lugar “hashtag”  eu amo Altamira”, então quem ama cuida quem 

ama quer o bem. Então vamos compartilhar a ideia ela não é minha ela já existia queremos 

somar fazer minha parte discutindo nessa Casa de Leis, levando até ao Executivo para mostrar 

um caminho viável para que possamos alavancar o turismo em nossa região. Haja vista que nós 

temos um Rio Xingu que nos proporciona uma belíssima paisagem. Também temos que 

parabenizar a imprensa local que muito vem contribuindo. Parabenizar a revista exclusiva que 

tem estampa vários lugares bonitos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: nesse momento gostaria de parabenizar o 

colega Roni Heck, que assumiu uma pasta muito importante que é a educação.  Estive visitando 

alguns bairros da cidade e como nós tivemos aqui uma audiência pública com a Norte Energia, 

aonde solicitamos a maioria dos vereadores que estavam presentes solicitaram as melhorias e as 

indagações sobre algumas obras do nosso município, que ainda vemos muitos descasos. Temos 

aqui na Comandante Castilho várias valas atrapalhando tanto os pedestres quanto aos 

comerciantes da Comandante Castilho, e não só essa rua, mas são várias ruas de nossa cidade 

que estão com essa problemática. Então esperamos que eles possam solucionar ou que pelo 

menos possam tapar essas valas para que se possa ter um tráfego normal nas diversas ruas da 

cidade, as pessoas caem dentro dos buracos onde não tem nem um aviso e nem uma sinalização, 

então vamos está cobrando sempre da Norte Energia,  no qual eles disseram que é de 

responsabilidade deles e que iriam fazer após as instalações intradomiciliar toda a infraestrutura 

da cidade, todo o asfalto da cidade e nós vamos estar cobrando diariamente nesta Casa e também 

através de ofício à Norte Energia para cobrar das empresas que prestam serviços para a Norte 

Energia. Gostaria de dizer também que visitei o bairro Nova Altamira o conjunto Santa Benedita, 

aonde estão fazendo um trabalho nos bueiros e tapando os buracos. Toda terça-feira, eu falo 

sobre o conjunto Santa Benedita, onde temos novecentos e cinquenta e oito famílias, que 

precisam realmente de uma boa estrutura, de uma boa pavimentação naquelas ruas e na questão 

da água. A questão realmente é que os bueiros estavam entupidos alagando as casas, então a 

Secretaria já começou o trabalho no Nova Altamira, no qual parabenizo e estamos 
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acompanhando esse trabalho que está sendo realizado. Também tivemos uma reunião com as 

mães, a questão da creche que ainda está fechada. Também falamos com a chefe de gabinete a 

questão da Licitação que já tem alguns meses para que realmente seja resolvida para que a 

creche Santa Benedita possa ser aberta em breve, porque já estamos no mês de junho e depois 

vem férias, para que no mês de agosto possa ser aberta essa creche, tem que muitas mãezinha 

que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos que realmente possa em brevidade 

ser aberta. Ontem cobrei do Dr. Artur Lobo, que está assumindo a Secretaria de Estado de Saúde 

Pública no momento porque o Dr. Vitor Mateus, no momento está de férias, cobramos a questão 

do tomógrafo do Hospital Regional o qual ficou de nos dar uma resposta se hoje já foi feita a 

aquisição ou não do então tomógrafo, Então cobramos semanalmente para darmos uma resposta 

para as pessoas que estão na fila de espera para fazer exames, porque estão somente fazendo a 

tomografia dos pacientes internados no Hospital Regional Público da Transamazônica. 

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

cumprimentos disse: quero desejar ao ex-vereador Roni Heck boa sorte na Secretaria de 

Educação. Visto os problemas que Altamira ainda tem para se resolver falo sobre o ramal da 

Floresta onde os alunos do EJA, estudam do lado de fora da escola numa grande precariedade no 

escuro sem as mínimas condições de aprendizado. Falo sobre várias escolas do interior 

principalmente no Assurini que nas minhas visitas constantes localizo vários problemas, 

inclusive salas que não tem se quer um ventilador para que eles possam estudar em lugares que 

não tem nem salas de aulas preparadas para eles. Falo sobre o Colégio Léo Heck em Castelo de 

Sonhos líder do governo a energia de lá é irregular é um gato, outro dia deu um curto circuito na 

sala dos computadores a sorte que não tinha nem um aluno naquele momento se não teria 

vitimado alguns alunos e aí o município arcaria com as consequências. Então afirmo que vamos 

ter novo Secretário espero que ele tenha a sensibilidade de visitar as mas de centos e poucas 

escolas que existem nesse município e que possa ofertar para elas melhores condições. Visto o 

volume financeiro que foi gasto nesses cinco anos e eu não vi uma evolução no aprendizado na 

qualidade de ensino igual os alunos merecem naquilo que o novo Secretário referiu se. Também 

não poderia deixar de usar esse momento para desejar boa sorte ao Coordenador da SEDAP o 

Zequinha que ele continue fazendo o trabalho que o Dr. Mauricio Nascimento vinha fazendo e 

ofertando a esse município desta região melhorias para os agricultores produzir alimentos que 

sustenta nossa vida. Mais o que, mas me chamou atenção nessa semana nobre presidente e 

nobres vereadores e vereadoras foi o volume pessoas assassinadas no Estado do Pará agora até 

ao final do mês de março do ano de dois mil e dezoito, esses três primeiros meses foram 

assassinado novecentos e noventa e oito pessoas no Estado do Pará, numa média de onze pessoas 

por dia. Aonde o Governo do Estado vem fazendo uma verdadeira demagogia na segurança 

pública, nós não podemos aceitar que no Estado do Pará e no Brasil nós tenhamos uma guerra 

civil instalada e nossos governantes de braços cruzados que venha fazer algo definitivo para que 

possamos abaixar esse índice violento de vítimas que estão aí, e que este final de ano com 

certeza os índices vão passar de setenta mil pessoas mortas. No ano de dois mil e quatorze, eu 

lembro que eu falei nesse microfone que era cinquenta e duas mil vítimas no Brasil assassinadas. 

