
 
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 
 

1 

ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2018, REALIZADA NO DIA 

ONZE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental reuniram se no 

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

os senhores vereadores Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da Silva, 

Waldecir Aranha Maia Júnior, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Almiro Gonçalves de Andrade,    

Francisco de Assis Cunha, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, João Roberto 

Mendes e Maria Delza Barros Monteiro. O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino do Pará. Em seguida solicitou ao vereador Victor Conde que fizesse a chamada 

nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Sessão 

em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores Aldo Boaventura 

(viajando/Castelo de Sonhos). Francisco Marcos Alves do Nascimento (doente) e Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo (doente). Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação 

das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Ata Ordinária realizada no dia quatro de dezembro 

do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, 

aprovada pela maioria abstendo-se de votar os vereadores Victor Conde e Maia Júnior. Em seguida 

o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: em 

primeiro lugar quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nessa tribuna 

sempre apresentando indicações a favor da comunidade do campo e da cidade. Nesta última 

semana foi marcada por muitos desafios aonde tivemos a oportunidade de acompanhar por 

exemplo no bairro Santa Benedita, atendendo o centro de cidade o bairro da Liberdade na rua onze 

com início do inverno já demonstra uma grande preocupação, acredito que de forma geral para 

essa Casa de Leis e também para o Executivo como vocês devem ter acompanhado teve um local 

que a água entrava nas casas e após passar as chuvas observamos senhor Presidente grande número 

de entulhos sofá, tampa de fogão pedaços de geladeira dentro dos bueiros. Então aproveito essa 

oportunidade solicito aos moradores a população que contribuam. Sei que é difícil a parte política 

sempre quer segurar. Faço um apelo que nesse período de inverno ou seja todos os dias que evitem 

de jogar entulhos nas ruas que direcione aos bueiros proporcionando alagamentos até em ruas 

drenadas. Então fica aqui minha preocupação nobres colegas vereadores e vereadora Irenilde líder 

do governo. Também temos grande preocupação também com a zona rural, temos um problema 

sério no Ramal das Lagoas, Ramal dos Flores e também entre o Terra Seca e os Flores, trechos já 

cortados que não dar para passar carros, mas de acordo com populares carros madeireiros chegado 

no local na hora das chuvas ficaram atolados deixando a população sem estradas para rodar é 

necessário que seja feito reparos. Então quero externar minha preocupação e pedir aos moradores 

que ajudem porque jogando qualquer lixo fora do horário de coleta sabemos que eles irão 

diretamente para os bueiros e para as galerias pluviais. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: senhor Presidente gostaria de fazer um 

breve relato com relação a audiência pública com a Norte Energia. Primeiramente lhe parabenizar 

pelo seu empenho como Presidente em trazer a essa Casa de Leis por várias vezes a Norte Energia, 

sabemos que não é como desejamos. Gostaríamos que resolvessem os gargalos. Vimos algumas 

situações o Presidente assumiu conosco com relação a Rodovia Ernesto Acioly que faltou um 

pouco de técnica na drenagem, no momento estão rasgando para drenar um pouco as águas das 

chuvas, pelo menos eles estão vendo que precisa ser feito e estão fazendo. Gostaria de me 

direcionar aos moradores dos RUCs, temos uma preocupação há anos que venho falando de 
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algumas casas nos RUCs elas tem vazamentos de energia e devido a isso alguns moradores pagam 

contas absurdas porque a Celpa tem o relógio e a fiação de fora é da Celpa, mas a fiação de dentro 

é de responsabilidade do proprietário, sabemos que isso é fato. Tenho provas que uma moradora 

do RUC Laranjeira estava pagando seiscentos reais de energia e estava dando choque até na terra. 

Conseguimos um eletricista e ele foi lá verificou a situação ele disse que o problema é sério. O 

vazamento de energia é por fora da casa por cima do teto, o eletricista fez um trabalho muito bom. 

Inclusive a prova disso e que a conta de energia veio o valor de cento e poucos reais, o valor que 

ela pagava quando morava no Bairro Aparecida, ela pagou por seis meses o valor de seiscentos 

reais. Aconselhamos que ela entrasse na justiça para reivindicar sua perda porque a Norte Energia 

teria a obrigação de ressarcir a mesma, mas ela não é aquela pessoa da paz, humilde não quis. 

Então através disso solicitei ontem e eles falaram que vão atender o pedido que vão criar uma 

equipe técnica nos RUCs, então todos os moradores dos RUCs que tiverem com problemas com a 

energia que vá procurar a Norte Energia para que seja solicitado um eletricista para verificar a 

situação. Tem um senhor morador do Casa Nova senhor Presidente ele paga de energia o valor de 

quatrocentos reais, ele achou que estava muito alto esse valor ai ele começou economizar e invés 

de diminuir o valor aumentou assim chegando a fatura de seiscentos reais, ele ficou atordoado que 

economia é essa que invés de diminuir aumenta o valor da energia? É isso eu queria colocar para 

a população principalmente aos moradores dos RUCs que na discussão das matérias também estou 

colocando para que o município também crie uma equipe técnica através da DIP com eletricista 

para eles darem esse apoio principalmente para aqueles de baixa renda que tem dificuldades de 

contratar um eletricista Então é importante que aconteça. Essa semana teve uma discussão, 

aconteceu uma audiência pública com a Celpa, ontem teve também uma discussão em Belém na 

ALEPA, desde o ano de dois mil e treze que cobro é um assunto que constrange toda a população 

do Pará, particularmente falo por mim, acho um absurdo você gastar mais dinheiro com a fatura 

de energia elétrica do que com outra despesa. Quero informar Presidente que no início do ano 

vamos formar uma equipe para fazer uma visita ao nosso futuro Governador que vai assumir com 

a permissão de Deus para irmos até lá cobrar dele porque sempre quem paga o pato é o consumidor. 

Essa questão de valores sabemos que quem estipula é a ANEL. Acho um absurdo porque nós do 

Pará, cinquenta por cento da produção da energia do Pará inteiro é o Pará que produzi, a energia 

vai para a ANEL e a Celpa distribui a energia que não é da de Belo Monte e nem de Tucuruí não 

sabemos nem de onde vem essa energia, a Celpa distribui a energia para nós e quem estipula o 

valor é a ANEL. Então temos que fazer o que primeiramente ir ao Governador do Estado do Pará 

Helder Barbalho, inclusive foi discurso de quase todos políticos é a questão dos valores absurdos 

cobrados na conta de energia elétrica. O que que tem que sugerir? É o Governador ir direto com o 

Governador Federal para inverter os valores porque quem paga a conta maior é o consumidor. 
Então o que é que tem que fazer é o Governador brigar com a ANEL e com os Senadores para 

criar uma cláusula para dar o ganho para o Pará ter ganho nessa produção e ele diminuir o ICMS 

porque essas taxas tributárias vem um absurdo mas de trinta por cento que as pessoas pagam nas 

suas contas de energia para poder melhorar para o consumidor. Acho isso uma covardia porque se 

a pessoa compra um veículo o ICMS volta para sua origem e a energia não volta. Inclusive 

Presidente estava doente e não pude estar presente aqui na audiência pública que aconteceu da 

Celpa mas acompanhei pelas redes sociais. Ao começar o ano de dois mil e dezenove precisamos 

criar uma comissão e ir lá cobrar. Inclusive falei com o Assessor do Júnior Ferraz e coloquei essa 

situação da possibilidade também do morador que se sentir que estar sendo lesado, que o relógio 

estar girando com muita velocidade e assim cobrando um valor alto que ele possa ter um relógio 

interno particular para aderir se o valor cobrado estar batendo ou não com o que está sendo 
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cobrado. Então acho que seria importante o Pará dar essa legalidade de poder colocar um relógio 

interno. Também tem a questão da fiscalização da INMETRO que venha aqui fazer uma 

fiscalização porque se um vendedor de peixe tem uma balança para pesar seu produto se tiver cem 

gramas errado cobrando do cliente a fiscalização vai em cima pune, multa, toma a balança do 

comerciante e o relógio de energia elétrica quem faz essa fiscalização? Estamos sendo 

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

os cumprimentos disse: senhores nessa semana tivemos uma audiência pública com a rede Celpa 

referente nossa energia e hoje teríamos essa reunião da ALTAPREV digo iriamos porque não 

houve a conclusão. Essa reunião com a ALTAPREV de hoje ela foi requerida pelo o vereador 

Aldo, infelizmente o mesmo não pôde está presente. Lógico que a reunião de hoje seria para falar 

sobre a questão financeira do órgão, mas como nós assistimos aqui o depoimento de um cidadão 

um pouco claro a situação de como o órgão ALTAPREV atende as pessoas que de lá precisam. 

