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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO
DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZOITO.
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se no
Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de
Andrade Mello, os senhores vereadores: Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da Silva, Roni
Emerson Heck, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha,
Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Roberto Mendes de
Oliveira, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor
Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou
ao vereador Victor Conde que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores
vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Mandando
justificar a ausência dos senhores Raimundo Sousa Aguiar (viajando para Vila Canopus) João
Esteva da Silva Neto (atestado médico) e Waldecir Aranha Maia Júnior (doente). Em seguida
submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária
realizada no dia vinte e sete de março do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes
submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria, abstendo se de votar o vereador Roni
Emerson Heck. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a
Ata da Reunião Ordinária realizada no dia três de abril do ano de dois mil e dezoito. Não
havendo manifestante submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria, abstendo de votar
o vereador Roni Emerson Heck. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO
EXPEDIENTE. Consultando ao soberano Plenário para saber se o mesmo acatava facultar a
palavra, ao senhor Antônio José Ferreira da Silva – representante dos trabalhadores
desempregados. Sendo aprovado a unanimidade. Em seguida fez uso da palavra ao senhor
Antônio José Ferreira da Silva, que disse: Estou aqui nesse momento para pedir que esse Poder
Legislativo se una em prol dessa causa, nós estamos sendo discriminados aqui no munícipio de
Altamira, como o Presidente já falou a empresa se estabeleceu aqui e alega que no município de
Altamira não mão de obra qualificada para construir o restante da barragem, isso não é verdade.
Nós estamos hoje aqui reunidos nessa oportunidade para pedir que nós possamos ter o direito de
trabalhar, que País é esse que nós vivemos? Antes mesmo dessa empresa se estabelecer no nosso
município, o SINE começou a cadastrar pessoas, tendo pessoas que até passavam a noite inteira
na fila para poder se cadastrar e ter o direito de ter um emprego, e nunca foi chamado nenhuma
dessas pessoas que foram cadastrados lá no SINE, então nós não temos a quem apelar a não ser
primeiramente a Deus e segundo a vocês. Então gostaria que você vereadores se unissem em prol
dessa causa porque nós estamos querendo simplesmente o direito de trabalhar. Como é que uma
empresa se estabelece em nossa cidade constrói uma obra dentro do município de Altamira ou
nas mediações e contratam pessoas de fora, aí o pessoal vem comem o nosso filé Mion e nós
ficamos com os braços cruzados sem poder fazer absolutamente nada isso está errado minha
gente, vocês vereadores estão vendo todas essas pessoas aqui são todos trabalhadores, aqui talvez
não tenha mão de obra qualificada de cem por cento, mas de setenta a oitenta e cinco por cento
aqui no município de Altamira tem mão de obra qualificada. Então saímos de casa todos os dias
vamos no SINE esperamos uma resposta e não temos. Foram entrevistados oitenta e cinco
colaboradores lá no SINE e vejam bem a audácia desse pessoal, foram feitas entrevistas com os
dirigentes dessa empresa CONGEV desse Consórcio responsável para montar o restante das
Turbinas de Belo Monte, foram entrevistadas oitenta e oito pessoas no SINE, vereadores desse
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montante será possível apenas sete pessoas foram chamadas, pessoas que tem currículos bons
que já trabalharam em outras empresas com funções de montador, soldador, e mecânicos
soldadores e somente sete pessoas serem chamados isso é discriminação. Nós temos
conhecimento e presenciamos Clinicas aqui em Altamira que em pleno domingo abriram suas
portas para realizarem exames dessas pessoas que vieram de fora para trabalhar aqui no nosso
município. Gostaria de perguntar para vocês vereadores, vocês tiveram conhecimento de que
alguma Clinica aqui em Altamira abriram suas portas no domingo? Nós temos esse
conhecimento, chegou ônibus com pessoas com malas, mochilas e foram diretamente para as
Clinicas para fazerem os exames para serem empregarem aqui no município de Altamira, e nós
aqui ficamos somente a ver navios. Por isso que nós pelamos a vocês porque vocês são os
representantes do povo. Gostaríamos que até a nossa autoridade máxima estive pressente o nosso
Prefeito para ter conhecimento disso. Gostaríamos também que algum representante da Norte
Energia estivesse aqui ou da CONGEV para nos dar uma explicação, ou está havendo
discriminação com os trabalhadores do município de Altamira, ou está havendo uma maracutaia
muito grande para não contratar a gente. Todos vocês já presenciaram várias movimentações,
várias paralizações, em Rodovias dessas empresas porque muitos contratam o trabalhador e não
quer pagar, então vamos brigar pelo o que é nosso trabalhou quer receber e nós não queremos
chegar a esse ponto de termos que está parando Rodovias e de invadir prédio de empresas, nós só
queremos ter o direito de trabalhar que é um direito assegurado por lei, será que é possível
acontecer isso. Então peço encarecidamente a vocês vereadores se possível convoque esses
diretores, os representantes dessas empresas da Norte Energia par vir dar uma explicação do
porquê que não estão contratando pessoas daqui de Altamira, aqui não tem nem a metade do
povo que estão desempregados aqui em Altamira. Gostaria que vocês fossem no SINE para você
s verem a multidão de gente que estão lá todos os dias esperando uma resposta dessa empresa, e
ficamos sabendo que disseram lá nós estávamos até disposto para ajudar mas devido umas
entrevista que deram aí, nós queremos que eles se fumem, quer dizer não é assim que se trata o
ser humano gente, nós estamos aqui querendo somente nossos direitos de trabalhar e de ir e vir,
a barragem está praticamente no final o que custa dar uma oportunidade para muitos que estão
desempregados assim como eu que estou desempregado. Quero deixar bem claro o seguinte eu
não estou aqui colocando o meu pescoço na forca talvez eu seja um dos que não consiga um
emprego lá, mediante essas palavras que eu estou proferindo aqui. E eu não estou brigando
somente pela população de Altamira não, estou exigindo que empregue as pessoas que estão aqui
no município de Altamira, porque aqui tem gente de todos os Estados do Brasil, pessoas que já
residem aqui e que já votam aqui. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, solicitou um aparte o
qual foi concedido após os cumprimentos disse: então nós temos que partir que pelo princípio da
legalidade já foi visto que não tem nada na lei que impeça você acabou de falar de contratar
somente pessoas de Altamira, então de que forma vamos saber quem está chegando agora e que
já está aqui? então vamos ter que partir do princípio qual será? Cadastro no SINE precisamos
saber disso para poder formular um documento para encaminhar para o Ministro das Minas
Energias, para o Presidente da Norte Energia e para esse Consórcio que está aí, mas precisamos
partir do princípio quem seria as pessoas que estão aqui, de onde partiria esse cadastro. Dando
continuidade o senhor Antônio Ferreira, disse: o que o vereador acabou de falar eu concordo é
bom que se investiguepara ver o fundamento da coisa. Peço, mas uma vez gostaria que vocês se
sensibilizassem com a nossa situação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente a convite e
acompanhando o sofrimento dessas pessoas homens e mulheres trabalhadoras fico muito triste
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Dr. Loredan, essa empresa foi criado a CONGEV que é o Consórcio Montador os diretores que
ora estão aí vem humilhando e massacrando esse povo, e nós não vamos aceitar isso, não vamos
concordar com isso de forma nenhuma os homens que vieram aqui para trabalhar pais de
famílias que estão aqui nesse município que precisam exercer suas funções e estão sendo
impedidos por esse Consórcio Montador que aí está. Ontem mandaram me buscar aqui que fique
bem claro eu convidei a Coordenadora e a Diretora do SINE e fomos até Belo Monte, fomos
muito bem recebidos lá pelo o Dr. Hugo que é o Diretor de Produção e Implantação das turbinas
de Belo Monte, ele nos passou informação de que ele não estava por dentro do que estava
acontecendo nessa situação, chamei atenção, e a Diretora do SINE colocou lá que nem um
cidadão tinha contratado das pessoas que estavam cadastradas no SINE, que essas pessoas
estavam vindo todos da Bahia do Sergipe, e nós não vamos nos calar aqui. Espero que vossas
excelências com o espirito público que os senhores têm para que possamos cobrar as
Condicionantes, para pelo menos cinquenta por cento dos nossos trabalhadores ficar aqui
exercendo suas funções. Oitenta e oito pessoas Presidente a Mercês Costa me passou que nem
um foi chamado será que nem um no meio desses homens e mulheres será que não vai encontrar
nem uma pessoa nem para serviços gerais, será que não temos nem uma pessoa capacitada aqui?