E no ano de dois mil e dezesseis, já tinha passado de sessenta e duas mil vítimas. E no ano de 

dois mil e dezessete chegou a sessenta e cincomil vítimas. E com certeza este ano nós já estamos 

com, mas de setenta mil vítimas mortas até ao final do ano se continuar nessa forma. Cabe a essa 

Casa de Leis, encaminhar também uma carta ao Secretário de Estado para que possamos arrumar 

projetos e baixar esses índices tão violento que começa nas cidades pequenas e termina nas 

grandes, todos os dias na televisão vimos um absurdo. Ontem mesmo a tarde eu verifiquei na 
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Policia Civil várias infrações cometidas por jovens que fazem os delitos sem pensar e aí as 

consequências vem para os pais e mães tanto deles como das vítimas E este vereador tem a 

preocupação que esses índices alarmantes estão se alastrando que possam ocasionar mas 

problemas a todos. Então presidente encerro solicitando um encaminhamento ao Secretário de 

Educação a carta de preocupação aos níveis assustadores que a segurança pública apresenta. Eu 

acho que a segurança pública hoje ela chama se insegurança Estadual no Estado do Pará. 

Agradeceu. Seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos 

disse:  faço cumprimento especial a nossa querida amiga Suely ex-Secretária de Educação, 

parabéns pelo o trabalho à frente daquela pasta que é uma das principais pastas do município, 

que sem soma de dúvidas seu trabalho foi reconhecido e por conta de sua determinação você 

conseguiu desenvolver a nossa educação trazendo melhoras para nossa sociedade.  Parabéns 

professora que Deus abençoe, e que a gente consiga, continuar com o mesmo trabalho agora nas 

mãos do colega Roni Heck. Cumprimentar também nosso amigo vereador João Estevam, 

companheiro que está passando momentos difíceis com sua saúde, mas graças a Deus já está 

recuperado, estávamos sentindo sua falta é sempre muito importante sua participação. Que Deus 

lhe der muita saúde para dar continuidade com sua responsabilidade no Assurini que sabemos 

que é gigantesca. No último dia vinte e cinco de maio, participei de uma programação na orla do 

cais em comemoração à criação do Batalhão da Policia Militar 16º BPM. Então tenho grande 

satisfação em receber uma Condecoração de Amigos do Batalhão, essa Comenda recebemos 

devido nosso trabalho relacionado principalmente a segurança pública. Quero agradecer o 

Comandante Alencar, que sem dúvidas ele estar fazendo um bom trabalho à frente da PM, e que 

possamos desenvolver nosso município e melhorar a qualidade da segurança pública e fazer com 

que possa dar mais tranquilidade e segurança para toda nossa população. Então para mim foi 

uma honra receber essa Comenda e sem sombra de dúvidas vai ficar marcado na minha vida 

pessoal e também na minha vida política essa Comenda Honorifica. Também estive visitando o 

RUC Casa Nova, bairro que até então poucas as vezes tinha sido feito algum tipo de trabalho 

devido ao tamanho do nosso município, e graças ao convite do nosso amigo Isaac Presidente do 

bairro, fizemos uma visita no bairro e conseguimos vera as dificuldades e as situações que 

precisam ser melhoradas naquela localidade. Fomos até ao Colégio Getúlio Vargas Valquíria 

Melo, ver a responsabilidade e compromisso que a mesma tem com aquela escola, conseguimos 

ver algumas situações que precisam ser melhoradas. Já contatamos com a Norte Energia, pois a 

mesma ainda é responsável pelas melhorias naquele Colégio, e conseguimos assim ver que nós 

precisamos mudar algumas partes estruturais daquele Colégio para dar mais tranquilidade para 

nossa juventude e nossas crianças que lá estão aprendendo. Também conseguimos identificar que 

precisamos construir uma academia ao ar livre lá no barracão dos moradores, e também uma 

pista de atletismo para que crie oportunidade para as pessoas que querem fazer atividade física e 

ter um espaço. E sem contar que precisamos melhorar a qualidade da iluminação da quadra 

poliesportiva do bairro que já está deteriorada precisando urgentemente de melhorias para que a 

juventude consiga praticar suas atividades esportiva. Também visitei ontem à noite no  bairro 

Altaville II, bairro esse que precisa urgentemente de um atendimento lá dos nosso serviços 

públicos, aquele bairro já existe há muito tempo e ainda não existe melhorias por parte da 

Prefeitura a não ser nos períodos de fortes chuvas do inverno que as máquinas da Prefeitura 

passam por lá,  fazem uma melhoria mas precisamos da pavimentação naquele bairro, 

precisamos que aquelas pessoas sejam atendidas pelo nosso Prefeito Temos que buscar 

melhorias e dar uma resposta a toda essa população. Tivemos uma reunião de quase uma hora e 

assim conseguimos ver as dificuldades e a população reclamaram dos acontecimentos aos 
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últimos anos, estaremos encaminhando toda essa demanda a Secretaria de Agricultura e também 

ao nosso Prefeito para que consiga dar essa resposta o mais rápido possível para a nossa 

população. Tivemos uma reunião lá no Sindimoto onde realizamos uma reunião que acontece 

quase que mensalmente com todos os motos taxistas para tratar dos interesses dessa classe tão 

importante e que sem sombra de dúvidas prestam serviços de melhor qualidade para nosso 

município, tratamos do que é de nosso interesse a classe, e em breve estaremos trazendo 

respostas para os mesmos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos que após os cumprimentos disse:  meu caro João Estevam seja bem-vindo novamente a 

essa Casa. Aproveito para desejar sucesso ao ex-vereador Roni Heck, assumindo a Secretaria de 