Digo isso porque também já recebi algumas reclamações principalmente de pessoas que precisam 

estar aposentados e precisam estar ausente por questão médica e o atendimento que o ALTAPREV 

dar à essas pessoas que contribuem e contribuíram muito, tendo em vista a situação financeira 

daquele órgão é frequente. Eu espero que no próximo ano o Diretor da ALTAPREV o senhor 

Fabiano Bernardes volte aqui nesta Casa de Leis e que haja tempo para que nós convide as pessoas 

a virem aqui para a Câmara para fazerem seus questionamentos. Com relação a rede Celpa é uma 

empresa também que tem causado todo esse alvoroço no Estado do Pará, não é somente em 

Altamira e a rede Celpa também tem perseguido, ela tem contribuído para toda essa situação que 

estamos vivenciando é fato os serviços prestados pela rede Celpa não condiz com que ela arrecada 

é um sofrimento o que toda população está passando devido ao valor que é cobrado pelo os serviços 

extremamente precários. É preciso sim que na rede Celpa passe por um setor de vigilância, tem 

órgão que devem estar cobrando a Celpa. O Ministério Público, vários municípios tem entrado 

com ação contra a rede Celpa, tem impedido inclusive que e como foi colocado aqui por eles que 

quase cinquenta por cento corresponde a tributos que são divididos entre o município, a União e 

ao Governo. Ao Governo através de ICMS, o município através da contribuição de iluminação 

pública. Então nós como consumidor é logico que temos que ir para cima da a rede Celpa faça 

cortes devido à estes grandes questionamentos. Mas como o pessoal da rede Celpa veio aqui e em 

algumas situações que precisamos concordar que a tarifa cobrada ela é determinada pelo um órgão 

Federal rede Celpa que é ela a relação nossa enquanto consumidor com a rede Celpa e são eles que 

tem que procurar os outros poderes par buscar se ajustar porque a carga ela cai somente em cima 

do consumidor. E nós enquanto vereadores com relação aos tributos a população precisa entender 

que a nossa competência ela fica restrita na questão da contribuição da iluminação pública. Nós 

não podemos legislar sobre CONFINS que é do Governo Federal e nós não podemos legislar sobre 

ICMS que é do Governo do Estado. Com relação a contribuição de iluminação pública nós 

podemos e nós devemos. Eu tenho uma cópia da Constituição da iluminação pública que é de dois 

mil e três (2003) aonde se constitui a contribuição de iluminação pública no município que aqui 

existe uns cálculos que é de difícil entendimento, eu confesso aos senhores que ainda não entendi 

de que forma a Prefeitura faz esses cálculos. Mas aqui no parágrafo quarto diz o seguinte a 

contribuição de iluminação pública ela será calculada mediante sobre a aplicação de base de 

cálculo da seguinte forma: contribuição de iluminação pública é igual uma taxa de iluminação 

pública vezes a percentagem. E diz que essa percentagem aqui ela se refere a esta tabela que diz o 

seguinte: até trinta quilowatts está isento quem for residencial; de trinta e um a cem vai para um 

virgula cinco sobre esta taxa e aqui não fala que taxa é essa. Se vocês pegarem o talão de energia 

elétrica vocês verão que o ICMS é vinte e cinco por cento sobre o valor que a gente consome e a 
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contribuição de iluminação pública não sabemos que valor é calculado, só sabemos aqui que nós 

temos que aplicar uma regra aqui que T I, vezes a percentagem. Vejam bem diz aqui que 

residências com até trinta quilowatts seriam isentas ou são isentas aí eu perguntei para um 

eletricista o que que era necessário dentro de uma casa para que pudesse chegar somente em trinta 

quilowatts, ele me disse um ventilador ou seja se você tem um ventilador e uma televisão com 

certeza passa de trinta quilowatts.  E o que que isso quer dizer que em Altamira quase ninguém é 

isento da contribuição de iluminação pública. E aqui vai numa progressão de cento e um a duzentos 

a cinco virgula a dezoito por cento e chega de setecentos e cinquenta e um a mil quilowatts e paga 

vinte e cinco virgula oitenta e oito por cento. Na minha residência eu consumo quatrocentos a 

quatrocentos e cinquenta reais e posso garantir aos senhores que a contribuição de iluminação 

pública, ou seja essa taxa de iluminação pública que vai para o município é muito próximo do meu 

ICMS dessa taxa que vai para o Estado. E eu não tenho dúvida que muitas pessoas pagam. 

Inclusive que formos levar progressão tem residência ai que paga mas contribuição de iluminação 

pública do que ICMS. Então o que eu quero dizer aos senhores vereadores nós podemos sim 

também fazer com que esse valor baixe se nós propormos aqui uma redução desta contribuição de 

iluminação pública, ou uma revisão desta iluminação pública. E propor aqui para que a isenção ela 

chegue realmente de fato na população pobre e não determinar para quem consome somente trinta 

quilowatts que não abrange com certeza a ninguém. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: gostaria de explicar minha ausência na 

semana passada além dos assuntos importantes como foi a reunião da Celpa, infelizmente não foi 

possível está presente porque estava representando a Câmara Municipal no Décimo Primeiro 

Congresso das Câmaras Municipais em Brasília onde foi debatido muitos assuntos importantes 

para o Poder Legislativo com espaço para a comunicação da averbação para resultados. Também 

foi poderamento do Poder Legislativo no âmbito do governo municipal como vereador no Poder 

Legislativo que pode cobrar cada vez mais o governo municipal atitudes e ação para o bem da 

nossa população. Também estive reunido com a Alcione Deputada Federal eleita pela sexta vez 

em Brasília, na qual na conversa que tivemos importantes passos para Altamira para o ano de dois 

mil e dezenove, vamos poder contar com emendas parlamentares da Confederação Nacional para 

o Município de Altamira. Tive o privilégio de receber de receber essa notícia para poder fazer o 

levantamento juntamente com o Secretário de Saúde que eu acho uma área muito importante assim 

como a educação, a infraestrutura, para saber quais são as áreas que estão mas precisando de 

recurso federal. Então é uma notícia muito importante e um compromisso porque apoiamos alguns 

Deputados Estaduais e Federais com o compromisso de ter investimentos em nossa cidade. Estarei 

fazendo um levantamento nessa semana para ver onde possamos aplicar recursos no município de 

Altamira no ano de dois mil e dezenove. Gostaria de parabenizar também pelo dia nove de 

dezembro que é comemorado o dia do fonoaudiólogo, em nome da minha amiga Cássia, em nome 

da minha amiga Cássia parabenizo todos os fonoaudiólogos de Altamira. Parabenizar também hoje 

que é dia do engenheiro, então parabenizo todos os engenheiros de Altamira que fazem de nossa 

cidade e que tenta construir um município melhor, não só o município como um estado e um país. 