isso é uma vergonha Dr. Loredan é um assalto a esses homens trabalhadores. Eu venho
acompanhando o sofrimento desse povo Presidente, aí hoje com esse espirito público que vossa
excelência tem se colocou à disposição. Também quero dizer para vocês que eu não quero criar
expectativas, mas o que o Dr. Hugo disse é que vai tomar providência e que a CCBM que vai ter
as nove turbinas e que vai precisar de mão de obra civil e assim terá um número maior de
contratados no município esses dois meses, isso foi o que o Dr. Hugo passou. Espero Presidente
que vossa excelência assim falou convide o Dr. Hugo e a Direção da Norte Energia junto com a
CONGEV para vir aqui nesta Casa para que venha fazer um termo de responsabilidade e de
acordo com esse povo de Altamira. Então Presidente digo o seguinte que nós temos muitos
desempregos aqui em Altamira, os comércios falidos aqui em Altamira, tudo por conta da
irresponsabilidade desses cidadãos que ora se estabelece aqui nessa obra. Obra essa que é uma
obra ingenuamente que nós é que sofremos os impactos, nós é que sofremos com as mazelas, e
nós não vamos aceitar de forma nenhuma deixar esse povo ser massacrados como eles já estão.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os
cumprimentos disse: quero agradecer ao Bené Paixão, que no domingo esteve na min há
residência, agradecer também o Antônio Gonçalves de Belém, aonde fizemos um programa
dizendo justamente o que está acontecendo na nossa região a questão do desemprego. Aonde
tivemos a oportunidade de deixar essa mensagem para o Pará inteiro, então, muito obrigada Bené
pelo seu trabalho na Rádio Clube do Pará. Dizer através do Antônio que representou todos vocês
que estão aqui nesta Casa sobre a questão do desemprego no município de Altamira e região da
Transamazônica e no nosso Brasil inteiro, aonde se passa por uma crise, principalmente aqui
onde nós vivemos e que foi falado pelo o vereador que me antecedeu a questão do desemprego, a
questão da desvalorização com o profissional que mora nesta cidade que quer uma oportunidade
de emprego. Dizer a cada um de vocês que desde o início desta obra a qual eu particularmente eu
sou contra a enfermeira Socorro, mas já que se instalou tem que ter emprego para o povo que
aqui está, o povo de Altamira e região da Transamazônica, o povo que escolheu Altamira para
morar, e que tivemos poucos empregos para o povo de Altamira e Transamazônica, aonde hoje
Altamira vive as mazelas as Condicionantes que até hoje estão inacabadas, a Norte Energia
acabou a nossa cidade acabou nosso sossego, acabou aquela Altamira pacata que nós tínhamos
antes, e hoje nós vivemos escondidos nas nossas casas com medo do que essa obra deixou para
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os munícipes para cada um de nós que vivemos nessa cidade que gostamos e amamos nossa
Altamira. Dizer a cada um de vocês que vieram de suas casas para a Câmara, que todos os
vereadores nós somos a favor desse emprego para vocês que estão aqui, e que vocês realmente
possam serem contratados nesse Consórcio que está aqui. Não vamos medir esforços para que
possa através de um convite trazer a Norte Energia aqui porque nós temos muitas coisas a serem
tratadas a questão de empregos, a questão das Condicionantes, a questão da a bagunça que virou
a cidade de Altamira, cadê as políticas sócias? Enfim foram inúmeras Condicionantes muitos
disseram sim e hoje Altamira está migrando, está chorando. Então quero dizer a vocês que está
Casa de Leis, estamos juntos com certeza com a população, com aquelas pessoas que nos
procuram, estamos aqui, aqui é a Casa do povo estamos aqui para defender o povo e hoje em
especial o povo que aqui estão e que estão desempregados e querem emprego. Quando este
Consórcio veio para Altamira, onde sentamos várias vezes e disseram que todo cadastramento irá
ser aproveitado o máximo de mão de obra do município de Altamira, e isso não está
acontecendo. Vimos ônibus chegando na orla do cais, muitas pessoas diferentes na nossa cidade
de tudo que é lugar. Então nós é que estamos sofrendo com isso, eu também tenho familiares
desempregados, tenho amigos desempregados que estão aguardando uma chance para trabalhar
sabemos que o desemprego está grande. Quero dizer a vocês que esta Casa através do Presidente
Dr. Loredan Mello e os demais vereadores estamos juntos para que possamos sensibilizar esse
Consórcio para que vocês possam ter o emprego de vocês. Dizer ainda senhor Presidente, que
realizei algumas visitas, e nós temos Minha Casa Minha Vida, que em nome de nossa linda e exIlha do Arapujá, nós queremos vereadora Irenilde e vereadores da base dizer que pessoas me
procuraram porque fizeram o cadastramento da Minha Casa Minha Vida se tem uma resposta
para essas pessoas que realizaram o cadastro da Minha Casa Minha Vida no Arapujá que fica
próximo ao Michila, as pessoas batem em nossas portas querendo reposta desse posicionamento
da Minha Casa Minha Vida. Então juntos com certeza trabalhadores nós estaremos batendo se
não chegarem a nós iremos bater lá, a Norte Energia foi para longe, mas essa Construtora está
aqui no município de Altamira, para que realmente esses empregos possam ser para vocês que
estão aqui no município de Altamira e região. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: vou usar esse momento senhor
Presidente e nobres vereadoras e vereadores, quero ler uma carta encaminhada pela Frente Brasil
Popular povo sem medo, contra o estado de exceção liberdade para o Lula. À Frente Brasil
Popular à Frente povo sem medo, representando os principais partidos e movimentos
progressistas do País, repudiam o mandato ilegal de prisão contra o presidente Lula. A decisão
tomada pelo Juiz Sérgio Moro expressa mais uma etapa do golpe de Estado contra a democracia,
as conquistas do povo brasileiro e a soberania de nossa nação. Prender o histórico líder da classe
trabalhadora para impedi-lo de participar do processo eleitoral é o objetivo que mobiliza os
setores mais reacionários do sistema de justiça, dos meios monopolistas de comunicação e das
elites brasileiras. O bloco golpista, ao rasgar a Constituição de 1988 e remover à perseguição
judicial contra o ex-presidente, tem como intenção implantar, a ferro e fogo sua agenda
antipopular, antinacional e antidemocrático. Seus porta vozes forjaram um clima de intolerância
e ódio, animando grupos neofacistas e incentivando a violência contra a esquerda e os
movimentos sociais. A única resposta digna e patriótica contra essas agressões é a resistência.