Educação, desejando que ele faça um bom trabalho, porque educação é o alicerce de tudo nós 

entendemos que através da educação nós podemos ter uma sociedade mais justa, enfim desejo 

sucesso. Assim como desejo sucesso também ao José Morais, (popular Zequinha) Presidente do 

Sintaxes de Altamira, que assume a Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado substituindo o 

Mauricio Nascimento, que prestou serviço aquela instituição fazendo um trabalho voltado para o 

homem do campo e aos agricultores com muita dificuldade. Digo assim porque o Mauricio 

formado em Direito onde foi convidado pelo o Dr. Geovane Queiroz para assumir aquela pasta 

da Secretaria de Agricultura e Pesca o Mauricio é meu filho, assumiu com muita 

responsabilidade e saiu de mãos limpas de lá, pediu para sair por motivos pessoais e interesses 

voltados também para tocar seus negócios e sua empresa. Contribuiu com o que pôde para que os 

agricultores pudessem ter condições de vida melhor seja lá onde for Castelo de Sonhos, Assurini, 

enfim. Então aqui desejo sucesso ao Zequinha que assuma aquela pasta desejando sucesso e 

esperando que ele venha a fazer um trabalho melhor do que o que o Mauricio fez. Presidente 

para informar a população de Altamira o Tesouro Nacional informou aqui também sobre os 

recursos hídricos que novamente venho falando aqui que foi passado dois milhões e seiscentos e 

quatro mil reais, para a Prefeitura Municipal de Altamira no dia de ontem. Foi passado também o 

FPM também no valor de dezessete milhões seiscentos e quatro mil reais, informação do 

Tesouro Nacional, essa informação é para que a população fique ciente do que está acontecendo 

com os recursos que vem para o município de Altamira. Senhor presidente cobrei aqui do 

Executivo e volto a cobrar novamente e em toda Sessão desta Casa que estiver aqui vou cobrar o 

Centro dos Dependentes Químicos do Assurini, João Estevam vossa excelência estava presente 

assim como eu estava também quando foi feito lá, a compra do terreno do Garimpeiro a 

administração municipal através do Juvenil, comprou a área do Garimpeiro para fazer o Centro 

dos Dependentes Químicos de Altamira. Esses recursos vieram do PDRSX esse recurso foi 

destinado lá está a obra pronta. O que nós queremos João Estevam é que a obra seja inaugurada 

para que essas pessoas que estão sofrendo essas famílias que precisam que tem aquelas pessoas 

que são dependentes químicos que eles possam ter aqui um tratamento adequado que o 

município faça isso, porque tem recurso para isso vem o recurso, e nós temos o papel 

fundamental para irmos atrás com os parlamentares, com o Ministério da saúde, enfim com o 

Estado para que possamos inaugurar esse Centro de Independentes Químicos. Essa é uma 

cobrança que eu faço, também faço um apelo à vossas excelências que converse com o Prefeito 

para que ele possa vir a inaugurar aquele Centro. Para concluir vou fazer minha crítica aqui com 

relação essa rua Comandante Castilho que é no centro da cidade e os comerciantes não sabe, mas 

o que fazer estão todos aí na poeira nos buracos no centro da cidade. A culpabilidade da empresa 

que está prestando serviço para a Norte Energia que está fazendo esse serviço lá, a Prefeitura tem 

sua responsabilidade porque ela podia colocar alguém para fiscalizar e dizendo vocês começam 

hoje, mas amanhã tem que terminar o então serviço não tem data de termino da obra. Então 
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queremos que a administração vá para a rua que a administração saia de dentro do gabinete 

venha exercer sua função dizendo para a Norte Energia conclua esse serviço aqui de imediato no 

centro da cidade porque nós não podemos deixar nossos irmãos sofrendo no centro da cidade 

Raimundinho Aguiar. Gostaria de meu Vice-Presidente que vossa excelência que nessa semana 

possamos fazer a Comissão para visitar o Centro de Tratamento de esgoto, que na semana 

passada ficamos de ir e não fomos acredito que nessa semana podemos irmos lá, de preferência 

todos os vereadores de todos os partidos e a sociedade civil também se for possível para irmos lá 

visitar para sabermos porque aquele mal cheiro insuportável lá, a beira do cais. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: início o meu 

pronunciamento nesta Casa de Leis parabenizar o senhor Manoel de Moura Acácio,, pela 

passagem do seu aniversário comemorado no dia primeiro de junho, Manoelzinho como é 

chamado trabalha aqui nesta Casa há vinte e sete (27) anhos na Câmara Municipal de Altamira, e 

ao longo dos anos vem exercendo a função de Secretário Administrativo e dedicou-se ao 

trabalho a vários Presidentes da Câmara Municipal de Altamira. Manoelzinho meus sinceros 

votos de feliz aniversário. Também quero parabenizar o novo Secretário de Educação senhor 

Roni Heck, o novo secretário atua desde o ano de dois mil e três na área da educação e professor 

de matemática e atuou também como Subsecretário de Educação nos Distritos de Castelo de 