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

cumprimentos disse: essa é a última Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito. Confesso a 

vocês que assumi a Vice Presidência no primeiro ano de mandato legislativo onde foi um grande 

desafio por muitas das vezes assumir a Presidência desta Casa de Leis foi um aprendizado. Dois 

mil e dezoito foi um ano intenso de trabalho sempre em busca pelo o melhor. Estou feliz e quero 

dizer que como parlamentar minha voz foi ouvida quando fiz indicações representando o povo do 

nosso bairro, zona rural, Distritos de Vila Cabocla, Vila Canopus, Castelo de Sonhos, e Cachoeira 
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da Serra. Todos vocês nobres vereadores aprovaram mas de sessenta indicações de minha autoria 

que melhoram a vida do nosso povo que aqui representamos mostrando nosso verdadeiro 

compromisso. Quero destacar que com muito orgulho representei essa Casa de Leis nos eventos 

organizados pelo 51 BIS,16º Batalhão, 9º GPM, escolas, igrejas, maçonarias associação de bairros 

e Prefeitura com o objetivo tão somente de mostrar meu comprometimento. Meus agradecimentos 

aos nobres colegas vereadores que se empenharam em fazer com que nossas sessões ocorressem 

de maneiras sensatas. Tendo garantia de respeito ao poder público e as reivindicações da 

comunidade e as fiscalizações das ações do Executivo. Agradeço minha equipe de trabalho, minha 

família, ao Dr. Loredan Mello e a todos os colegas vereadores. Senhor Presidente sabemos que a 

cada dia do ano, que a cada semana nós estamos nessa Casa de Leis fazendo nossas Sessões e 

apresentando nossas reivindicações em defesa de nossa população, seja em Sessão Ordinária, ou 

seja em audiência pública sempre estamos aqui nessa Casa de Leis, cumprindo nosso compromisso 

de campanha que é de trabalhar por nossa população. Ficamos tristes quando comparece a esta 

Casa de Leis líder indicais, lideranças de bairros e demais líderes da sociedade da nossa região 

quando falam que vereador não faz nada dizem cadê os vereadores que fazem nada que não 

defendem o povo, será que o nosso sistema de comunicação nas casas de cada um. Se forem no 

Assurini verem o João Estevam acabando com seu carro, suado atolado nas estradas em algumas 

situações trabalhando, gastando energia e recursos para proteger a população. Por outro lado vimos 

a vereadora Irenilde Gomes, Delza, João Roberto, enfim todos fazendo seu trabalho. Portanto 

gostaríamos também de contar com o reconhecimento da população, porque todos nós 

trabalhamos.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após 

os cumprimentos disse: acho que o vereador Raimundinho foi muito feliz na colocação dele 

realmente as pessoa estão revoltadas com a política e com os políticos e com isso elas acabam 

generalizando e não obedece aquele critério de não avaliar aquele que realmente está se dedicando. 

Então essa Casa de Leis nesses dois últimos anos foi incansável no sentido de estar aqui fazendo 

audiências públicas para debater diversos temas, formamos comissões como disse o Raimundinho 

tem muitos vereadores que atuam diretamente nas empresas junto a Prefeitura para cobrar serviços, 

obras. Vejo postagem de vários vereadores da zona urbana como os da zona rural incansáveis 

como disse ele. Vereador Agnaldo e os demais vereadores de oposição estão todas as terças feiras 

na tribuna cobrando enfim, estão todos exercendo seu papel. Ontem realmente o vereador se sentiu 

atacado por uma pessoa que foi à tribuna não só atacou a ele mas a todos nós. E na verdade acho 

que no afã de fazer essas críticas elas acabam ultrapassando e na verdade todos nós. O Isaac que 

tem uma atuação muito nos RUCs, enfim todos nós estamos imbuídos de trabalhar pela sociedade 

Altamirense e fazendo nosso melhor o que podemos fazer nós fazemos e muitas das vezes não é 

de nossa competência de avaliar certas situações até de nível estadual, nível federal mas nós 

estamos lá indo à Brasília, à Belém, na Assembleia Legislativa, nos órgãos do Estado. Agora nós 

temos uma nova esperança com o novo Governador que sabe que nós fomos esquecidos e que ele 

possa olhar por nossa região e com isso juntar forças com o nosso Prefeito Juvenil para fazer obras, 

serviços e gerar empregos e rendas. Sabemos que o povo também reclama por falta de emprego 

principalmente esses jovens nos RUCs. E com isso quando a pessoa está com problemas pessoais, 

sua conta de energia está vindo um absurdo ela não quer saber de quem é a culpa ela quer saber de 

que o primeiro que aparecer ela tem que atacar. Então na verdade é isso que acontece, é por isso 

que na audiência da Celpa que houve aqui nós fomos muito atacados e na verdade nós sabemos 

que isso é um problema que não depende só do vereador depende de um conjunto de situações. E 

no perfil que vejo de cada um aqui que tem trabalhado aqui não temos essas brigas como disse 

aquela senhora ontem, as brigas que tem aqui as discussões são discussões salutar, discussões 
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políticas, já houve briga no passado de vereador se gradear aqui, mas isso graças a Deus acabou. 

O que eu quero dizer om isso é que nós mesmos políticos somos responsáveis para melhorar nossa 

imagem, nossa credibilidade não existe salvador da pátria, existe conduta pessoal de cada um no 

dia a dia tentando fazer seu melhor, procurando está do lado da verdade para que possamos ter 

uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Então aqui acho que cada um faz seu papel e se tem 

um que tem razão de ser da base e defender o Executivo nós temos que respeitar, assim como tem 

que respeitar quem pensa diferente, quem olha diferente e quem vai trabalhar na campanha por 

um cenário diferente, mas que essas questões fiquem na campanha, que fique no momento. E que 

aqui se cobre na verdade melhorias para a população que é quem acredita na gente e é quem paga 

nosso salário e quem espera um futuro melhor para Altamira. Então como sou otimista acho que 

nesse ano de dois mil e dezenove, nós teremos mas obras, mas serviço e mas geração de emprego 

e eu acredito que a população vai entender qual é o verdadeiro papel do vereador.  Eu acredito que 

a Câmara pode ir até as escolas também para que possamos convidar os alunos para virem para cá, 

que assim como outros segmentos da sociedade eu acredito que a educação está no foco da geração 

das crianças para eu elas tenham uma visão diversa que cheguem a eleger seus políticos por 

propostas e não por toma lá dar cá como a gente ver que vem ocorrendo ao longo do tempo. Então 

quero me solidarizar com as palavras do Raimundinho. Dizer também que nós fizemos coro e aqui 

nosso objetivo sempre é construir o melhor. Agradeceu. E seguida o senhor Presidente passou para 

a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das matérias. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 2093/2018, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que sugere ao senhor Simão Jatene – Governador do Estado do Pará, interceder 

junto ao Dr. Vitor Mateus - Secretário de Estado de Saúde Pública, no sentido de realizar o repasse 

a empresa PRO-SAÚDE, responsável pela gestão do Hospital Regional da Transamazônica, 

localizado em Altamira, as verbas correspondentes ao pagamento dos médicos lotados naquela 

Unidade de Saúde. Que após aprovação desta Indicação, seja encaminha cópia à direção do 

Hospital Regional para que seja encaminhada a PRO-SAÚDE.  Indicação n.º 2094/2018, de 

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

Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizar o serviço de 

limpeza das Ruas José Mendes e Ceará, no bairro Jardim Oriente.  Indicação n.º 2095/2018, de 

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

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

realizar o serviço de meio fio, linha d`água e calçada na rodovia Magalhães Barata, iniciando na 

junção da rodovia Transamazônica até o trevo. Indicação n.º 2091/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, 

através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma do prédio do Centro 

Especializado Odontológico – CEO.  Indicação n.º 2097/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Darlan Barata – Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana, construir uma Rotatório na junção da rodovia Transamazônica com a Avenida Jader 

Barbalho, no Km. 04, como também, realizar o serviço de sinalização horizontal e vertical nas 

proximidades.  Indicação n.º 2098/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Darlan Barata – Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, providenciar 

a recuperação das Avenidas “A” e “D” e, da Rua A2, no bairro Buriti.  Indicação n.º 2099/2018, 

de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Darlan Barata – Secretário Municipal 

de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, providenciar a ampliação da via que dá acesso ao RUC 

Laranjeiras, na junção com a Avenida João Paulo II.  Indicação n.º 2088/2018, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, 
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através da Secretaria Municipal de educação, construir um Complexo Educacional Integral.  