Desde a histórica cidadela dos trabalhadores brasileiros, em São Bernardo do Campo,
convocamos todos os democratas a cerrarem fileiras em defesa da liberdade do presidente Lula e
contra o arbítrio. Estamos ao lado do presidente Lula nessa batalha decisiva, juntos na luta por
suas prerrogativas constitucionais, dispostos a resistir contra a truculência e a mesquinharia dos
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que tomaram as instituições de assalto. Estradas estão sendo bloqueadas. Mobilização despontam
nas principais cidades e regiões. Vários governos denunciam ao mundo os atropelos em curso.
Convocamos todos a se somarem aos atos unitários programados para quarta-feira e nos
próximos dias em todo Brasil. E todos que puderem se dirigir imediatamente a Curitiba.
Também orientamos a que sejam organizados comitês populares em defesa da democracia e da
liberdade do presidente Lula. Não nos calaremos diante da injustiça. Contra as armas da tirania,
os povos e os cidadãos têm o direito à desobediência e à rebelião. Altamira dez de abril do ano
de dois mil e dezoito. Frente povo popular e povo sem medo. Hoje nesse Plenário eu vejo
pessoas clamando por emprego em Altamira e querendo que seja respeitado o direito de ser
empregados quem reside nesse lindo município. Quando o ex-presidente Lula veio em Altamira
e lançou o projeto Belo Monte, diante do lançamento ficou inscrito que era determinadamente e
expressamente colocado a contratação de mão de obra local. Se Altamira passou por um grande
augi de emprego foi graças ao ex-presidente Lula, ter coragem na época de lançar a Belo Monte,
e se hoje não está sendo obedecidas e se as Condicionantes não foram construída na forma que
estava escrita no papel a culpa não foi do ex-presidente, a culpa foi dos Prefeitos e do Prefeito
atual que não tem investigado e jogado ao povo de Altamira ao relento. Mas eu quero ressaltar
ao encerrar meu pronunciamento dizendo o seguinte: desde o ano de dois mil e treze eu tenho
chamado atenção por esse microfone nessa tribuna que Altamira ainda não passou pelos piores
momentos que virão, vocês sabem que ainda tem algumas obras das Condicionantes sendo
executadas no município, e que no final do ano de dois mil e dezenove encerará. E aquele que
acreditam que ficaram eternamente empregados pelas Condicionantes podem começar a procurar
outro emprego. Os Prefeitos que passaram que estão no momento não fizeram e não fazem o
trabalho de atraírem empresas para essa região para que possam ofertar empregos, pois, é sabido
que as partes públicas sendo municipal, estadual e federal, não tem vagas suficientes no
município e na região para absorver as mãos de obras em serviços públicos o município que se
preza ele é necessário criar empregos. Quero aqui compartilhar essa carta com os movimentos
sociais do Brasil e desse município, compartilho com essa carta integralmente. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse:
cumprimentar o público presente que infelizmente tenho que chamar de desempregados, a
situação em que estamos passando ela é de nível nacional é culpa desta política que está posta aí,
especificamente em relação a Altamira. Sabemos que dois Senadores Edson Lobão, que foi exMinistro das Minas Energia, e Jader Barbalho foram denunciados por desvios de dinheiro com
relação a construção de Belo Monte, então tudo isso que estamos passando é fruto desta política
promiscua de grandes empresários com alguns supostos empresários da população. Então
senhores era previsível que o desemprego em Altamira após essa construção de Belo Monte,
seria de grande monta. Infelizmente como disse o vereador Aldo, o Prefeito Municipal não
desenvolveu nem uma política pública para tentar amenizar essa calamidade que hoje é o
desemprego, o que esse Prefeito sabe fazer é somente é contratar de forma temporária pessoas
desenvolverem funções que são permanentes, contrariando como eu já disse outras vezes a
Constituição Federal, a Constituição Estadual e a nossa Lei Orgânica. Eu estou aqui com o
Diário Oficial do Município deste mês, aonde tem umas quatrocentas pessoas contratada de
forma irregular para trabalharem de novo este ano de forma precária, e assim ele vem fazendo
desde seu primeiro ano há sete anos atrás, contratando, renovando e renovando eternamente.
Dias atrás relatei um caso que ouvi de uma senhora que trabalha na limpeza pública, ela disse
que faz vinte anos que ela trabalha na limpeza pública e ela nunca tirou se quer uma férias, ou
seja estas temporariedades aqui elas existem para quando chagar ao final de dezembro o Prefeito
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corta os salários dessas pessoas dizer tu fica calado porque senão ano que vem você não vai ter
seu contratado renovado. Esta é uma situação que o Ministério Público de Altamira vai precisar
se manifestar também, assim como em várias outras cidades o Ministério Público já impôs que
os Prefeitos realizassem concursos públicos, e aqui este Prefeito continua surfando aí
contratando pessoas de forma irregular pessoas para serem seus cabos eleitorais. Eu gostaria de
convocar os vereadores de oposição para nós sairmos daqui e irmos cobrar do Ministério Público
uma posição contra essa excrecência. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente e senhores presentes essa
situação senhor Presidente já era esperada no início da construção de Belo Monte. Já que nosso
Presidente vai convidá-los, para que possamos conversar com relação a situação desses
trabalhadores que ora estão desempregados para tomar conhecimento que logo no início da
construção de Belo Monte, eu trabalhei naquela empresa e eu observava nobre Presidente os
Diretores, engenheiros e encarregados eles já indicavam as pessoas lá de outros Estados, já
indicavam e muitas pessoas que tinham acabado de sair da cidade, e outras pessoas que estavam
em busca de trabalho não tinham oportunidade, é igual estáacontecendo hoje, observamos que os
encarregados que trabalhavam na Norte Energia ou em outras empresas eles já tinham sua
equipe, eles vinham e já traziam todo mundo da CCBM, Norte Energia e também das
terceirizadas. É importante lembrar os senhores que hoje as Condicionantes elas estão sendo
levadas a brincadeira aqui em Altamira, as terceirizadas contratadas senhores vereadores e a
todos que me ouvem elas não tem o menor compromisso com a cidade senhor Presidente, elas
trazem pessoas que já vem indicadas pelas terceirizadas e chegando aqui eles ainda fazem pouco
das pessoas que estão buscando serviço. Então já que nós vamos ter uma reunião para tratar
desse assunto, é importante que coloquemos em pauta essa situação, aqui nós temos pessoas sim
que tem pessoas competentes, capazes. A gente chega no Terminal Rodoviário minha gente, é
chegando gente toda hora. As redes sociais é uma ferramenta muito forte para o bem tanto para o
mal. Vimos de em vez enquanto informações que Altamira vai começar uma obra tal, e aí vimos
uma multidão de pessoas vindo e muitas das vezes não é verdade, temos que tomar cuidado. O
que mais me entristece é quando chega uma terceirizada que chega numa rua que acabou de ser
beneficiada eles nem procura a SEPLAN (Secretaria de Planejamento) eles chegam lá e mete a
retro escavadeira do início da rua até ao fim assim destruindo a rua, isso já foi conversado aqui
para que as terceirizadas para que elas procurem as terceirizadas para informar que vai fazer um
trabalho naquela localidade. Quero desejar a todos dessa comissão porque essa luta não é só de
vocês e sim também é uma luta nossa dentro do nosso município. Serias importante que cada
vereador desta Casa de Leis, que todos os cidadãos estivessem trabalhando para levar o sustento
de sua família, e da maneira que está sendo conduzida a CCBM e as contratadas sabemos que
não vamos conseguir êxito. Quero agradecer uma comissão dos bairros Airton Senna I e Airton
Senna II, após notificar através de ofício, o senhor Prefeito Municipal já foi liberado as máquinas
e já estão naquela comunidade fazendo os trabalhos e já está em fase de acabamento. E logo em
seguida também atendendo nossa solicitação no bairro Paixão de Cristo, aonde estava quase
intrafegável que é de conhecimento de todos após saírem do Airton Senna II, estará seguindo
para o bairro Paixão de Cristo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João
Roberto Mendes, que após os cumprimentos disse: cumprimento todos esses trabalhadores que
forma desrespeitados aqui em Altamira, em nome do senhor Antônio sejam bem-vindos nesta
Casa de Leis, que realmente aqui é a Casa do povo. Quando eu vejo uma cena dessas senhor
Presidente, eu fico muito triste e com muita raiva porque alguns vereadores vêm aqui culpar A,
B e C, mas vou ser sincero Presidente nós vereadores temos uma parcela de culpa muito grande e
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eu vou dizer senhor Presidente a vossa excelência sabe muito bem é todos os vereadores são
conhecedores que desde o ano de dois mil e treze, esse humilde vereador solicita cria Comissão
de acompanhamento de não cumprimento das Condicionantes, fui ignorado por muitos anos aqui
e sabe quando foram me dar essa prorrogativa já no final do mandato e infelizmente fiz minha
parte, a Comissão foi criada em janeiro do ano de dois mil e dezesseis. Fiz denúncia sim com
relação a esse fato que é perigoso e complicado porque a vida dessas pessoas vale mas da
qualquer coisa foi a vida das pessoas que foi colocada em cheque. Pessoas que vieram de fora já
vieram com sua cartinha marcada, infelizmente muitas pessoas vieram se apaixonaram por
Altamira e constituíram família, e aqui se encontram são qualificados e estão aí a ver navio.