Sonhos e Cachoeira da Serra, do ano de dois mil e treze (2013) a dois mil e dezesseis (2016), e 

na Câmara Municipal de Altamira foi Presidente da Comissão Parlamentar de Educação. Agora 

se licenciou da Câmara Municipal de Altamira, para assumir a pasta da Educação, que com 

certeza conduzida com muita propriedade a SEMED sabemos que são muitos os desafios. Mas 

sua humildade, serenidade, seu vigor em trabalhar junto com o nosso Prefeito Domingos Juvenil, 

trará grandes benefícios a todos os educadores e educandos de Altamira. Quero dizer da alegria 

de termos nosso querido João Estevam está de volta e que nosso amigo permaneça. Com relação 

a Norte Energia aproveitando o gancho vereador Marquinho e enfermeira Socorro, quero pedir a 

Norte Energia na pessoa do Dr. Camilo que tenha, mas sensibilidade com a nossa Altamira, 

Altamira está com obras inadequadas. Agradeceu. O senhor presidente disse: antes da leitura das 

matérias, quero registra a saída do vereador Francisco Marcos, ele vai participar de uma reunião 

na Norte Energia. Ele me cobrou a questão da visita do centro de esgoto da Norte Energia, o 

vereador Mai Júnior que é arquiteto se propôs a ir junto, mas ele está viajando, mas amanhã ele 

chega. O vereador Victor Conde também tem interesse, eu acho que na quinta-feira à tarde é um 

dia bom para fazermos essa visita. E já que vossa excelência vai na Norte Energia assim já tenta 

alienar, porque há mais de trinta dias eu pedi para que eles agendassem um horário para essa 

Casa e nunca foi agendado esse horário, eu acho uma falta de respeito com essa Casa. Então eu 

creio como o vereador ele tem livre acesso nos órgãos públicos e nós somos fiscais da lei eu 

acho que não precisa nem,mas comunicar à Comissão vai lá e pronto pede para averiguar de 

perto, essa situação realmente é crítica daquele odor ali em torno a saída da cidade na Ernesto 

Acioly no centro de esgoto. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou para a ORDEM 

DO DIA, solicitando ao vereado Victor Conde que faça a leitura das matérias.  LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 1471/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

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

competente, buscar parcerias junto ao Governo Estadual, no sentido de produzir mudas de 

essências florestais para doação aos pequenos produtores do município de Altamira, visando 

recuperar as áreas devastadas, as margens dos igarapés, rios, topo de morros e encostas, 

melhorando assim o aspecto ambiental da região.  Indicação n.º 1526/2018, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 
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através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar um comando de saúde, com serviço 

Odontológico na comunidade Raio de Sol, no Assurini. Indicação n.º 1527/2018, de iniciativa do 

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

através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar os serviços de linha d´água, meio 

fio, calçada e pavimentação asfáltica ou blokreteamento da Avenida Cícero Maia, no Centro. 

Indicação n.º 1517/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, no sentido de designar o nome do senhor Emiliano de 

Oliveira – “Milico” (in memoria), para a Praça do Estudante, localizada na Avenida Tancredo 

Neves, em frente ao SENAI. Indicação n.º 1509/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

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

realizar o serviço de reforma, com construção de arquibancada, iluminação e cobertura da 

Quadra de Esportes do RUC Casa Nova. Indicação n.º 1528/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, construir um auditório, instalar um playground, uma brinquedoteca e rede 

de internet na EMEF Rui Barbosa, no RUC Laranjeira.  Indicação n.º 1529/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Wesley Storch – Secretário Municipal de Meio 

Ambiente, utilizar tecnologia de software para promover a educação ambiental dos moradores de 

Altamira, e a partir do mesmo apresentar soluções à problemática relacionadas a resíduos sólidos 

urbanos em Altamira.  Indicação n.º 1523/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere 

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

serviço de canalização de água no bairro Paixão de Cristo.  Indicação n.º 1524/2018, de iniciativa 

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

Secretaria competente, construir uma Rotatória na junção das Ruas Umbelino de Oliveira e 

Roraima, no bairro Cooperfron. Indicação n.º 1525/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, realizar estudos com vistas a 

criação de uma Subprefeitura na comunidade Quatro Bocas (Novo Horizonte), no Assurini.  

Indicação n.º 1504/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito – 

DEMUTRAN, realizar o serviço de sinalização horizontal e vertical em frente a EMEI Girassol, 

no bairro Brasília.  Indicação n.º 1505/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que 

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

realize o serviço de recuperação e aterramento, aproximadamente quatro quilômetros, da estrada 

que faz a ligação entre os Travessões Oito e dez.  Indicação n.º 1506/2018, de iniciativa da 

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

da Secretaria competente, reativar o Programa “Cinema Itinerante”, para atendimento nas 

comunidades Princesa do Xingu, Vale Piauiense, Serrinha, Michila e Bom Jesus da Lapa.  

Indicação n.º 1507/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Subprefeitura do Distrito de Castelo de 

Sonhos, realizar o serviço de limpeza das ruas da Comunidade Esperança Quatro.  Indicação n.º 

1508/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Subprefeitura do Distrito de Castelo de Sonhos, realizar o serviço 

de recuperação do sistema de ar condicionado nas dependências do Posto de Saúde Santa Luzia.  

Indicação n.º 1510/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar Comando de 

Saúde nos Ramais Lages e Cajueiro, no Assurini.  Indicação n. º1511/2018, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 
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Secretaria competente, realizar estudos com vistas a implantação de um Monumento na rotatória 

da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Acesso II (Avenida João Pezinho). 