Indicação n.º 2089/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adquirir um Micro-ônibus para a 

Escola de Música de Altamira. Indicação n.º 2090/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior, 

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

construir uma Quadra Poliesportiva na EMEF Geraldo Emídio, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 

2084/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

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

realizar o serviço de reforma geral no telhado da Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim 

Independente II. Indicação n.º 2092/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar estudos de viabilidade técnica para realizar o serviço 

de retirada do enrocamento, que é um conjunto de blocos de pedra ou de outro material, lançados 

uns sobre os outros dentro da água para servir como lastro para fundação de obra hidráulica, que 

foram lançados pela empresa Norte Energia no rio Xingu, nas proximidades das praias artificiais. 

Que após isso, seja construída uma passarela com estrutura de local de lazer na Orla do Caís em 

Altamira. Indicação n.º 2085/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, que através da Secretaria competente, 

realizar o serviço de limpeza de bueiros em Altamira.  Indicação n.º 2086/2018, de iniciativa da 

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

através do setor competente, implantar o CVV – Centro de Valorização da Vida, dando apoio 

logístico.  Indicação n.º 2096/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça 

com cobertura e uma Academia ao ar livre no bairro Bela Vista.  Indicação n.º 2106/2018, de 

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

através da Secretaria competente, construir um Monumento de saudação no Portal de Entrada do 

município de Altamira, na Rotatória da rodovia Transamazônica com a rodovia Ernesto Acioly, 

na entrada do bairro São Domingos.  Indicação n.º 2107/2018, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, construir uma Praça com cobertura e uma Academia ao ar livre na comunidade 

Chácara Canaã, entrada que dá acesso a Betânia.  Indicação n.º 2100/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da ponte do Travessão Bom Jardim I, no 

Km. 32, próximo a propriedade do senhor Lino, no Assurini.  Indicação n.º 2101/2018, de 

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

através da Secretaria competente, cercar toda área pertencente ao PETI, no travessão do Cajá I, no 

Assurini.  Indicação n.º 2102/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, cercar toda área 

pertencente a EMEF Cristo Redentor, no travessão do Cajá I, no Assurini.  Indicação n.º 

2103/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar estudo 

com vistas criar uma Equipe Técnica para dar apoio a população que tem problemas com a empresa 

Celpa, principalmente com as famílias carentes e de baixa renda.  Indicação n.º 2104/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto, que sugere a Celpa, autorizar aos moradores de Altamira, 

instalar medidor (relógio) particular para aferir o consumo de energia elétrica em suas residências, 

pois, muitos alegam que estão sendo prejudicados com a mediação dos relógio instalados pela 
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Celpa. Indicação n.º 2105/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao INMETRO, 

estudar a possiblidade de deslocar uma equipe para vir a Altamira para avaliar os medidos (relógio) 

que aferem o consumo de energia elétrica nas residências, pois, muitos moradores alegam que 

estão sendo prejudicados com a mediação dos relógio instalados pela Celpa.  Indicação n.º 

2087/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

pavimentação asfáltica da Rua das Hortênsias, no bairro Jardim Primavera.  Moção n.º 101/2018, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de Congratulação 

pela passagem do Dia da Fonoaudióloga, que transcorreu no último dia 09 de dezembro.  Moção 

n.º 102/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de 

Congratulação pela passagem do Dia do Engenheiro, que transcorre nesta data, dia 11 de 

dezembro.  Projetos de Decretos Legislativos n.º 108 a 135/2018, que outorgam comendas de 

Cidadã, de Cidadão e de Honra ao Mérito. Joaquim Alcântara da Silva Dias – Cidadão Altamirense 

– Dr. Loredan Mello.  Alessandra Pompeu Alves – Honra ao Mérito – Dr. Loredan Mello. João 

José Neves – Cidadão Altamirense -  Victor Conde. Renato Rubens Peréa Garcia – Cidadão 

Altamirense – Victor Conde.  Gecilda Aparecida de Lima – Cidadã Altamirense- Socorro do 

Carmo.  Diorlando José Pereira – Cidadão Altamirense – Socorro do Carmo. Cícero Cardoso 

Santos Cidadão Altamirense – Francisco Marcos. José Santos de Moraes – Honra ao Mérito   

Francisco Marcos. Tatyana Gonzaga Lafetá – Honra ao Mérito – Delza Barros. Adailson Teixeira 

da Silva – Honra ao Mérito – Delza Barros. Elisandro Almeida Przibilwiez - Cidadão Altamirense 

– Almiro Gonçalves. Paulo de Tarso de Sousa Celestino – Cidadão Altamirense – Almiro 

Gonçalves. Milka Valentin Mendes – Honra ao Mérito – Irenilde Gomes.  Maria Heliene Andrade 

dos Santos – Cidadã Altamirense – Irenilde Gomes. Benedito Inácio Nogueira de Moraes – Cidadã 

Altamirense – João Roberto. Projeto Realizar Honra ao Mérito – João Roberto. Alexson Darlan 

Abreu Machado – Honra ao Mérito – Raimundinho Aguiar. Dom João Muniz – Cidadão 

Altamirense – Raimundinho Aguiar. Raimundo Araújo do Nascimento – Cidadão Altamirense – 

Isaac Costa. José Pereira Barros – Cidadão Altamirense – Isaac Costa.  Cleudino Pessoa da Silva 

– Honra ao Mérito – Assis Cunha. Gentil Benício da Silva – Cidadão Altamirense – Assis Cunha.  

Jefferson Dias da Costa – Honra ao Mérito Dr. Agnaldo Rosas. Ordem Demolay – Honra ao Mérito 

– Maia Júnior. José Ferreira Dias – Honra ao Mérito – Maia Júnior.  Rosa Fampa de Sousa – 

Cidadã Altamirense – João Estevam. Amélia Miguel Silva – Cidadã Altamirense – João Estevam.  

Fabiano de Oliveira Vitoriano Pereira – Honra ao Mérito -  Dr. Agnaldo Rosas.  AVULSOS:  

Ofício n.º 2134/2018/GAB/ATM, enviado pelo Deputado Estadual Cássio. Andrade – 1º 

Secretário da ALEPA, encaminhando o Requerimento n.º 262/2018, do Deputado Estadual Airton 

Faleiros.  Ofício n.º 024/2018/CPGA encaminhado pela Professora Maria Ivonete Coutinho da 

Silva – Coordenadora do Campus Universitário de Altamira, solicitando o empenha da Câmara 

Municipal de Altamira para criação da UFX – Universidade Federal do Xingu. Em seguida o 

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

DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 2093, 2094 e 2095/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello.  Indicação n.º 2091/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 

2097, 2098 e 2099/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º 2088/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2089 e 2090/2017, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior. Indicações n.ºs 2084 e 2092/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

Indicações n.ºs 2085 e 2086/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2096, 

2106 e 2107/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2100, 2101 e 2102/2018, 

de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2103, 2104 e 2105/2018, de iniciativa do 
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vereador João Roberto. Indicação n.º 2087/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  

Moções n.ºs 101 e 102/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Projetos de Decretos 

Legislativos n.º 108 a 135/2018, que outorgam comendas de Cidadã, de Cidadão e de Honra ao 

Mérito. Fazendo 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. 2096, 2106 e 

2107/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2085, 2086 e 2087/20178, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. 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. 2103, 2104 e 2105/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 