Também quero relatar um assunto que eu vi muito na empresa Gel Engenharia alguns
funcionários chegavam até a mim e diziam vereador essa empresa está fazendo somente por
fazer eles estão preocupados somente com o salário, aí ficou de mão atadas porque tem dez de
fora e somente dois daqui de Altamira, e aí só estão fazendo porcaria e está aí comprovado a
porcaria que estão fazendo o saneamento hoje foi uma catástrofe. Então com muito respeito
quero dizer a esta Casa de Leis que eu fiz denúncia ao Ministério Público Federal, Ministério
Público Estadual, acompanhei várias situações. Inclusive quero me reportar com relação uma
situação muito delicada ouvi muitos falatórios que vieram pessoas comtempladas com alugueis e
que teria o consumo de mil reais e dizia ter consumido dez mil reais por mês para serem
indenizados e com isso muitos foram indenizados, mas do que o próprio proprietário do imóvel,
porque já vieram tudo esquematizado, então isso é um absurdo isso que está acontecendo. Quero
fazer um apelo a Comissão de acompanhamento das Comissões das Condicionantes dos
Deputados Estaduais, deixo aqui meu repúdio, independentemente de partido estamos falando
aqui pelo o povo, dos Deputados Federais o único que eu tirei o chapéu foi o Flexa Ribeiro, que
foi o único que eu vi gritar por esse povo e impor essa situação. Mas independentemente de
qualquer coisa parabenizo a união de vocês, essa união deveria ter sido tempos atrás para não ter
acontecido essa deficiência, esse desrespeito da Norte Energia com os trabalhadores,
principalmente com os da cidade de Altamira que são moradores e trabalhadores que aqui estão e
que querem ter uma família e ter uma condição de vida. Então senhor Presidente gostaria que
vossa excelência, que através dessa documentação que faça numa língua só, que pegue a lista de
todos que estão esses trabalhadores que estão brigando que faça referência a eles para o
Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, DPU, Ministério de Minas Energias,
Diretor da Norte Energia e para a própria Prefeitura, porque temos que falar numa língua só
porque se não, não vamos andar. Então quero dizer que a união faz a força, vocês estão de
parabéns, tem meu respeito, sou uma pessoa ética e coerente o que é certo é certo. Ser vereador
não é fácil nem tudo que a gente faz é agradável, tem coisas que somos massacrados, mas damos
a cara a tapa, fomos eleitos para ser representante do povo com consciência. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: meus
amigos me sinto triste e indignado de falar o que todos vocês sabem o Brasil e todos mundo
sabe. Muitos trabalhadores não só aqui mas em todo o Brasil, deve muito principalmente o povo
simples, humilde, o ex-presidente Lula, mudou a vida de cada um de nós, onde muitos
amanhecia o dia e não tinha um real para comprar o pão para seus filhos tomar o café da manhã,
e hoje alguns Ministros e Juízes pegaram a Constituição e rasgaram se fosse prender político que
rouba o Brasil podia inventar cadeia porque não dava para colocar todo mundo. Eu não tenho
vergonha de falar o que fizeram com o nosso ex-presidente Lula. Eu vou dizer uma coisa para
vocês no ano de dois mil e oito a dois mil e nove era quando se discutia o início dessa obra e
quando se negociava as Condicionantes, como o vereador João Roberto falou eu não era
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vereador nessa época, mas eu também me sinto culpado os político de Altamira principalmente
os gestores municipais nessa época era muito cara de pau, uma vergonha para nós filhos de
Altamira está nessa situação desagradável. Os ex-prefeitos dessa cidade que tiveram o poder e
quando se sentaram para dar início a obra, que negociava as Condicionantes que foram feitas, é
só andar na cidade que todos podem ver a situação. Os caras que vieram da Norte Energia,
vieram para subordinar as lideranças os cabeças que estavam aqui e alguns cederam para eles.
