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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/202, REALIZADA NO DIA DOZE DE 

JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se no 

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

Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da Silva, Waldecir Aranha Maia 

Júnior, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha, Francisco 

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

Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O 

senhor presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Pará. Em seguida 

solicitou ao vereador Victor Conde que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores. 

Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Em seguida submeteu para 

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

cinco de junho do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para 

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

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

Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: primeiramente senhor presidente quero 

registrar a presença neste Plenário da Dra. Thais Nascimento, que está se preparando nos estudos 

Pós-graduação em Direito Eleitoral Constitucional, tomara Dra. Que a senhora tivesse coragem 

de afastar políticos corruptos na sua inscrição muitas das vezes na candidatura, é uma empreita 

bastante complicada. Também quero registrar aqui a presença do senhor Loide Oliveira, lá de 

Castelo que está em tratamento de saúde. Senhor presidente, na última sexta-feira eu e o 

vereador Marquinho estivemos visitando o ramal da Floresta aonde aquela escola apresenta 

vários problemas estruturantes começando pela rua de acesso à escola aonde existem cinco 

postes e todos os cinco com as lâmpadas queimadas, senhora líder do governo do Irenilde 

Gomes, aquela ruas está completamente aos escuros, gostaria que a vossa excelência 

intercedesse junto ao Executivo para que melhorasse aquele acesso. Também aquela escola 

apesar de ter entre o Ensino Fundamental de meninos, meninas e o EJA ensino de adultos mas de 

quarenta alunos se quer tem um quadro para que eles possam escrever no quadro para terem seus 

exercícios, eu fotografei o que tem lá, apesar do Prefeito sempre no demonstrativo financeiro 

colocar para nós m auto investimento na educação, mas essa escola está muito aquém do que é 

ofertado para o ensino, então não tem nem o quadro, não tem ventiladores para amenizar o calor. 

Os alunos que estudam o EJA, vereadora Irenilde eles são divididos em duas  turmas uma fica do 

lado de fora da escola estudando porque não tem espaço dentro e quando está chovendo ele 

ficam totalmente molhados, assim precisando ampliar aquela escola ou fazer uma ampliação para 

que eles possam ter no mínimo um abrigo desejável e adequado para aprender porque eles não 

são um gasto para a Prefeitura eles são contribuintes sendo estudante do município eles recebem 

do Governo Federal três mil e dezesseis reais por município  então todos esses alunos são 

contribuintes. Outro assunto que tanto é debatido nessa Casa de Leis é sobre a falta de água que 

Altamira enfrenta principalmente os bairros mais afastados do centro. No sábado senhor 

presidente ao passa na caixa d’água o bairro Santa Ana e no Airton Senna I, ela estava 

derramando o terreno estava completamente alagado correndo pelas valetas e o mais 

impressionante é que os dois bairros senhor presidente estava se água todas as residências sem 

água, e a água escorrendo pelas valetas com mais de cem milímetros de volume de água, água 

tratada jogada fora, isso no sábado pela manhã. Aonde eu fui correr a, mais de vinte ligações, eu 

compreendo muitas das vezes pode ser que seja uma casa ou outra, mas noventa por cento das 
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casas estavam sem água. E quando esse vereador vai ver ele apresenta fotos para que não me 

chamem de mentiroso. Então hoje a COSALT não tem competência se quer de fiscalizar  

armazenamento e a distribuição de água, é isso quem quiser ver que vá aos bairros, precisa que a 

Prefeitura presidente coloque um gerenciamento mais adequado para fiscalizar essa distribuição 

de água e saber o que está ocorrendo, apesar de que naquele momento a caixa estava 

transbordando e toda água sendo jogada fora dinheiro público jogado fora Então precisamos 

apresentar as demandas e fazer com que esses bairros sejam melhor atendidos porque nós não 

podemos aceitar de que apesar de ter um Rio Xingu completamente cheio e a segunda esteja com 

alguns bairros sem água, a  muitos e muitos anos que vem sendo debatido aqui nesse microfone. 