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

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

Indicações n.ºs. 2084 e 2092/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 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. Indicação nº 2088/2018, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa. 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. 2097, 2098 e 2099/2018, 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. Indicação nº. 2091/2018, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 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 manifestantes o senhor Presidente 

submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 2093, 2094 e 2095/2018, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello.  Indicação n.º 2091/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 2097, 2098 e 2099/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º 

2088/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2089 e 2090/2017, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2084 e 2092/2018, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicações n.ºs 2085 e 2086/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.ºs 2096, 2106 e 2107/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 

2100, 2101 e 2102/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2103, 2104 e 

2105/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicação n.º 2087/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos.  Moções n.ºs 101 e 102/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  

Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE: Projetos de Decretos Legislativos n.º 108 a 135/2018, que outorgam Comendas de 

Cidadã, de Cidadão e de Honra ao Mérito a: Joaquim Alcântara da Silva Dias – Cidadão 

Altamirense Dr. Loredan Mello.  Alessandra Pompeu Alves – Honra ao Mérito – Dr. Loredan 

Mello. João José Neves – Cidadão Altamirense -  Victor Conde. Renato Rubens Peréa Garcia – 

Cidadão Altamirense – Victor Conde.  Gecilda Aparecida de Lima – Cidadã Altamirense- Socorro 

do Carmo.  Diorlando José Pereira – Cidadão Altamirense – Socorro do Carmo. Cícero Cardoso 

Santos Cidadão Altamirense – Francisco Marcos. José Santos de Moraes –Honra ao Mérito – 

Francisco Marcos. Tatyana Gonzaga Lafetá – Honra ao Mérito – Delza Barros. Adailson Teixeira 

da Silva – Honra ao Mérito – Delza Barros. Elisandro Almeida Przibilwiez - Cidadão Altamirense 

– Almiro Gonçalves. Paulo de Tarso de Sousa Celestino – Cidadão Altamirense – Almiro 
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Gonçalves. Milka Valentin Mendes – Honra ao Mérito – Irenilde Gomes.  Maria Heliene Andrade 

dos Santos – Cidadã Altamirense -  Irenilde Gomes.  Benedita Inácio Nogueira de Moraes – Cidadã 

Altamirense – João Roberto. Projeto Realizar Honra ao Mérito – João Roberto. Alexson Darlan 

Abreu Machado – Honra ao Mérito – Raimundinho Aguiar. Dom João Muniz – Cidadão 

Altamirense – Raimundinho Aguiar. Raimundo Araújo do Nascimento – Cidadão Altamirense – 

Isaac Costa. José Pereira Barros – Cidadão Altamirense – Isaac Costa.  Cleudino Pessoa da Silva 

– Honra ao Mérito – Assis Cunha. Gentil Benício da Silva – Cidadão Altamirense – Assis Cunha.  

Jefferson Dias da Costa – Honra ao Mérito Dr. Agnaldo Rosas. Ordem Demolay – Honra ao Mérito 

– Maia Júnior. José Ferreira Dias – Honra ao Mérito – Maia Júnior.  Rosa Fampa de Sousa – 

Cidadã Altamirense – João Estevam. Amélia Miguel Silva – Cidadã Altamirense – João Estevam.  

Fabiano de Oliveira Vitoriano Pereira – Honra ao Mérito. Aprovados a unanimidade.  Projeto de 
Lei n.º 087/2018, com a proposta de Emenda n.º 001/2018, que estima e Receita e Fixa Despesa do 

Município de Altamira para o exercício de 2019. Aprovado com os votos favoráveis dos vereadores 

Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa, Maia Júnior, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, 

Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e Maria Delza. Recebendo o voto contrário do 

vereador Dr. Agnaldo Rosas. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou 

para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: mas 

uma vez estamos aqui aproveitando a oportunidade onde podemos contar com a presença do 

Secretário Darlan Barata, e a poucos minutos conversando com ele a respeito do bairro Colina, 

onde recebi uma denúncia que há dez dias estão sem água, ele me informou que aos cinco dias 

atrás cumpriu a missão lá com cinco carros pipas para abastecer. Então secretário peço ao colega 

a vossa senhoria que providencie ainda hoje ou amanhã que faça uma força tarefa naquele bairro. 

Informo aos ouvintes do Colina que o secretário meta aqui confirmando que amanhã estará fazendo 

uma força tarefa no Colina abastecendo com água toda a comunidade. Quero aproveitar também 

dizer que o vereador Raimundinho Aguiar foi atacado na audiência pública  ontem, ouvindo 

pronunciamentos agradecemos a comunidade que vem aqui participar  que vem participar da 

audiência pública, que é até meio complicado porque como vocês podem observar nós  

convocamos na mídia no rádio e na televisão para participarem das audiências públicas que 

compareçam nessa Casa de Leis, e sempre somos surpreendidos muitas das vezes como por 

exemplo estava aqui o Presidente a gerência da Celpa, o Presidente da Celpa e as entidades elas 

vêm para essa Casa como falou o colega Isaac muitos que vem se pronunciar nessa tribuna  vem 

para se promover alguns porque foi candidato na eleição passada e nesse ano é candidato, aí ele 

vem para denegrir a imagem da Câmara e nessa Casa de Leis, tem a responsabilidade e 

compromisso de convidar toda população para audiência pública em atos que não são de nossa 

competência de algo que é de competência do Estado ou da Federação. Então muitos deles por não 

entender atropelam todos como falaram ontem com o colega Raimundinho Aguiar mas é assim 

guerreiro, você nunca viu ninguém jogar pedras em arvores que não dar frutos. Então ficou feliz 

quando alguém me critica porque eu faço mas um degrau para conseguir meus objetivos e eu tenho 

certeza que se eles nos atacam é porque nós estamos dando resultados. Porque é bem fácil entender 

se nós convocamos a sociedade para estar presente nessa Casa de Leis com o Presidente da Norte 

Energia, com o Superintendente da Norte Energia, nós estamos solicitando que a comunidade 

venha para explanar para os dirigentes da Norte Energia e que não venham para cá para denegrir 

a imagem dos parlamentares. Fica aqui meu repúdio não adianta negar que essas entidades que 

tem somente fins políticos elas vem para cá somente mesmo para denegrir a imagem eles não estão 

preocupados com a sociedade não estão preocupados com os RUCs que estão abandonados eles 
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não estão preocupados com isso não, estão somente preocupados em aparecer. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: retorno 

aqui também para falar sobre a Colina basicamente foi o que o vereador Assis Cunha falou 

acabamos também de receber informações deque o Colina já está a dez dias sem água e sabemos 

que na verdade o problema da Colina se arrastou durante todo esse ano as pessoas lá hoje estão 

sobrevivendo graças as chuva. E com este agravante de que as informações que temos e que os 

carros pipas não estão levando água por falta de combustível. Com relação a audiência pública que 

tivemos aqui com a Norte Energia e ontem teve aqui essa discussão de qual seria o assunto a ser 

discutido se seria royalties ou não, se seria condicionantes e houve esse problema com algumas 

pessoas que vieram aqui as mesma queriam tratar sobre condicionantes, eu não sei qual a razão 

dos senhores diretores não quererem discutir. Mas eu imagino que tenha sido pelo o fato de que a 

Norte Energia pouco tenha a se discutir sobre a questão de royalties. Os royalties como sabemos 