Vou dar exemplo, de Vitória do Xingu, que eles roubaram, mas de um bilhão de reais de imposto
baixaram o ISS, que era cinco por cento baixaram para dois por cento, o Prefeito irresponsável
era para esta na cadeia roubou a população. E hoje essa crise que estamos passando é em relação
esse Lavas Jato que está acontecendo no Brasil que atingiu os filhos de Altamira, aqueles que
acreditaram no município nesse empreendimento que aqui tiraram a oportunidade de ver seus
filhos crescendo e que muitos de vocês vão chegar em casa e olhar para as panelas e vão comer o
que? Vocês estão certos tem que brigar mesmo porque essa luta não é somente de um vereador e
nem só do Executivo ela é de todos nós de cada um de vocês, porque vocês sabem quando
amanhece o dia a situação de vocês. Eu também sou igual a vocês não é porque sou vereador que
sou diferente, eu sou um cara da roça. O que nós não podemos está criticando sem provas, é
como eu falei antes, prestem atenção no ano de dois mil e dez, foi o ponta pé inicial da obra,
assinaram a obra sem ter uma Condicionante para cumprir, porque que não fizeram o
saneamento antes na cidade? Deixaram para fazer somente agora com a obra que já tem nove
turbinas funcionando, vocês acham que a Norte Energia vai está preocupada com cada um de
vocês? Jamais, então vocês têm mesmo que se unir brigar. Quero dizer que todos vocês podem
contar comigo, tenho certeza que os nobres colegas também vão porque eles sabem da situação
de vocês. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os
cumprimentos disse: faço cumprimento especial a todos os trabalhadores que se fazem presentes
nessa Casa de Leis, é sempre muito importante a participação popular e ainda, mas de uma classe
dessa que move nossa cidade e faz com que nosso município caminhe em passos largos para o
desenvolvimento, obrigada pela participação de vocês. Poucos minutos atrás a assessora do meu
gabinete entregou para vocês um ofício com data do dia sete de novembro de dois mil e
dezessete, esse pedido de informação trata justamente do que vocês estão reclamando que é a
forma são feitos as contratações no então Consórcio Montador Belo Monte, e também de forma
que era selecionado o quadro dos funcionários, então para vocês terem ideia até hoje não tivemos
resposta desse pedido de informação. Até parabenizo o vereador Marquinho, que o mesmo
conseguiu ir até a Norte Energia, onde tempo atrás eu fui barrado de entrar na Norte Energia nas
reuniões que estava acontecendo. Quero mostrar para vocês que esta Casa que nós vereadores
também estão trabalhando em prol dessa causa, nós temos aqui aprova um documento aprovado
a unanimidade por todos os vereadores que infelizmente não teve resposta. Então fica aqui nossa
indignação, nosso repúdio à Norte Energia, aos Consórcios, as terceirizadas que não tem
compromisso com a população de Altamira, que não tem compromisso com os vereadores e
principalmente com vocês trabalhadores que dependem dessa obra para conseguir dar o sustento
de sua família. Então meus amigos essas são minhas palavras. Eu fico aqui à disposição, para
que possamos nos unir juntar forças e fazer o que for necessário para conseguirmos as respostas
que vocês precisam diariamente para que consiga dar o trabalho digno a vocês, e que consigamos
reverter essa situação. Contem com esse vereador que eu estarei à disposição, para ajuda-los.
Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao vereador Victor
Conde, primeiro Secretário, para que também possa fazer uso da palavra, ao assumir facultou a
palavra ao vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: quero dizer que essa
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Câmara se uni em torno dessa voz nós que temos vindo reiteradamente vindo nessa tribuna
denunciar que neste bem avançada construção de Belo Monte, que se dúvida nenhuma o
desemprego é um dos problemas que chama atenção da sociedade. Nós temos visto que
pesquisas tem demonstrado isso que além da questão da infraestrutura das nossas estradas da
nossa Rodovia Transamazônica, que ontem mesmo estava bloqueado entre Uruará e
Medicilândia, mas bem como das vicinais que estão precárias. Nós temos aqui também a
situação levantada pelas pessoas que foram entrevistadas, a questão também da saúde como disse
aqui o vereador Assis Cunha, que as pessoas têm procurado serviços de saúde em Altamira,
porque muitas das vezes nos munícipes não tem encontrado amparo. Mas sem dúvida nenhuma o
problema, mas relatado pela população, é a questão do desemprego e a presença de vocês aqui
hoje é uma demonstração de que realmente é um problema seríssimo. Nós vimos aqui levantar a
mão a pedido do vereador Isaac, a grande maioria é daqui. Mas quem mesmo veio morar aqui
que abraçou Altamira para viver precisa de uma oportunidade de trabalho, é um dos direitos
fundamentais da Constituição de mil novecentos e oitenta e oito, além das garantias individuais
que é o direito à liberdade a igualdade, também existe os direitos sociais da saúde da educação, e
entre eles da Previdência Social, entre eles tem o direito do trabalho, é um direito que está lá na
Constituição de mil novecentos e oitenta e oito, mas que infelizmente nosso País não vemos dias
melhores nessa questão. Temos visto aqui pessoas nos procurando diariamente atrás de emprego,
e eu sempre falo isso nós precisamos construir políticas públicas de geração de emprego
fomentar que Altamira tem uma indústria para verticalizar a produção, hoje nós já superamos a
região da Bahia na maior produção de cacau, como Medicilândia, e nós não temos aqui uma
fábrica grande de verticalização do cacau para fazer a massa do chocolate, nós não temos aqui
um Frigorífico além do João Cristo que foi fechado. Nós não temos aqui uma verdadeira
estrutura sócio econômico para gerar emprego para nosso povo. É por isso que nós temos que
lutar, unir forças, hoje estou pedindo para fazer um abaixo assinado que os senhores vão receber,
nós vamos enviar para o Presidente da Norte Energia relatando esse problema, mas também
muitas das vezes as empresas terceirizadas estão fazendo isso, e como disse o vereador
Marquinho disse que ele não sabia que estava ocorrendo isso. Então nós vamos mandar para o
Ministro das Minas Energia e para o presidente da Norte Energia, essa denúncia assinada por
todos os senhores e por todos os vereadores. E também ficar fazendo movimento, porque eu ouvi
o vereador João Roberto, fazer uma crítica aqui aos vereadores, e ele se referia aos vereadores do
mandato anterior não é desse mandato e ele não esclareceu isso, mas eu discordo do colega eu
acho que essa Casa tem feito sim nosso papel, nós chamamos aqui o Diretor da Norte Energia
atual, o Diretor anterior, o Presidente da Norte Energia esteve nesta Casa os vereadores
entregaram um monte de reivindicações. Para vocês terem ideia a Procuradora da República que
tem a legitimidade de denunciar no IBAMA, Justiça Federal, a Norte Energia muitas das vezes
ela não tem o intento que o cargo dar a legitimidade para ela como Procuradora da República,
muitas das vezes quem consegue avanços são os índios que bloqueiam que fazem radicalismo,
mas que infelizmente é assim que se consegue as evoluções. Então eu acho que essa Casa tem
feito sim seu papel nossa Casa todas as reuniões, elas têm sido repletas da população, temos
aberto temos ido junto aos Movimentos as reuniões. Agora é só através da união, como eu já
disse que conseguimos avançar. Nós temos que cobrar de quem é competência que cada um
cumpra com seu papel, se nós cumprirmos com o nosso papel Constitucional, cada ente eu tenho
certeza que os avanços acontecem. Nós temos que agora tomar isso como exemplo, nós temos aí
em breve eleições, uma eleição que está se avizinhando e temos de ver quem são os políticos
comprometidos com essas causas principalmente para Deputado Federal, Deputado Estadual,
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não é admissível esse voto apesar de não ter sido aprovado ainda esse voto Distrital da reforma
política que nunca aconteceu. Não é admissível que se vote com pessoas que não tem
compromisso que não reside que não vive a realidade da Transamazônica do Xingu. Tanto é que
o Plesbicito mostrou isso, Brasil Novo e não Altamira, que Altamira votou pela maioria para
continuar como Estado do Pará, mas de Brasil Novo para frente do Oeste do Pará, mas de
noventa por cento a favor da separação do Estado, pela omissão do Estado das políticas públicas,
da Segurança, da Saúde e de diversas outras áreas que o Governo acaba esquecendo quem está
aqui nesse rico do Brasil. Por isso que eu quero dizer aos meus amigos e amigas que aqui se
encontram que esta Casa de Leis está de pé e a ordem junto com todos e que nós vamos lutar
nessa batalha e nós haveremos de ter vitórias. Agradeceu. O vereador Victor Conde, primeiro
Secretário repassou a condução dos trabalhos ao senhor Presidente. Em seguida o senhor
Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Victor Conde, que fizesse a
leitura das matérias que constava de: LEIITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º
1272/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, interceder junto ao Ministério da Educação, no sentido de criar a Universidade
Federal do Xingu em Altamira. Indicação n.º 1273/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
construir uma Praça, que disponha de aparelhos que proporcione esporte, cultura e lazer para a
população do bairro Mutirão. Indicação n.º 1274/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, instituir o Vale Alimentação para os servidores
públicos do município de Altamira. Indicação n.º 1282/2018, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal
de Obras, realizar os serviços de meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou
bloqueteamento nas Ruas 04, 05 e na Travessa 06, no bairro Mutirão. Indicação n.º 1283/2018,
de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação do travessão do Trindade,
localizado no Km 05, trecho Altamira/Belo Monte. Indicação n.º 1286/2018, de iniciativa do
vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através das Secretarias
competentes, construir uma Unidade de Saúde e uma Praça com uma academia ao ar livre, no
bairro Buriti. Indicação n.º 1287/2018, de iniciativa dovereador Victor Conde, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de
meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento na Alameda Três Corações, no
Conjunto Altaville II, no bairro Alberto Soares. Indicação n.º 1288/2018, de iniciativa do
vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras, realizar os serviços de reforma e ampliação na Praça, com instalação de um
playground e arborização, no bairro Colina. Indicação n.º 1281/2018, de iniciativa do vereador
Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
construir uma Quadra de Esportes na EMEF Dom Pedro, no ramal Monte Santo/Gaviãozinho.