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

disse: quero agradecer em especial as lideranças dos bairros. A participação popular é de grande 

importância, inclusive a população deve sim participar juntamente com os vereadores assim 

podemos após a Sessão conversar com relação os assunto pertinentes como por exemplo, a 

questão da água que é fato, é um problema técnico um proble4ma sério que acaba até se 

tornando um problema político e acho até que temos que ser técnico nessa hora a não ter esses 

constrangimentos, esses impasses mas é fato, e o problema da água em nossa cidade é seríssima 

é uma coisa muito importante. A questão da segurança é de grande importância, vimos alguns 

avanços eu ouço presidente relatos de moradores dizendo que na questão de assaltos deu uma 

boa melhorada, todos sabemos que em Altamira está muito complicado com essa proporção que 

veio do nada assim da noite para o dia e que está normalizando aos poucos, mas é fato. Na 

semana passada assisti uma matéria do Acre, coisa lá realmente está muito séria a maioria dos 

comércios são assaltados no mínimo oito vezes todos os comércios grandeados e aqui ainda 

vimos comércios com abertura total atendendo seus clientes com muita tranquilidade, haja vista 

que isso acontece em todo mundo. Trago um assunto importante para começarmos debater nessa 

Casa de Leis, a ida à Marcha dos Prefeitos e Vereadores me trouxe muitos conhecimentos, eu 

acho que devo compartilhar com os pares uma grande preocupação que é a questão dos resíduos 

sólidos, é um problema sério no Brasil inteiro devido os encargos e despesas que gera, a questão 

do aterro sanitário foi um avanço graças a essas Condicionantes que também teve essa 

possibilidade proporcional, haja vista que estamos com um problema sério quero solicitar ao 

Presidente da Casa para que ele convide o Secretário de Meio Ambiente para que ele venha até 

essa Casa para que podemos dar uma explicação a população, com relação ao caso da ETE, 

estação de tratamento de Esgoto que vem gerando incômodo uma coisa que ninguém consegue 

entender com relação aquele odor, precisamos ter respostas técnicas para podermos dar 

explicações à população que nos cobrar, temos a obrigação de responder tecnicamente para que 

isso eleve um grau de entendimento melhor para que possamos fluir esse assunto com muita 

propriedade. Então quero dizer que temos que trabalhar essa questão do Consórcio Público de 

Resíduos Sólidos, temos que ter entendimento junto com a população porque também é de 

responsabilidade da população do seu lixo. Tem a questão federativa, tem os impasses, tem 

Projetos de Resolução para ser aprovado no Senado para melhorar o apoiamento financeiro, haja 

visto que tem município com menos de cem mil habitantes tem grandes gargalos, por exemplo 

na cidade de São Paulo, cidade nos interiores tendo vinte e cinco mil habitantes tem problemas 

sérios para manter a cidade. O que me preocupa presidente e quero em colocar à disposição esse 

saneamento que foram feitos como é que está sendo o reparo? Porque não está tendo nem um 

tipo de instrução, porque em a questão da pia os restos de alimentos, a gordura que fica igual 

uma pedra as pessoas tiram e jogam novamente para a rua, então teria que ter uma discussão 

sobre esse assunto a Norte Energia teria que explica dar um informativo para a população de 
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como trabalhar para manter as encanações em perfeitas condições, eu acho que é um problema 

muito sério que tem que ser discutido é preocupante, fica a preocupação aonde jogar os restos de 

alimentos que ficam lá. Então é uma preocupação que queria colocar para a sociedade para que 

possamos trazer até aqui o Secretário de Meio Ambiente, discutir sobre a situação da ETE, se vai 

funcionar e quais são os gargalos que vão ser pontuados e melhorar as condições de vida de 

nossa população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra vereador Francisco Marcos, que 

após os cumprimentos disse: início minha fala pedindo apoio aos meus caros vereadores. Estive 

visitando alguns travessões do Espelho, Cajueiro, travessão da Firma, Itapuama e ramal da 