é um determinado valor que a União passa para o município tem o direito. Então isso entra como 

receita nos municípios que tem direito Altamira tem sido beneficiado com milhões de reais e cada 

ao gestor público gerir esse recurso. Então se de fato a gente tem que discutir essa discussão e ela 

tem que ser direta com o governo municipal, não vejo porque razão uma empresa tenha que vir 

aqui discutir sobre este assunto no meu entendimento não é de competência dela. Então eu acho 

que cabe a nós vereadores discutir com o Prefeito, se tem que regulamentar para onde tem que ir 

esse recurso cabe ao Prefeito e cabe a nós vereadores discutir, se ele não quer regulamentar o que 

que nós podemos fazer? O que não podemos é aceitar que trinta e dois milhões de reais caiam 

direto nos cofres públicos e que tenhamos que ouvir do pessoal da Colina eu não estão sendo 

servidos com água por falta de combustível, isso é inaceitável. Agradeceu.  Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos disse: é com prazer que volto à 

essa tribuna no encerramento do período Legislativo para agradecer a cada um dos meus pares 

desta Casa de Leis. Não podendo deixar de agradecer a todos os assessores que trabalham 

diretamente e indiretamente com os vereadores, porque podemos ver Presidente que é através dos 

assessores que saem bons frutos, porque todos eles trabalham com carinho e responsabilidades, é 

como diz a história uma boa assessoria vai em frente. Foi um ano importante e de muita luta onde 

cada um de vocês tiveram destaque na história desta Casa. Estive durante todo esse ano como líder 

do Executivo espero que tenha desempenhado meu papel de forma digna nunca ofendendo a 

ninguém. Pois todos nós sabemos que a função do líder muitas das vezes as pessoas cobram mas 

do líder do governo. Mas eu acho que a verdadeira liderança consiste mas em responsabilidades 

do que em poder e estamos aqui mesmo é para desatar nó e fazer laços. Vejo o Presidente com 

muita competência ajeitando todo mundo, digo já vimos casos aqui nessa Casa tristes nessa Casa 

de Leis, já vimos aqui pessoas irem aos tapas na época do meu esposo quando ele foi vereador 

vimos brigas a chegar sair aos tapas. Na gestão passada não falando mal de ninguém nós 

padecíamos muito aqui principalmente a bancada do governo. Nós éramos vistos aqui como se nós 

não tivéssemos nem mandato, muitas das vezes eu falava para o Presidente, senhor Presidente 

andorinha pequena também voa para ver se nós tínhamos espaço aqui nessa Casa porque não 

tínhamos e hoje não e não somente nós da bancada do governo mas a oposição e todo mundo tem 

espaço nessa Casa de Leis, todo mundo tem o direito de ir e vir de ficarmos a vontade aqui através 

do nosso Presidente, Vice-presidente da Assessoria, da Mesa Diretora e de todos os vereadores  

que trabalham aqui de forma diferente. Essa Casa não é nossa nós estamos aqui na Casa a Casa é 

da população. Quero parabenizar todos os colegas vereadores. Dr. Loredan Mello que ocupou o 

cargo de Presidente dessa Casa tendo posições firmes, mas sempre conciliatórias e de uma 

administração correta, transparente e firme dando uma nova cara a esta Casa de Leis. Parabéns 
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senhor Presidente que vossa excelência possa dar continuidade ao seu trabalho a nos presentear 

com mas dois anos de sua gestão. Sabemos que é uma luta digna e que nosso papel como legislador, 

pois com conquistas é necessário que cada um saiba conceder para chegar a um consenso. Isso 

vale a pena para todos nessa vida. Em qualquer que seja a situação devemos saber ceder e vossa 

excelência tem o perfil do gestor de qualidade. Como frisei nesta Casa cada um de nós temos a 

obrigação de participarmos dos debates e conhecermos cada matéria, procurar entender para poder 

votar cumprindo seu papel. Desejo feliz natal, um ano novo repleto de muito amor e paz e que 

cada coração possa se abrir nessas festividades natalinas para que o amor de cristo possa lavar 

cada coração e encher de muito amor. Que o espirito santo entre no íntimo de seus corações. 

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

disse: desde o ano de dois mil e treze quando pise os pés nessa Casa de Leis que tive a preocupação 

de fazer uma pequena prestação de contas dos meus trabalhos e empenho. Mas para início quero 

relatar e haja visto que já foi relatado pelo Raimundinho Aguiar e outros vereadores, essa questão 

da crítica, eu aceito a crítica quanto mas me critica mas eu trabalho, só não aceito o desrespeito, 

quando a pessoa falta com o respeito é inadmissível. Quero dizer que no ano de dois mil e treze 

recebi uma crítica pesada de um professor onde ele dizia que eu era o vereador mas burro da cidade 

de Altamira, ai foi onde eu disse rapaz eu vou correr atrás. Felizmente sou de uma família humilde 

não tive mãe e nem pai para pegar no meu pé para que eu estudasse tive dificuldade jovem solto, 

livre e eu não tive esse apoio para estudar. Mas essa Casa de Leis e essa cidade de Altamira só 

tenho que agradecer a cada minuto da minha vida. Essa crítica me fez estudar e só não estou na 

faculdade desde o início do ano devido falta de responsabilidade da URE digo isso porque ela não 

disponibilizou a documentação necessária, tive que ir para a justiça para poder conseguir o 

certificado e assim poder entrar na faculdade. Mas ano que vem vou poder entrar na faculdade se 

Deus quiser. Não poderia deixar de dizer que desde o ano de dois mil e treze que faço parte do 

CMDCA, onde me identifico em defender os direitos da crianças e adolescentes. Essa Casa de leis 

me deu essa oportunidade nesses dois anos de ser relator da Comissão de Constituição Justiça e 

Redação, no qual nessa comissão temos o vereador Dr. Agnaldo Rosas que é advogado, Maia 

Junior que é engenheiro, temos a assessoria do Dr. Samuel advogado. Então nada fazemos ou 

assinamos para nosso interesse particular e sim coletivo o que é legal e constitucional, infelizmente 

tem coisas que é impopular mas é constitucional e nós temos o dever e a obrigação de dar o parecer 

de acordo com a legalidade. Então agradeço a Deus por ter me dado essas oportunidades. Também 

faço parte do Conselho Fiscal da ALTAPREV no qual também é inovador a ALTAPREV não 

tinha Conselho Fiscal e nessa direção do Fabiano Bernardes o qual parabenizo pela administração. 

Então quero dizer que é importante de tudo isso é o conhecimento isso é coisa que ninguém tira 

de você é o conhecimento e através desse mandato de vereador aprendi muito e estou aprendo dia 

a dia. Quero informar que neste semestre apresentei inúmeras indicações que foram mais de 

cinquenta atendidas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que 

após os cumprimentos disse: parabenizo o Presidente dessa Casa dizer que é uma pessoa simples, 

humilde só temos que agradecer já estou com três mandatos. Dizer a todos que nos houve que o 

Presidente Dr. Loredan Mello que tem feito a diferença nessa Casa. Vereador Raimundinho Aguiar 

me solidarizo com que aconteceu com vossa excelência aqui nessa Casa. Vossa excelência é uma 

pessoa humilde e está lutando incansavelmente pelo povo de Altamira, pelo povo da zona rural e 

zona urbana, Irenilde, Delza e todos os vereadores que vejo sua luta incansável. Tem pessoas que 

vem aqui e acha que pode dizer o que bem não vamos nos preocupar com isso não porque temos 

conhecimento do nosso trabalho. Também quero parabenizar nosso Prefeito Domingos Juvenil, o 

inverno esse ano chegou mais cedo, mas Transassurini foi feito só agora no ano de dois mil e 
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dezoito mas de trinta e cinco pontes para fazer o escoamento da produção.  Tem um lugar critico 

no quilometro vinte e oito, onde terminou a terraplanagem mas a situação está sendo resolvida a 

situação. Então nosso Prefeito tem feito um investimento muito grande o homem do campo está 

de parabéns porque pode escoar sua produção, a educação e a saúde está acontecendo no Assurini 

e em toda a cidade de Altamira, por isso que parabenizo o Prefeito Juvenil porque igualmente 

nosso Prefeito Domingos Juvenil, porque em nossa cidade nunca teve um Prefeito para mostrar 

trabalho igual nosso Prefeito Domingos Juvenil. Como falei Presidente da igualdade dessa Casa 

com todos os servidores isso antes nunca tinha acontecido vi aqui muitos problemas sérios e na 

gestão do nosso Presidente Dr. Loredan vejo a igualdade todos alegres, sorrindo isso é muito 

importante e acredito que vai ser dando continuidade e vai ter o apoio desse vereador. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: 

todos sabem que estou aqui nessa Casa de Leis desde junho, como sou o primeiro suplente do 