Indicação n.º 1262/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, implantar 02 (duas) lombadas próximas a EMEF
Artur Teixeira, na rua Professor Antônio Gondim Lins. Indicação n.º 1284/2018, de iniciativa do
vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de revitalização e troca dos aparelhos da academia ao ar livre da
avenida João Pessoa, na orla do cais. Indicação n.º 1285/2018, de iniciativa do vereador Maia
Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento competente, a
implantação de Placas informando o horário e o dia da coleta de lixo em cada bairro. Indicação
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n.º 1269/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço pavimentação asfáltica do ramal
Cipó Ambé, dando acesso ao ramal do Michila até a PA 415. Dando seguimento ao ramal do
Alagado, que inicia em frente ao Aterro Sanitário até a comunidade Serrinha. Indicação n.º
1270/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço pavimentação asfáltica do ramal
Itaboca, interligando a estrada de acesso a Princesa do Xingu. Indicação n.º 1271/2018, de
iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de asfaltamento, com toda infraestrutura, na
comunidade Cupiúba, lado direito e lado esquerdo, as margens da rodovia Magalhaes Barata
estrada da Serrinha. Indicação n.º 1275/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de
asfaltamento das Ruas “B” e “E” e, das Travessas Segunda a Terceira, na Agrovila Princesa do
Xingu. Indicação n.º 1276/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar, diuturnamente, uma
ambulância para a comunidade da agrovila Vale Piauiense. Indicação n.º 1277/2018, de
iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento da via de acesso a Praia do Massanore.
Indicação n.º 1278/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, colocar braço de luz de
iluminação pública em 10 (dez) postes na entrada do RUC Casa Nova e, troca de 04 (quatro)
lâmpadas queimadas na outra entrada pelo bairro Santa Ana. Indicação n.º 1279/2018, de
iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar os serviços de cobertura da Quadra de Esportes e implantar
mecanismos de acesso à internet na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) na
EMEF professora Rilza Maria de Moura Acácio, no bairro São Domingos. Indicação n.º
1280/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, realizar os serviços de meio fio, linha d’água e calçada na via
que liga o bairro Santa Ana e Paixão de Cristo. Realizar também, a instalação de braços de luz de
iluminação pública no trecho. Indicação n.º 1290/2018, de iniciativa do vereador Francisco
Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar
Feiras Livres nos RUCs de Altamira. Indicação n.º 1291/2018, de iniciativa do vereador
Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, repor 03 (três) ventiladores que estão queimados na recepção do CEO (Centro de
Especialidades Odontológicas). Indicação n.º 1292/2018, de iniciativa do vereador Francisco
Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, conseguir um local adequado para abrigar os
caminhões de aluguel (Placas Vermelhas), ora localizados na avenida Perimetral, ao lado do
Centro de Eventos. Indicação n.º 1293/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, implantar redutores de
velocidade na rodovia Ernesto Acioly, no perímetro da entrada do bairro Colina. Indicação n.º
1294/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, proceder o serviço de limpeza da orla do cais, na parte
das embarcações. Indicação n.º 1295/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, implantar redutores de
velocidade na rodovia Transamazônica, no perímetro da entrada do bairro Colina. Indicação n.º
1289/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito
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Municipal, realizar estudos com vistas doar um terreno para a construção da Igreja Católica do
bairro Nova Altamira. Moção n.º 057/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere
que seja consignada Moção Aplausos pela passagem do Dia Mundial de Combate ao Câncer, que
transcorreu no último dia 08 de abril. AVULSOS: Ofício n.º 004/2018 encaminhado pelo
Senador Jader Barbalho, comunicando a liberação de recursos para aquisição de matérias para as
Unidade de Saúde de Altamira. Comunicado n.º 016673/2018 encaminhado pelo Ministério da
Educação comunicando repasse de recurso do FNDE. Em seguida o senhor Presidente passou
para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs
1272, 1273 e 1274/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1282 e
1283/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1286, 1287 e
1288/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º 1281/2018, de iniciativa do
vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1262, 1284 e 1285/2018, de iniciativa do vereador Maia
Júnior. Indicações n.ºs 1269, 1270 e 1271/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Indicações n.ºs 1275, 1276 e 1277/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações
n.ºs 1278, 1279 e 1280/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1290, 1291
e 1292/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1293, 1294 e
1295/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação n.º 1289/2018, de iniciativa da
vereadora Socorro do Carmo. Moção n.º 057/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Em
seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos dirigiu se
aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação nº. 1289/2018, de
autoria da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Assis Cunha, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas apoio para aprovação de
suas matérias. Indicações n.ºs. 1269, 1270 e 1271/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos
dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs.
1278, 1279 e 1280/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso
da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e
pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1286, 1287 e 1288/2018, de
i8niciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr.
Loredan Mello, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para
aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1272, 1273 e 1274/2018, de iniciativa do vereador
Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou
ao vereador Victor Conde, para fazer a verificação de quórum. Havendo número legal, o senhor
Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em
destaque em alguma matéria. Não havendo manifestante o senhor Presidente submeteu para
VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 1272, 1273 e 1274/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello. Indicações n.ºs 1282 e 1283/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.
Indicações n.ºs 1286, 1287 e 1288/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º
1281/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1262, 1284 e 1285/2018, de
iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1269, 1270 e 1271/2018, de iniciativa do
vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1275, 1276 e 1277/2018, de iniciativa da vereadora
Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1278, 1279 e 1280/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.