Baiana, meu caro João Estevam as condições lá meus caros estão nessas condições que o 

vereador Aldo mostra nas fotos, as estradas em péssimas condições. Nós queríamos aqui chamar 

atenção como o vereador João Roberto falou chamar atenção dizer vamos resolver a situação das 

estradas que estão em difíceis condições essas fotos foram feitas nessa semana   dos 

mencionados travessão. Então gostaríamos que a administração chegue lá nessas comunidades e 

que faça um trabalho de qualidade para esses moradores possam nesse verão ter o direito de ir e 

vir. Presidente uma conquista da população de Altamira uma conquista da população de 

Altamira. Quero parabenizar o Ministério Público, parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado O 

TJ, que nessa semana no entendimento entre as partes houve uma audiência inclusive, com o 

pessoal da Prefeitura Municipal de Altamira, onde está aqui um termo do acordo que irá ser feito 

o concurso público de Altamira. O Prefeito tem de vinte a quarenta dias para mandar o projeto 

desse concurso para que seja executado no município de Altamira, marcando prazo para que seja 

feito, contratando a empresa que irá fazer. Então presidente isso é um avanço foi uma conquista 

dos homens e mulheres trabalhadoras do nosso município de Altamira. Acredito eu que o mais 

rápido possível, eu quero acreditar que daqui uns seis meses esse concurso seja realizado e pedir 

a Deus que essa Casa se manifeste para que o Prefeito o mais rápido possível faça esse concurso 

para que nossos filhos, digo isso João Roberto para que nossos filhos possam ter o direito de 

exercer funções e trazer coisas boas para o município de Altamira , e trazer pessoas técnicas que 

possam execre suas funções, não desmerecendo as pessoas que já estão trabalhando os 

contratados exercendo seus cargos. M s que venha fazer concurso e mostrar que estão 

capacitados para exercer suas funções no município de Altamira. Então presidente também quero 

dizer que no prazo de quarenta dias o Prefeito tem que mandar para esta Casa O PCCS (Plano de 

Cargos e Carreira de Salários dos servidores) para que esta Casa o mais rápido possível 

chegando aqui esse projeto que seja aprovado e devolvido para dar os direitos dos trabalhadores 

que ora são concursados do município de Altamira. Presidente Dr. Loredan vou continuar 

pedindo aqui à vossa excelência que interceda minha cara líder do governo que interceda junto 

ao Executivo para que venha a solicitar à ele o Centro de Dependentes Químicos, vou sair hoje 

dessa Casa presidente assim como eu fui ao Ministério Público, eu vou ao Ministério Público 

Federal pedir para que inaugure de imediato o Centro de Dependentes Químicos que está 

abandonado no Assurini. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que após os cumprimentos disse: quero dizer que a Rádio Cidade tem prestado um 

excelente serviço para esta cidade de Altamira porque leva até a população todo o conteúdo do 

que acontece aqui nesta Casa. Sabemos que esta Casa tem o informativo, mas é um informativo 

muito pequeno e que nem sempre retrata a real situação do que ocorr5e nesta Casa. Gostaria de 

parabenizar vossa excelência pela forma mais uma vez democrática de como conduziu a eleição 

que acabou de acontecer. Desejo ao vereador Maia Júnior boa sorte. E desejar também ao 

vereador Almiro Gonçalves boa sorte, que seja bem-vindo companheira à está Casa, vossa 

excelência vai ter nessa Casa sem dúvidas nenhuma muito trabalho para defender esse governo 
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que está passando, mas esse período em Altamira. Os vereadores que estiveram aqui presentes 

antes de mim, o vereador Marquinho falou sobre o concurso público com relação a decisão do 

Ministério Público juntamente com a Justiça e um acordo firmado com a Prefeitura, mas é bom 

que se deixe claro que esse acordo firmado pela Prefeitura foi um acordo basicamente imposto 

eu diria feito um acordo porque não haveria uma outra saída. Foi feito um acordo em cima de 

uma Ação Judicial Civil Pública proposta pelo Ministério Público exigindo o concurso público 

aqui em Altamira, porque nesta cidade já fazia, mas de dezesseis anos que não é realizado 

concurso público. Os professores á estiveram aqui o SINTEP dizendo que mais de noventa por 

cento dos professores eles são temporários, são contratados extremamente de forma precária. 