Indicação n.º 1512/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, criar uma Oficina para 

jovens e adultos portadores de necessidades especiais.  Indicação n.º 1513/2017, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, instalar chuveiros para os banhistas na praia artificial localizada na orla 

do cais.  Indicação n.º 1514/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Campo 

de Futebol Society, com grama sintética no bairro Liberdade, para atender as demandas do 

complexo da Nova Brasília II, que compreende os bairros Liberdade, Santa Ana, São Francisco, 

Ayrton Sena I e II e adjacentes. Indicação n.º 1515/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

realizar os serviços de galeria pluvial, linha d´água, meio fio, calçada e rampa de acessibilidade 

na Avenida Castelo Branco, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 1516/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, instalar uma ATI (Academia da Terceira Idade) e a construção de um 

Parque Infantil no bairro Liberdade, para atender as demandas do complexo da Nova Brasília II, 

que compreende os bairros Liberdade, Santa Ana, São Francisco, Ayrton Sena I e II e adjacentes. 

Indicação n.º 1518/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito 

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

na Rua dos Seis Metros, nas proximidades do Posto de Saúde. Indicação n.º 1519/2018, de 

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

Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, realizar o serviço 

de sinalização horizontal e vertical nas principais ruas do bairro Santa Ana.  Indicação n.º 

1520/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção no 

Travessão do seu Divino, adjacente ao Travessão Bom Jardim I, no Assurini.  Indicação n.º 

1521/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção no 

Travessão do Adalberto, adjacente ao Travessão Bom Jardim I, no Assurini.  Indicação n.º 

1522/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

emergencial na ponte no Travessão do Adalberto, próximo à casa do mesmo, no Assurini. 

AVULSOS:- Ofício n.º 005/2018/Gab.Ver. Roni Heck, encaminhado pelo vereador Roni 

Emerson Heck, solicitando licença para assumir a Secretaria Municipal de Educação. Em 

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

para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 1471, 1526 e 1527/2018, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello.  Indicação n.º 1517/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 1509, 1528 e 1529/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 

1523, 1524 e 1525/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1504, 1505 e 

1506/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 1507 e 1508/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura.  Indicações n.ºs 1510 e 1511/2018, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1512 e 1513/2017, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 1514, 1515 e 1516/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 

1518 e 1519/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1520, 1521 e 



 
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 
 

10 

1522/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

João Roberto, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1512 e 1513/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os 

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

Indicações n.ºs. 1514, 1515 e 1516/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1523, 1524 e 

1525/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Victor Conde que após os cumprimentos dirigiu se ao s demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1509,1528 e 1529/2018, 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. 1517, 1526 e 1527/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor presidente solicitou ao vereador 

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

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

alguma matéria. Não havendo manifestante o senhor presidente submeteu para VOTAÇÃO:  

indicações n.ºs 1471, 1526 e 1527/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação 

n.º 1517/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1509, 1528 e 

1529/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 1523, 1524 e 1525/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1504, 1505 e 1506/2018, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1507 e 1508/2018, de iniciativa do vereador Aldo 

Boaventura.  Indicações n.ºs 1510 e 1511/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Indicações n.ºs 1512 e 1513/2017, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1514, 

1515 e 1516/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1518 e 1519/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1520, 1521 e 1522/2018, de iniciativa do 

vereador João Estevam.  Aprovado (unanimidade). Não havendo mais matérias para votação o 

senhor presidente passou para a parte das COMUNUICAÕES PARLAMENTARES, 

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

que após os cumprimentos disse: eu estive observando o nobre e Vice-Presidente da Casa 

Raimundinho no seu pronunciamento quando vossa excelência pede a sensibilidade da Norte 

Energia nas suas obras chamadas Condicionantes que deixam a desejar no município de 

Altamira, concordo plenamente com seu pronunciamento. Mas também quero colocar aqui nessa 

tribuna que o Prefeito Municipal também deveria ter o mesmo olhar, vistos ruas do bairro Airton 

Senna I, Paixão de Cristo, Bela Vista, Alberto Soares, Colina, São Domingos e tantos outros que 

se for colocar os buracos que essas ruas têm eu acho que muitos buracos vão ter que esperar na 

veze. Outro dia o Prefeito Municipal colocou o orçamento que esse ano ele já gastou oitenta 

milhões de reais dos noventa e cinco milhões arrecadados. Tenho andado nessas ruas não 

somente as obras da Norte Energia, mas as obras da Prefeitura vêm prejudicando demais os 

cidadãos. O João Roberto por dois momento colocou essa tribuna na semana passada e hoje 

falando da importância de colocar nesse município o turismo, mas precisa se fazer as verdadeiras 

obras para que se chegue nos municípios principalmente no município de Altamira, se nós 

entrarmos no lago da Norte Energia nós vamos aguentar o mal cheiro da estação de tratamento 

de esgoto, se nós andarmos pelas ruas e pelas nossa praças que temos nós vamos está nos meios 

dos buracos. Acredito que se formos fazer um programa esportivo ali ou trilha nós vamos ter os 
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turistas com os pés todos torcidos de tantos buracos que tem. Então precisa sim, precisa 

realmente introduzir nessa cidade alternativa ao setor hoteleiro, ao setor sobre restaurantes e até 

de voadeiras para conhecer nossas belezas naturais que temos. Mas cabe vamos chamar assim os 

dois gestores, porque eu estou aqui desde o ano de dois mil e treze, Prefeitura Municipal e Norte 

Energia que respeite o povo de Altamira e respeite o dinheiro público, porque dinheiro público 

não se pode esbanjar da forma que vem sendo jogado fora, e eu vejo colegas aqui dizendo crise. 