Indicações n.ºs 1290, 1291 e 1292/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações
n.ºs 1293, 1294 e 1295/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação n.º 1289/2018,
de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Moção n.º 057/2018, de iniciativa do vereador
João Roberto. Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor
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Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a
palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os
cumprimentos disse: senhor Presidente volto a falar sobre o assunto de hoje que é a pauta dessa
Sessão Ordinária dessa Casa, onde vimos homens e mulheres desempregadas no município de
Altamira, pessoas que hoje poderiam está desenvolvendo suas funções. Acabei de receber
informação que a empresa CONGEV que é o Consórcio Montador tem um cidadão no escritório,
ele mandou um recado, onde ele disse que quer ver se vereador tem poder para resolver nada lá
porque quem manda lá é ele, ainda nos chamaram de vereadorezinhos. Eu fico muito triste em
ouvir um palhaço desse que não tem respeito com a população de Altamira sair com uma
proposta dessa nós vamos representar na Norte Energia contra esse Consórcio, vamos representar
sim para ele ter respeito com esta Casa e com os vereadores. Senhor Presidente, informo que
ontem ao meio dia das oitenta e oito pessoas que estavam escritas no SINE para serem chamadas
dessas oitenta e oito pessoas contrataram somente sete pessoas e mandaram mostrar para mim,
para eu poder me calar e calar esta Casa. Mas eu acredito em vossas excelências nós vamos
brigar pelo nosso direito pleno porque aqui Dr. Loredan está diversos currículos em que eu vou
passar para vossas excelências olharem esses currículos Presidente são de pessoas qualificadas,
são de pessoas que merecem respeito que já trabalharam na Mendes Júnior, Camargo Correia, na
Odebrecht, está aqui como é que esses homens trabalhara cinco a seis anos no Consórcio Belo
Monte e como é que eles não são qualificados para continuar n essa obra minha gente? Então é
isso que me chama atenção e estar aqui esses currículos aqui não é para mim arrumar emprego
para ninguém não, esses currículos é para mostrar aqui para esse País todo para nossa cidade
para o Ministério Público, para as autoridades que nós temos homens capacitados e homens aqui
qualificados para exercerem suas funções em Belo Monte. Então Presidente lamento muito eu
ouvi aqui o João Roberto, quando ele falou que o dinheiro dos recursos hídricos que é os
royalties de Belo Monte, que eu quero passar para vossa excelência de primeira mão, que agora
em abril desse ano está fazendo dois anos que a Prefeitura de Altamira recebeu setenta e cinco
milhões de reais dosa recursos hídricos de Belo Monte, onde está esse dinheiro? Dinheiro este
que era para estar direcionado a está Casa vai ter que tomar responsabilidade direcionar para a
educação, para a cultura, saúde enfim direcionar para esse vale alimentação que vossa excelência
solicita para os servidores públicos, isso nós temos que amarrar nessa Casa, nós temos que fazer
de iniciativa da Câmara Municipal um Projeto e mandar para o Executivo para que ele
regulamente e obedeça os critérios da partida dos royalties de Balo Monte meu caro Presidente
Dr. Loredan, porque não podemos deixar setenta e cinco milhões de reais, que já entraram nos
cofres da Prefeitura, e eu não vejo nem uma obra destinada com esse recurso, isso aí cabe a nós
que somos fiscais da população para cobrarmos esses recursos do Executivo. Meu caro
Presidente, ouvi aqui também o vereador falar onde nós acampamos uma luta muito grande junto
com a Associação Comercial, com alguma entidades com alguns políticos para que pudéssemos
criar o Distrito Industrial do Xingu que vossas excelências todos conhecem ali próximo a Belo
Monte onde foi feito o Porto e ali será criado o Distrito Industrial do Xingu para que possa
fomentar três mil empregos direto para a população de Altamira, esse é projeto que esses
danados desses políticos do Estado do Pará, eles tem que se emanar para que possamos juntos
construir aqui e aprovar o Distrito Industrial do Xingu. Parabéns a você e aos vereadores que
hoje estão dando apoio condicional a todos vocês que hoje estão aqui, e que nós possamos
avançar dias melhores. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura,
que após os cumprimentos disse: senhor Presidente eu vejo hoje aqui nessa Câmara a dor da falta
de emprego que pais de família tem no momento de ter um emprego para fornecer o alimento a
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sua família, congratulo com essa dor. Também, quero informar nesse microfone que vários atos
de inflacionários ele vem cometendo a algum longo do tempo contra o trabalhador de Altamira e
ao trabalhador brasileiro, igual foi a reforma trabalhista no ano de dois mil e dezessete, aonde
tirou se o direito dos trabalhadores direitos adquiridos na década de cinquenta desde o governo
Getúlio Vargas. Ainda o trabalhador brasileiro não se deu conta, e no futuro quando a dor chegar
o esclarecimento com certeza ele vai está reclamando em audiências públicas. Os meios sociais
desse município tiveram várias vezes em Brasília defendendo os trabalhadores para que não
perdessem os direitos adquiridos. Igual nós temos outra infração a ser votada por esse Governo e
os comparsas dele no Congresso, além da reforma Previdência Social está parada porque há uma
intervenção no Rio de Janeiro, mas assim que a intervenção deixar de existir a Lei da
Previdência deixará de existir e mais uma vez o trabalhador será sacrificado por esse Governo
opressor que se encontra. E muitas das vezes o trabalhador não comparece quando os
Movimentos Sociais o chamam para aclamação para dizer não a essas atrocidades que acontece.
Outra aberração contra o trabalhador brasileiro e ao povo são as privatizações das empresas
públicas que nós temos em seus recursos naturais, exemplo, a empresa Celpa quando foi
privatizada hoje nós cidadão mal consegue pagar a conta de energia elétrica, isso quando se
privatizada uma empresa pública ela passa para o poder do capitalismo que usa e visa único e
exclusivamente o lucro e não ao fundamento social. Clamo aos senhores que forem convidados
ao manifesta da classe mas sofrida em defesa dos direitos adquiridos venha participar para que
tenhamos dias melhores. Espero vereador Marquinho que essa aclamação de hoje desses
senhores e senhoras que clamam por serviço nas empresas que constrói Belo Monte, que sejam
ouvido pelos seus diretores, que seja clamado e encaminhado por esse comando Legislativo
desse município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após
os cumprimentos disse: quero aproveitar o momento Presidente, mas uma vez contempla a luta
do MAB que sempre teve meu respeito pela sua luta incansável dos moradores da lagoa, que
Deus abençoes que sejam atendidos. Não poderia deixar de falar Presidente com relação sua fala
onde vossa excelência discordou, mas eu fui bem claro falei nos anos dois mil e treze a dois mil
e dezesseis. Vossa Excelência quanto Presidente e como conduze essa Casa, inclusive quero até
parabenizar a forma democrática que vem contemplando se hoje vossa excelência fosse
candidato a reeleição à Presidência acredito que teria o voto de todos , vossa excelência está
comprovada a oposição e suposição, precisamos sempre estão unidos, essa palavra muitas das
vezes dar conflito a população diz a tudo é a base, mas não nós somos do lado do povo somos
vereadores estamos aqui legislando em prol do povo, mas cada um tem seu entendimento.
Também não poderia deixar de relatar meu repúdio dizer a imprensa da causa que foi roubada da
população do Norte e Nordeste, que era de costume dormir em rede nem isso a Norte Energia
respeitou que era a possibilidade de ter um escape para armar suas redes. Estou fazendo esse
relato somente para terem uma ideia, todos sabem quanto custa uma rede e quanto custa uma
cama. As pessoas que foram morar nessas localidades são pessoas humildes as pessoas que
foram para essas localidades não receberam nem um contra ponto, nem um logística dize olha
vocês vão morar nessas casas, essas casa vão ser feitas dessa forma e não da forma que vocês
queriam, e como não vai ter escape para armar a rede e a mesma custa vinte reais, vamos dar
cama box para todos vocês, ai sim era respeito para com os moradores desses locais, que é
desumano tem pessoas que infelizmente dorme até no chão apenas forrado com um pano porque
não tem dinheiro para comprar uma cama, isso é lamentável. Visito os RUCs diariamente faço
filmagens, vou mandar um documento para todos os órgãos competente porque nunca é tarde.