Vocês podem ter certeza que ao final desse mês vários professores vão ser destratados para 

serem contratados novamente só depois das férias, é porque que isso é feito? Para não pagar a 

esses trabalhadores as férias que a eles são merecidas e que são de direito. Infelizmente nesse 

momento de crise de desemprego essas pessoas elas são obrigadas a se submeterem a este tipo de 

contrato que para mim como eu já disse aqui são contratos de escravidão ganham salários 

aviltantes, e em dezembro acontecem a mesma situação, todos nós sabemos o que aconteceu no 

mês de  dezembro do ano passado, aonde em pleno natal vereador Isaac vários professores foram 

demitidos e só foram recontratados agora no mês de março antes do ano letivo, justamente para 

não pagar décimo terceiro à esses servidores. Vereador Isaac já que vossa excelência está 

olhando para mim gostaria de dizer a vossa excelência que nesta semana saiu um resultado do 

concurso da SUSIPE, aonde foram ofertadas as dezesseis vagas para os agentes prisionais, dessas 

dezesseis vagas vereador Isaac, dez vagas vão ser preenchidas por altamirenses. Tinha uma vaga 

vereador João Roberto para Psicólogo e está vaga vai ser preenchida por pessoa de Altamira, 

porque estou dizendo isso a vossa excelência? Porque vossa excelência já chegou aqui dizendo 

que o concurso público ele tira a oportunidade dos Altamirenses, e não é verdade vereador Isaac. 

No ano de mil novecentos e noventa e sete eu fiz concurso público aqui e fui aprovado eu hoje só 

não sou funcionário concursado da Prefeitura porque nesse mesmo ano eu também passei no 

Vestibular para Direito, e tive que ir para Belém estudar. Então não tira oportunidades não 

vereador liberta, os funcionários são libertados dessa formação de escravidão que tem aqui 

imposto por esse governo atual. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereado Assis 

Cunha que após os cumprimentos disse: mas uma vez quero agradecer a Deus pela oportunidade 

de estar aqui, mas uma vez em defesa e direitos da nossa comunidade anto do campo quanto da 

cidade. Gostaria de informar aos nobres vereadores que durante ao decorrer da semana nós 

visitamos algumas obras que estão sendo realizadas em Altamira, e para minha infelicidade e 

para o povo de Altamira senhor presidente eu estive na rua Pedro Acácio aquela rua que se 

encontra com a Transamazônica exatamente com o bairro da Liberdade, aonde uma construção 

que foi feita a uns dois a três meses atrás deixou uma grande depressão, e com essa depressão 

hoje tem pessoas na Upa com pessoas de braços quebrados, clavícula quebrada e mais. Ontem a 

Iluminaria estava lá fazendo reparos, e não nego aos senhores fui pela primeira vez fiquei muito 

feliz porque naquele trecho acontecia acidentes todos os dias, e atarde fui lá novamente e 

infelizmente senhor presidente eu me deparo com a Iluminaria simplesmente estava só tirando 

vácuo. As tubulações que estão entupidas continuam entupidas não trocaram e toda a 

comunidade eu achava que iria ser substituídas as tubulações. Eu estou oficiando o setor de 

Planejamento para que tomem conhecimentos porque com certeza a Secretaria de Planejamento 

também acredita que lá já está resolvido quero informar que na escola do ramal da Floresta esse 

vereador já oficiou o Executivo Municipal e que já está no setor de compras a ordem para a 

compra dos kits de iluminação para a escola do ramal da Floresta. Quero informar aos colegas 
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vereadores para que haja entendimento nessa Casa de Leis, entre os pares informar que na 

eleição do primeiro biênio mesmo nós sendo a segunda maior bancada desse parlamento que foi 

formada pelo PMDB porque tem o maior número de vereadores na Casa de Leis, e nós ficamos 

de fora. Hoje eu sou da base do Prefeito, mas eu entendo as seguintes colegas nada contra o Maia 