Eu vi no passado à estantes nessa Sessão um relatório da ex-Secretária de Educação relatando 

que crises não foi crise financeira para o município de Altamira para a Educação que não deixou 

fazer o básico necessário para que a educação esteja o mínimo de condições para ser vista. Eu 

vejo alunos sendo aprovado no final do ano sem ter o mínimo de conhecimento só por causa de 

alcançar os índices do IDEB foram gastos mais de quinhentos milhões de reais em cinco anos, e 

eu vejo escolas principalmente na zona rural totalmente abandonadas sem o mínimo de 

condições. Então esses argumentos que este vereado faz quando usa essa tribuna para que os 

gestores olhem para esse município com o olhar que ele merece ser olhado, e diante disto vamos 

ter um mundo melhor para essa região. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhor presidente gostaria de parabeniza-lo 

pela indicação pelo o nome da praça de frente do Senai, que pode ser nominada sim de Emiliano 

de Oliveira, o senhor Emiliano realmente foi um dos grandes Altamirenses gostava muito dessa 

cidade nasceu e se criou aqui deixou realmente alguns trabalhos de impactos nesta cidade, e é 

uma homenagem realmente bem merecida parabéns pela indicação. Vi também uma indicação 

do vereador Maia Júnior em que ele pede para que seja implantado um monumento na rotária da 

Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Acesso dois. Isso eu acredito que venha ao encontro 

o que deseja o vereador João Roberto, no sentido de que o João Roberto viajou recentemente 

para uma cidade linda e veio extremamente empolgado dizendo que na cidade que esteve é um a 

cidade turística e que pretende fazer da cidade de Altamira também um exemplo. Agora nós 

temos aqui em Altamira alguns monumentos que são umas pedras que não sabemos o que 

significa e que fica ali a critério de todo mundo fazer seu estudo umas pedras que eu não sei se 

significa a Avenida Transamazônica ou as ruas esburacadas da cidade de Altamira. Está difícil 

João Roberto eu sei que vai ser preciso fazer ume esforço hercúleo para transformar a nossa 

cidade numa cidade turística, é o que nós desejamos é o que nós pretendemos que seja assim, 

mas como falou o vereador Aldo a política aqui vem sendo implementada na cidade de Altamira, 

eu não tenho muita esperança não. Sabemos que o turismo é um empreendimento limpo gera 

realmente empregos deixa impostos na cidade, mas Altamira tem muito pouco a oferecer para 

quem quer investir neste ramo apesar de toda paisagem belíssima que nós temos da natureza que 

é o Rio Xingu. Aqui já foi dito que o Prefeito Domingos Juvenil pretende reduzir impostos para 

algumas empresas que queiram vir aqui para Altamira para inverter, mas agora preciso dizer que 

nem um Prefeito pode simplesmente só desejar é preciso que haja uma lei nesse sentido, e até 

então não veio para cá nem uma lei nesse sentido. O Prefeito ele representa a sociedade mas ele 

tem que cumprir o que determina a lei, ele não pode simplesmente chegar e dizer hoje eu reduzo 

os impostos para uma determinada categoria e amanhã não, se não houver uma lei ele não vai 

poder reduzir e nem um empresário vai chegar numa cidade se ele não tiver uma segurança 

Jurídica, ele vai vir para acidade e dizer que tipo de lei me ampara, se não houver essa lei ele não 

vai vir coma absoluta certeza porque ele não vai ter a segurança que o investimento dele vai 

haver retorno. Então é preciso que o Prefeito deixe só este mundo das ideias e mande para cá 

uma lei que explicite e diga como é que ele pretende reduzir e como pode atrair algumas 

empresas para a cidade de Altamira, se não nós vamos ficar só nestes contos de fadas. E porque 
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que ele fala em questão de empregos? É porque nós já discutimos aqui que os empregos aqui em 

Altamira, a maioria são esses empregos temporários que nós temos na cidade de Altamira, e que 

sabemos que as indicações elas são políticas sim direcionadas, e temos cobrado concurso público 

para acabar com essas indicações. Aqui na última reunião alguns vereadores já vieram para cá 

dizendo que também defendem o concurso público, mas é difícil a gente defender quando temos 

parentes indicados eu acho um dos atos, mas sérios seria dizer é um parente meu indicado meu 

amigo saia da aí, porque daqui para frente eu vou defender o concurso público, se não for assim 

fica difícil. O vereador Isaac Costa disse que daqui a pouco vai vir na tribuna vai se explicar 

sabemos da sua boa intenção, Isaac Costa, mas é preciso que se respeite o que determina a 

Constituição Federal, a Constituição Estadual e a nossa Lei Orgânica, inclusive vossa excelência 

trabalhou na Lei Orgânica aqui e votou também pela reforma dela e lá dize que para funções 

públicas permanentes tem que ser funções preenchidas por concurso público. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero me 

atentar aqui com o discurso do vereador Dr. Agnaldo Rosas, quando vossa excelência fala que na 

cidade de Altamira não tem condições de gerar o turismo, vou ser muito sincero não estou aqui 

para defender o Prefeito, o Governador não, estou aqui para defender o que a população tenha de 

bom. Tenho andado muito na cidade de Altamira e conversado com os empresários e com a 

população, tirando esse gargalo que a Norte Energia trouxe pode observar que tirando os buracos 

tudo é derivado da porcaria dos serviços da Norte Energia, temos que ser realistas com os pontos 

positivos é fato. O centro da cidade até uns anos atrás estava em terra, na Esplanada do Xingu foi 

tudo bloqueteada e a população reconheceram. O São Domingos tem avançado tem buracos tem 

ninguém pode negar é um absurdo o que está acontecendo inclusive estive conversando com os 

moradores da lojas da rua sete de setembro, eles não vão permitir que a empresa entre na sete de 

setembro sem sentar e determinar hora de início e conclusão eu concordo, inclusive falei ontem 

numa reunião que tive com o Prefeito foi o primeiro assunto que eu falei com ele, Prefeito não 

podemos aceita basta a Comandante Castilho. As lojas que vendem sofás estão todos 

empoeirados e quem vai pagar os prejuízos? Porque ninguém vai quere comprar um móvel 

empoeirado, encardido ninguém vai querer comprar e com isso irá onerar o município. Então 

temos que estar atentos a isso aí, não podemos aceitar essa situação do centro já prejudicou 

vários empresários. A Abel Figueiredo, recentemente fiz um vídeo até mandei para o Executivo, 

sabemos que lá é uma Condicionante que foi acordado para ser apropriado porque o Parques e 