Vou fazer esse levantamento, peço apoio para a imprensa para que possa abordar esse assunto.
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Quero dizer que estarei fazendo uma visita ao Ministério Público senhor Presidente porque foi
falado uma situação nessas idas aos RUCs, a população do Casa Nova, disseram que água
continua com mau cheiro, isso é inaceitável, encaminhei para o Ministério Público para fazer
uma contra partida da consulta da água ser de estar cem por cento bia e até agora não foi
chamado as pessoas, então vou até ao Ministério Público para saber em que pé anda essa
situação para poder dar uma resposta a população. Infelizmente foi outro clamor onde foi feito os
RUCs, mas não foi feito a estação de tratamento dá água dentro dos RUCs para que pudessem ter
água potável. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após
os cumprimentos disse: senhor Presidente quero informar uma nota de pesar do senhor Paulo
Monteiro, filho de Altamira, da família Monteiro. Fica aqui nossos sentimentos a família. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: recebi
mensagem também o senhor Paulo Monteiro, é um homem trabalhador, nascido e criado nessa
cidade, o mesmo é meu primo a família Monteiro é a minha família, o corpo está sendo velado
na Capela Mortuária. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Agnaldo Rosas, que
após os cumprimentos disse:
excelentíssimo Presidente retorno nesse momento para
primeiramente parabenizar vossa excelência da forma em que sempre vem conduzindo as nossas
reuniões e pelas oportunidades que tem dado a população como o todo. Na semana passada
tivemos aqui representantes a APAE, e hoje as pessoas desempregadas, infelizmente eu tenho
que utilizar esses termos desempregados porque é fato. Senhor Presidente gostaria de saber dos
senhores vereadores qual é o critério utilizado aqui por alguns vereadores quando saem da cidade
se intitulam representando a Câmara Municipal de Altamira, eu faço essa pergunta porque essa
semana está circulando um vídeo do vereador Raimundinho Aguiar, que saiu em comboio com a
Secretaria de Saúde, que neste momento está em Vila Canopus e em Vila Cabocla. O vereador
Raimundinho Aguiar dando uma entrevista diz que os vereadores de oposição, apostam no
quanto pior melhor como se nós estivéssemos aqui contribuindo por toda essa mazela que se
passa a cidade de Altamira. Nós na verdade estamos aqui trazendo à tona o que é de pior o que
acontece nessa cidade, não é que nós queremos o pior não, é porque coisas ruins precisam serem
mostradas sim para a população de Altamira. E uma das coisas ruins que eu sempre tenho batido
aqui a forma de contratação irregular que este Prefeito vem fazendo há bastante tempo dentro da
cidade de Altamira. Hoje o vereador João Roberto disse que estava indignado da forma dessas
empresas privadas tratam nossos trabalhadores, mas a nossa indignação se estende e deve se
estender João Roberto da forma que o senhor Prefeito trata os funcionários públicos de Altamira,
pagando salários aviltante e quando chega no mês de dezembro ele diminui o salário abaixo do
salário mínimo, isso também é repugnante. Eu fico me perguntando que moral teria um Prefeito
desse chamar uma empresa privada e dizer trata bem os funcionários de vocês, porque eu trato os
funcionários públicos bem, ele não tem moral o senhor Prefeito para discutir essa situação, e eu
acredito muito que nós não vimos em nenhum momento durante esses governo do Juvenil nós
não vimos e nem ouvimos pela televisão nem uma nota de repúdio desse senhor Prefeito contra a
Norte Energia. Ai fico me perguntando porque? O que que estar por trás dessa situação? O que
nós sabemos é que o Prefeito conversa sim com a Norte Energia todas as quintas-feiras.
Vereador Marquinho nós precisamos perguntar e indagar porque essa situação promiscua. O
vereador Francisco Marcos, solicitou um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos
disse: eu perguntei ao excelentíssimo senhor Prefeito sobre essa questão aqui numa audiência
pública, ele disse que não gostava de baderna de bagunça, mas ele que é om Prefeito da cidade
ele que deveria estar lutando por esses homens trabalhadores da nossa cidade para gerar emprego
para esse povo, a responsabilidade maior é dele e ele se omiti nessa questão. Então lamentamos
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muito Presidente Loredan. Agradeceu. Em seguida o vereador Isaac Costa, solicitou um aparte o
qual foi concedido, após os cumprimentos disse: eu acho uma falta de respeito do vereador
Marquinho com todos que estão presente a falta de conhecimento gostaria de saber se ele estava
na Alemanha ou na Inglaterra quando foi negociada as Condicionantes Marquinho? Dando
continuidade o vereador Agnaldo Rosas disse: vereador Isaac o tempo é meu e vossa excelência
que discutir com o vereador marquinho, no seu tempo vossa excelência discuti com quem quiser
você tem que discutir comigo e não com o vereador Marquinho, a parte foi dada para o senhor
debater ao tema que estou debatendo aqui, vossa excelência vem se referir a outro vereador com
relação ao tema totalmente ao contrário do que eu estou discutindo aqui. Gostaria de concluir
dizendo que o vereador Raimundinho Aguiar, não me representa neste momento quando diz que
está representando essa Câmara Municipal de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: eu até concordo com algumas
coisas que vossa excelência colocou aqui, que eu também não fui consultado para ninguém me
representar. Com relação ao vereador Marquinho não vou falar nada para não colocar o povo
contra ninguém, temos que respeitar a opinião de cada um. Não podemos usar a sensibilidade do
que as pessoas estão passando nesse momento difícil para colocar um contra o outro. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: na
semana retrasada nós tivemos uma reunião com o então Prefeito Juvenil para tratar sobre alguns
assuntos da cidade, algumas melhorias que precisamos fazer algumas coisas que precisa
conseguir resolver. O nobre vereador Assis Cunha relatou aqui na tribuna, nós conseguimos uma
melhoria no bairro Airton Senna conseguimos a limpeza do bairro, logo em seguida o mesmo
bairro também já está passando da metade das obras e o mesmo vai lá para o Paixão de Cristo.
Sabemos das dificuldades de todo o município de Altamira, também devidas as fortes chuvas
temos grandes dificuldades pelas frente por causa desse período chuvoso, mas estamos vencendo
e sem dúvidas vamos conseguir melhorar a qualidade de vida, vamos está levando o mutirão de
limpeza para o Paixão de Cristo, e em seguida para o RUC Jatobá que é um bairro grandioso.
Agradeço os colegas pela aprovação de minhas indicações, vale ressaltar que essas indicações
não é somente um pedido do vereador Victor, mas é da população que através de suas mídias
sociais, através do nosso gabinete recebemos essas demandas e transformamos em indicações.
Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente disse para encerrar nossa reunião quero dizer aos
trabalhadores que vou enviar correspondência com esse abaixo-assinado para o Ministro das
Minas Energia, para o Presidente da Norte Energia. Também expedir também oficio convite para
o Consórcio CONGEV para estar presente no dia doze de abril as onze horas da manhã para uma
reunião com os vereadores para que possamos aprofundar esse assunto. Não havendo mais
manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença do povo em geral, da imprensa e em
nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será
assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos dez dias do mês de abril do ano
de dois mil e dezoito.
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