MDB devido ao convite feito pelo o Prefeito Domingos Juvenil ao super secretário Roni Heck o 

mesmo teve que se licenciar dessa Casa para assumir a Secretaria de Educação onde está fazendo 

um belíssimo trabalho. Inclusive ele recebeu uma medalha de honra ao mérito em Belém pelo o 

excelente trabalho e transparência na educação de nosso município. Nobres colegas dizer para 

vocês que há pouco tempo o Houston responsável pelo Mercado Municipal todos sabem que ele 

luta em prol do produtor rural daquelas pessoas que incansavelmente que trabalha para melhorias 

de um futuro digno. Então já Presidente o Projeto Resgatando Vidas, parabenizo o Diretor Leandro 

e toda sua equipe que vem trabalhando incansavelmente de quatro a cinco anos naquela 

comunidade do Michila naquele centro de recuperação, aqueles que são dependentes, que usam 

álcool, usam drogas. Então hoje senhor Presidente lá tem cinquenta e seis pessoas trabalhando 

naquela casa de recuperação e que me sensibilizou sempre eu ajudo eles. Sabemos que cinquenta 

e seis pessoas não é fácil para lidar porque tem que ter terapeuta, trem que ter uma equipe médica 

pronta para atender essas pessoas. E vocês sabem que no nosso município, Altamira vimos pessoas 

para todos os lados, pessoas alcoólatras, pessoas jogadas em todos os lugares, principalmente na 

Rodoviária de nosso município que estar bem atrasada outras Rodoviárias ganham dessa nossa. 

Mas isso depende do nosso Governador que já se foi que é o Simão Jatene, mas que agora temos 

um Governador de vergonha o Helder Barbalho e todos nós vamos lutar Dr. Loredan todos nós 

juntos vamos fazer um abaixo assinado se for preciso para fazermos um projeto e reivindicarmos 

essa situação com o Governador Helder Barbalho para ele fazer uma Rodoviária de vergonha aqui 

no município de Altamira. Como disse senhor Presidente o Projeto Resgatando vidas, então é uma 

obra social para resgates de vidas sem fins lucrativos, como falei tem nove equipes a primeira (01) 

é Força de Vontade. Segunda (02) Humildade. Terceira (03) boa vontade. Quarta (04) Aceitação. 

Quinta (05) Mente Aberta. Sexta (06) Amor ao Próximo. Sétima (07) Dedicação. Oitava (08) Só 

por Hoje e a nona (09) Superação. Dizer também Presidente e nobres colegas vereadores, ouvintes 

e todos que possuem chácaras que gostam de fazer plantações, existe esse projeto eles fazem 

plantio de mudas e que já tem disponíveis mudas de açaí, cacau, jabuticaba e etc. Quem queira 

ajudar e só procurar o Israel da IDELFRON isso é um incentivo para aquelas pessoas poderem 

ajudar de forma donativo. Porque sabemos cinquenta e seis pessoas como já falei tem que ser muita 

alimentação, eles passam por grandes dificuldades e eu sempre incentivei ajudando como posso e 

vou continuar ajudando na medida do possível. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: aproveitando a presença do \Secretario 

Darlan para fazer uma denúncia com relação a Marco Sul e a Zanchettur, porque hoje existe uma 

lei com relação ao Meio Ambiente, já fui lá por duas vezes e aquele pátio lá onde é o 

estacionamento dos ônibus quando tinha cinco dez ônibus tudo bem eu acredito que não tinha 
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muito impacto. Hoje tem lá aproximadamente sessenta ONGs que entra e sai todos os dias. O 

Prefeito limpa a cidade e eles sujam as ruas ali na entrada do Mutirão porque lá dentro não é 

bloqueteada e a exigência hoje é que faça o bloqueteamento. Já fui lá com o Wanderlei que é o 

proprietário já conversei com ele porque lá existe uma nascente lá e o óleo dos ônibus quando é 

feita a revisão lá o óleo vai todo para a nascente. Então isso é grave, que o Meio Ambiente tome 

uma atitude vá até lá, suspenda a licença de operação deles enquanto eles não fizerem o 

bloqueteamento aquela garagem. É inadmissível isso aqui hoje em Altamira e isso não podemos 

permitir isso tipo de coisa temos que zelar e cuidar da limpeza de nossa cidade a empresa está 

contribuindo com a sujeira em nossa cidade. Então vossa senhoria que está à frente tem que acionar 

o Meio Ambiente a Marco Sul e Zanchettur, uma é localizada próximo a antiga ARESSA e a outra 

na entrada do Mutirão. Quero fazer um relato do que apresentei nesta Casa durante este anos 

indicações de minha autoria que o Executivo atendeu antes era um sofrimento muito grande lá no 

Monte Santo, Ramal da Taboca, Ramal dos Traíras e Gaviãozinho, as crianças tinha que se 

deslocar com uma distância de vários quilômetros para poderem estudar as estradas intrafegáveis 

no inverno era um Deus nos acuda. E hoje foi feito o asfaltamento lá, todos sabem onde fica o 

Recanto Cardoso foi um pedido de minha autoria que o Prefeito atendeu e hoje existe uma escola 

lá, já foi inaugurada antes só existia uma sala de aula no local de primeira (1ª) a quarta (4ª) série 

era tudo junto, o Prefeito se sensibilizou com a situação, hoje tem uma escola de qualidade. Sem 

falar no asfaltamento que é de excelência, um trabalho que não deixa a desejar. Também com 

relação ao bairro Sudam II, praticamente cem por cento das ruas lá estão todas bloqueteadas a 

maioria das ruas desse bairro é indicação de minha autoria que era um compromisso de campanha 

juntamente com o Prefeito que ia participar das reuniões conosco. No ano de dois mil e dezenove 

tenham a certeza de que vamos trabalhar bastante. Tenho várias indicações com o pedido de 

bloqueteamento de ruas que vai ser saneada através de pedido desse vereador além de ser já 

vontade do nosso Prefeito de deixar nossa cidade cem por cento saneada até ao final do seu 

mandato. Outros colegas falaram aqui que temos que dar de César o que é de César. O nosso 

Prefeito Juvenil quem dera que no passado os outros que passaram pela Prefeitura tivesse Dr. 