Orlas, era para ter sido feita duas vias expressas de um lado e do outro para agregar e para não 

fazer outra via foi feito um acordo com a Norte Energia, para que seja feito um reparo e fazer 

com que a Abel Figueiredo ficasse bonita e maravilhosa, m seta lá a beleza. Recentemente a 

Prefeitura foi lá e amenizou os buracos aquele serviço que foi feito lá não é um serviço efetivo. 

Então eu quero dizer vereador que eu sou sonhador eu vou viver sempre sonhando para que a 

cidade de Altamira esteja sempre melhor. Eu só estou vereador se nós vereador que representa o 

povo que representamos a angustia de toda população não acreditar e não levantar a bandeira, 

jamais eu vou vir aqui nessa tribuna e dizer há não vou mas fazer indicações porque o Prefeito 

não atende não vou desanimar, tenho pleiteado tenho feito indicações como os demais 

vereadores estamos aqui para fiscalizar e legislar e temos que se capacitar. Acho importante 

vossa excelência conversar com relação a parte do turismo e da cultura, que temos aqui as 

pessoas que  tem a coordenadora lá sobre a questão dos monumentos se não me falha a memória 

aquelas rochas aquelas pedras que muito foram criticadas mas elas tem o significado, parece que 

tem um triângulo eu não sei explicar tecnicamente mas tem uma explicação,  em tese tem coisas 

aqui para publicidades elas são interessantes que chamam atenção das pessoas para elas 
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procurarem o que significa, não são bonitas mas tem o significado, isso é importante porque a 

curiosidade desperta alguma coisa, então eu acho que nem tudo o que é mal seja mal. Quero 

parabenizar aqui a organização a décima sexta Festival que é o Festival Folclórico que vai 

acontecer nos dias quatorze, quinze e dezesseis, parabéns ao SBT pelo o apoio. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam, que após os cumprimentos disse: eu acho 

que já tem mais de trinta dias que estive nessa Casa de Leis, mas eu tive uma recaída e precisei 

fazer, mas duas cirurgias e fiquei dezoito dias internado, mas graças a Deus ele fez um milagre 

na minha vida. Quero dizer a todos que estou muito feliz por esta andando novamente por muita 

gente acreditava que eu não iria andar mais, mas graças a Deus estou firme e vou continuar 

presente nessa Casa de Leis juntamente com meus colegas vereadores, hoje é um momento de 

muita alegria está novamente junto com vocês. Também quero desejar um bom trabalho ao nosso 

colega Roni Heck que no momento pediu para se afastar para assumir a Secretaria de Educação, 

tenho certeza que ele vai ter muito sucesso nessa nova jornada. Presidente também quero falar 

dos trabalhos não podia andar a pés mas estava trabalhando de carro e sempre acompanhando os 

trabalhos no Assurini, quero parabenizar o nosso Prefeito Domingos Juvenil, Pedro Barbosa, o 

Garimpeiro e a toda a equipe de trabalho que estão fazendo sucesso nos trabalhos com a máquina 

nova que chegou uma patrol nova e mais duas que foram concertadas e assim estamos 

conseguindo fazer um grande trabalho, começando do Barro Duro fazendo a terraplenagem, no 

travessão do Alcino, Paratizinho no lado esquerdo, travessão do Josué Cavalcante, travessão do 

Jaci, também no quilometro 23,  travessão do Palhal , travessia da Mangueira no sentido da 

Ressaca, também foi construída as duas pontes de qualidade no travessão do Jardim II, o Guina é 

um profissional ele faz um trabalho de qualidade. Quero dizer para vocês que todo esse trabalho 

é de grande importância, ainda está faltando muita coisa, mas com os maquinários novos que 

estão chegando acredito que vai dar um grande avanço nos trabalhos do Assurini. O Assurini eu 

acredito que seja uma das maiores equalizações do Estado do Pará, e realmente o nosso Prefeito 

e vereadores estamos trabalhando em parceria para apresentarmos aos nossos cidadãos um 

trabalho de qualidade e tenho certeza que que isso vai acontecer. Agradeceu.  Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: meus amigos digo pensa 

num homem que não tem vergonha de assumir as vezes meu erro, quando eu era criança e erava 

a minha mãe me dava umas porradas e eu sempre obedeci minha mãe, se você é um bom filho, 

você será um bom amigo e etc..E graças a Deus até hoje não é diferente. Quero dizer para vocês 

que na semana passada eu estava conversando com uma pessoa no zap e na hora que estávamos 

conversando chegou uma mensagem de um grupo aqui do Legislativo eu até saí desse grupo, e 

após dez segundo eu percebi que o áudio chegou no grupo do Legislativo, e quando eu apaguei 

já estava no Grupo do Xarope. Pergunto que gosta de ser chamado de preguiçoso? Ninguém, 

nem eu mesmo foi uma pronuncia mal colocada por mim, todos os concursados que se sentiram 

ofendidos por mim, e aquelas pessoas que não são concursados eu jamais tenho vergonha de 

pedir desculpas e perdão porque isso é igualmente quando você entra numa rua e quando chega 

lá no final e aí ver que ela não tem saída e aí você tem que voltar e ir pelo o caminho certo. Não 

foi possível eu estar aqui na terça feira, no qual eu fui muito ofendido, desrespeitado por uma 