Agnaldo Rosas pelo menos dez por cento do que o Prefeito Domingos Juvenil tem feito, vocês 

podem andar em todos os lugares dessa cidade todas as ruas de Altamira estão bloqueteadas, todas 

as ruas asfaltadas. Dificilmente vocês verão alguém dizer que foi fulano ou sicrano que fez e sim 

vão dizer que foi o Juvenil, o povo de Altamira sabe o que estou dizendo. Então eu tenho que ser 

justo, eu não do sou do MDB não para et falando isso não, sou do PP sou Presidente de outro 

partido mas tenho que ser justo. Também quero parabenizar nosso Presidente Dr. Loredan antecipo 

que vossa excelência não precisa pedir meu voto. Também parabenizo vossa excelência pelo o 

prêmio de gestão, dos que passaram por aqui. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Victor Conde que após os cumprimentos disse: última Sessão desse período Legislativo temos 

que agradecer a Deus pelas oportunidades momento único do nosso trabalho para nosso 

crescimento onde incansavelmente aqui na Câmara Municipal nós temos tentado mudar a história 

de Altamira. Quando falo isso falo com muita tranquilidade, calma, respeito e responsabilidade 

com todos que aqui estão que temos sido lutadores diariamente para tentar mudar a qualidade de 

vida da nossa população. O cargo de vereador a cada dia que passa fica mais difícil, fica sendo 

taxado por inúmeras pessoas por não conhecer qual a prerrogativa do nosso trabalho. Muitas 

pessoas criam uma expectativa acerbada do que temos que executar e infelizmente as vezes não 

conseguimos suprir essas expectativas pois não é nossa função. Mas tenho que relatar que todos 

nossos colegas vereadores seja ele base ou oposição eles tem sido incansáveis dentro de seus ideais 

em trabalhar por Altamira. Quando vejo algumas pessoas vindo a está tribuna para declarar que 
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vereador A, B e C aconteceu determinada situação que ele não atendeu, não resolveu e que não 

tratou as pessoas com devido cuidado fico preocupado com o que vai se tronar a política nos 

próximos anos, porque o que está acontecendo  na verdade é que a classe política está desacreditada 

não é o vereador Agnaldo, vereadora Delza e nem  o vereador Victor é a classe política em geral 

e nós além de tentarmos  desenvolver nosso município nós temos a responsabilidade de fazermos  

com que a população volte a acreditar na classe política altamirense. Eu acho que o maior 

problemas que temos com relação a classe política é a responsabilidade, precisamos chamar essa 

responsabilidade, assumir os compromissos e fazer com que nossa história realmente mude. Então 

faço compromisso com os nobres colegas para o próximo ano que além de trabalharmos por 

Altamira, tentar desenvolver nosso município que também façamos um trabalho paralelo para 

fazer com que a classe política volte a ser acreditada que a população volte acreditar na classe 

política. Me recordo muito bem ainda muito jovem dez a doze anos de idade já caminhava pelas 

políticas da vida ainda em Itaituba e naquele momento os políticos chegavam na cidade eles eram 

tratados como verdadeiros artistas, como estrelas, como pessoas que de certa forma as pessoas que 

viam ali a esperança de dias melhores para suas vidas. Meu ponto de vista uma coisa que foi 

ensinado pelo meu avô que a política é a forma que temos para melhorar a vida das pessoas através 

da política. E por inúmeras situações que os agentes públicos tiverem envolvidos isso foi perdido 

ninguém acredita mais na classe política. Então temos que trabalhar também dessa forma trabalhar 

com esse compromisso, com essa responsabilidade. Nós que somos agentes públicos que temos 

que dar exemplo e que nossa sociedade volte acreditar na gente. Então o nosso compromisso para 

o próximo ano vereador Raimundinho é esse é fazer que além da nossa cidade se desenvolva a 

nossa população também volte acredita na política Altamirense. Faço um compromisso com todos 

e para todos com a população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: dizer que como última Reunião Ordinária 

deste período legislativo não posso deixar também de agradecer primeiramente ao nosso Deus que 

tem nos protegido, nos dado sabedoria para conduzir os trabalhos nesta Casa. Agradecer minha 

esposa, filhos, amigos, agradecer a vocês vereadores em especial as palavras da vereadora Irenilde 

Gomes líder do governo, o vereador Maia Júnior e também que se posicionou na tribuna o vereador 

Isaac Costa que se manifestou a respeito da possibilidade da minha reeleição à frente desta Casa. 

Dizer a todos vocês que hoje oficialmente estou anunciando que sou candidato a reeleição aqui da 

Câmara Municipal de Altamira, só depois de ter conversado e de ter sido procurado pelos colegas 

vereadores para que continuasse esse trabalho na certeza de elevar cada vez mais o nome da 

Câmara Municipal de Altamira junto à sociedade altamirense. E também sem antes falar com o 

Presidente de honra do nosso partido Dr. Domingos Juvenil. E em virtude disso nós decidimos e 

eu só tenho agradecer as manifestações dos colegas que tem sido feitas. Espero que tenhamos êxito 

no próximo sábado. Agradecer aos vereadores e aos servidores desta Casa, sempre procurei desde 

o início do mandato dia primeiro (01) de janeiro de dois mil e dezessete (2017) hoje estamos quase 

completando dois anos à frente desta Casa. Fazemos o possível para corrigir os problemas dessa 

Casa, logo que chegamos aqui tinha um vazamento de água na Casa deu uma exorada que molhou 

equipamentos, documentos enfim, os carros estavam parados e nós tivemos a responsabilidade de 

recuperar esses veículos e imobiliários logo de imediato. E também melhorar os gabinetes dos 

vereadores. E de lá para cá foram inúmeras audiências públicas, trouxemos para cá várias vezes a 

Norte Energia, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, as empresas que aqui vieram como 

aquela empresa de mineração que foi feito aqui um debate exaustivo. Procurei levar os vereadores 

para fazer uma capacitação em Belém, alguns em Brasília. Tivemos audiência pública com o 

Ministro Helder Barbalho e com outras autoridades e hoje ele é Governador e sabe de perto a 



 
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 
 

16 

realidade dos nossos problemas aqui. Trouxemos também capacitação para os servidores e 

vereadores aqui nesta Casa pela ABRANCAM e pela ULISSES GUIMARÃES por diversas vezes 

também. Eu acho que o principal que nós conseguimos cumprir com as Leis Vigentes do País que 

é a lei de acesso a informação e a Leia de Transparência. Então dois anos consecutivos recebemos 

o Título de Gestor Transparente pelo o principal órgão que fiscaliza os órgão públicos que é o 

Tribunal de Contas dos Municípios. O Tribunal de Contas dos Municípios nos concedeu. Isso não 

foi somente esforço meu foi um esforço conjunto com os servidores desta Casa que tem sido 

incansáveis e que vamos ter a oportunidade em breve de parabeniza-los e agradecer concedendo 

uma medalha de honra ao mérito de mérito legislativo à essas pessoas que nos ajudaram a chegar 

a esse prêmio, porque hoje em dia não se aceita mas que nem um gestor tenha transparência com 

seus atos. É por isso que com certeza até os vereadores de oposição eles sabem da seriedade com 

que desenvolvemos nosso trabalho e com isso para que possamos continuar à frente porque a 

oposição ela é benéfica ela é salutar porque ela aponta muitas das vezes nossos erros e é com essas 

críticas que conseguimos crescer como ouvi alguém falar aqui na tribuna que é bom ser criticado 

para poder corrigir seus atos, corrigir suas condutas. Ninguém é dono da verdade então é bom a 

oposição para ela apontar isso aí. Sabemos que Altamira é o maior município do mundo então não 

falta problemas e cada vez mais as Prefeituras tem sido queda de arrecadação e ser Prefeito hoje 

não é mas digamos assim uma profissão, uma atuação na verdade é uma causa eu acho que ser 

Prefeito hoje em dia é realmente um desafio enorme porque são inúmeros problemas. Quem estava 

aqui ontem viu na audiência pública com a Norte Energia as pessoas se manifestarem inúmeros 

problemas, problemas crônicos, problemas sérios e que sabemos que só um agente não consegue 

resolver empresa Norte Energia, Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal e mesmo assim 

é difícil de resolver porque os recursos nunca são suficientes. Então temos grandes desafios e o 

Poder Legislativo realmente é o poder que representa a população, por isso que abrimos essa Casa 

aqui nós cedemos esse espaço com retro projetor para haver debates, para as pessoas falarem, se 

manifestarem e com isso nós conseguimos conquistar graças a Deus o respeito e a consideração 

da população de Altamira. Digo que candidato tem que pedir voto então oficialmente peço o voto 

de cada um dos senhores, o João do Estevam que fez uma manifestação aqui na tribuna ao meu 

favor. Esperamos que tenhamos êxito para continuar este trabalho à frente da Câmara de Altamira. 

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

senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral, e em nome de Deus encerrou 

a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da 

Câmara Municipal de Altamira, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.   
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