palavra de minha autoria mal colocada. Quem nunca errou? Quem não tem seus defeitos. Falei 

aqui que sou contra concurso público da desigualdade, deslealdade com os filhos de Altamira, 

aqueles que já estão aqui há muitos anos. Vou dar um exemplo, para vocês nesse dia eu estava 

muito indignado porque na Funai nesse dia forma chamados treze concursados o menor salário é 

de seis mil reais, foram treze e nem um filho de Altamira, essa semana foram chamados, mas 

dezessete pessoas na Funai, nem um novamente filho de Altamira. A Universidade de Medicina 
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que nós lutamos tanto para essa obra de Belo Monte e que essa faculdade veio através dessa 

obra, vão lá e vejam no meio de mais de cem pessoas somente três meus amigos de Altamira. O 

concurso do Banpará que os jovens deslocaram daqui de Altamira com uma caravana foram 

fazer a prova em Santarém, daqui uns dias vão lá no Banpará e vejam se vai ter um parente ou 

um amigo de vocês trabalhando lá, podem ter a certeza que vocês não vão ver. Meus amigos 

aonde nós estamos, essas críticas e vagas que eu levei aqui, Altamira está acima delas, acima de 

mim, pode ter certeza que eu abri foi um olhar para o poder público e para o Estado e para toda 

sociedade porque nós não temos aqui no nosso município, curso profissionalizante, nós não 

temos um curso pré-profissionalizante para nossos filhos e para nossos estudantes. A vereadora 

que veio aqui na tribuna nasceu em berço de ouro e com condições de estudar fora e ter 

condições de fazer concurso e onde passou, naquela época não era tão desleal como é hoje e os 

filhos de vocês que não tem condições de estudar fora e aí como é que vai estudar fora. Meus 

amigos quem sou eu para mudar a Constituição? Se tem a cota porque que não tem para os filhos 

de Altamira, nós estamos igualmente jacamim criando filho dos outros, cadê a oportunidade para 

os que moram aq2ui há muitos anos? estou aqui para brigar por Altamira sou filho de Altamira, e 

respeito os que aqui moram há muitos anos. O filho de vocês aquele que tem oportunidade de 

estudar fora o que ele, mas que na vida é voltar para o seu município, ele quer trabalhar no seu 

município, ele que estar no seio da família, retribuir o que sua família fez por ele. Quando esses 

jovens vão estudar fora quando ele chega aqui para participar de um concurso não é fácil é muito 

difícil imaginem para aqueles que estudam na Escola Dulcila abandonados pelo o Governo do 

Estado, vão lá na Escola Dulcila verificar a situação que seus filhos estudam lá, vão lá na Escola 

Rural Familiar verificar a situação a escola está desabando em cima dos alunos, o mato tomando 

conta da escola, como é que uns jovens desses vão ter condições de igual para igual para fazer 

um concurso público, a verdade é que nós vamos ficar chupando o dedo aqui nós temos que 

brigar com o Governo do Estado para termos cursos profissionalizantes. Então presidente é isso 

as críticas que eu recebi Altamira está acima, mas nas ruas vocês nem imaginam o que as 

pessoas falam de cem pessoas que vem conversar comigo dizendo que eu tenho coragem para 

falar a verdade mas isso não quer dizer que eu tenho que desrespeitar as pessoas foi apenas uma 

palavra que saiu de forma errada da minha boca. Então peço desculpas a todos os concursados. 

Agradeceu. Em seguida o senhor presidente Dr. Loredan Mello disse: quero justificar a saída do 

vereador Victor Conde, ele vai participar de uma reunião agora na Prefeitura. Dizer também que 

o vereador Isaac Costa, foi provocado pelo o SINTEPP, pelo o Sind-Saúde para ele se retratar. 

Esta Mesa Diretora já se manifestou, eu pessoalmente me manifestei na Sessão anterior, eu estou 

falando isso agora porque vou precisar me ausentar antes do termino da Sessão. O Vice-

Presidente vai fazer o encerramento da Sessão. Fiz os argumentos em relação ao SINTEPP e ao 

Sind-Saúde, mas hoje vou fazer uma resposta oficial o vereador está se retratando mas de 

qualquer forma nós vamos responder oficialmente para esses órgãos, é importante esclarecer 

como eu disse tem o vereador inviolabilidade de suas palavras no exercício de seu mandato 

durante a Sessão, mas de qualquer forma é sempre procurar agir num tom de respeito não só com 

os vereadores mas como todos os servidores público e todas as pessoas que aqui vem nos visitar. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os 

cumprimentos disse: na tarde desta segunda-feira participei de uma reunião na casa do senhor 

Celestino, a convite dos moradores do conjunto Altaville, foi muito agradável, ouvi atentamente 

as reivindicações dos moradores e informei que neste ano já apresentei e foi aprovada a 

indicação de nº 1238/2018, que solicita a pavimentação de todas as ruas do bairro, estamos 

aguardando o cronograma de trabalho da Secretaria de Infraestrutura. Quero convidar, a todos 
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para participar do décimo nono forro da APAE, que será realizado no dia dez de junho 

(domingo) no Haras do Wanderlan Cruz, próximo ao quartel da PM. Sabemos que toda a renda 

da programação será para a manutenção da APAE que sobrevive de doações, e tem um trabalho 

belíssimos atendendo quase duzentas crianças que necessitam de atendimentos especializados. 

Quero nesse momento parabenizar a Dra. Jucimeire por esta presidindo essa Entidade 

Filantrópica com tanto carinho e zelo. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor 

presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa, do povo 

em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavra à presente Ata que após 

aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos cinco dias do mês 

de junho do ano de dois mil e dezoito.  
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