Júnior é um ótimo parceiro, nada contra nenhum colega vereador e nada contra nessa Casa de 

Leis quando tem alguma coisa a gente conversa. O que eu quero que os nobres pares entendam 

não defender os direitos do meu partido eu também não estaria pronto para defender os meus 

direitos. E por entender senhor presidente que a vaga seria da segunda maior bancada do PSB 

onde direcionei meu voto ao vereador Dr. Agnaldo Rosas, retirei a minha candidatura quando ele 

decidiu se candidatar. Então como já disse nada contra nenhum colega desse parlamento, mas eu 

tenho que defender os interesses também deste parlamentar por entender repito, mas uma vez a 

segunda maior bancada desse parlamento. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro doCarmo, que após os cumprimentos disse: cheguei um pouco mais tarde avisei ao Dr. 

Loredan que chegaria meia hora após o horário de início da Reunião, pois além de vereadora 

tenho a minha atividade como enfermeira, mas já tinha declarado meu voto ao vereador Maia 

Júnior ele sabe disso nada contra a nem um outro candidato que concorreu a esta vaga. Desejo 

boa sorte, bom trabalho conte conosco, seja bem-vindo Almiro à esta Casa para que possamos 

está contribuindo com a população de Altamira. Dizer aos senhores e senhoras aqui presente que 

estive no ETE Estação de Tratamento de Esgoto, ali na Rodovia Ernesto Acioly,  próximo a 

antiga Peixaria, aonde passávamos sentia o odor mas sentir de perto, imaginamos o sofrimento 

das pessoas que ali trabalham tirando  areia, aquele odor saindo dessa estação de tratamento, que 

tratamento é esse aonde nós iremos e convido a quem quiser para irmos ao Ministério Público 

mais tarde para fazermos denúncia e também irmos na Se3cretaria de Meio Ambiente tanto do 

Estado quanto do município para que possa está fazendo as coletas de água para sabermos se 

realmente nosso Rio Xingu não está contaminado porque muitas crianças tomam banho ali, e os 

carros pipas pegam água do nosso Rio Xingu para abastecer principalmente os RUCs, 

precisamos saber se realmente essa água não está contaminada porque o odor ´r muito forte e o 

odor de fezes. Então temos que ver realmente essa situação que esta que nos está causando 

preocupação. Tivemos aqui o representante da Norte Energia, no qual cobramos muitas coisas, 

mas as Condicionantes estão aí a desejar a população de Altamira, não merece essa situação que 

estamos passando. Várias vezes falamos sobre as valas, tem mais de trinta dias que a 

Comandante Castilho está só valas, valas essas largas, solicitamos com urgência providências e 

aqui eles disseram que a responsabilidade é da NEZA, então esperamos não só a Comandante 

Castilho mas toda  a cidade, a infraestrutura realmente está bagunçada a Norte Energia espero 

que ela melhore e que realmente essas empresas que estão prestando serviços não deixe essa 

cidade um lixo, que não deixe somente mazelas que deixe coisas boas também com a obra. Então 

estamos aqui para cobrar diariamente através dos órgãos do Ministério Público para que 

possamos ter dias melhores para a população de Altamira. Gostaria de dizer  aos senhores e 

senhoras aqui presentes que estive reunida com alguns profissionais de saúde onde solicitaram a 

questão da Guarda Municipal para as Unidades de Saúde, devidos os assaltos que inibe a 

presença da Guarda Municipal, conversei com alguns Guardas Municipais e no qual me 

referiram que eles tinha um efetivo quando iniciaram com setenta e dois e hoje contam com mas 

o menos quarenta a quarenta e cinco, então está bem deficiente, por isso defendemos o concurso 

público, concurso público já para que possamos aumentar o efetivo. Outra coisa o colete deles 

que o nome está balístico, está vencido, peço a líder do governo que possa estar anotando essas 

questões, para que a Prefeitura possa está comprando novos coletes para os Guardas Municipais 
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de Altamira, pois os mesmos estão vencidos, assim causando riscos de vida aos mesmos. 

Também tem um curso e os mesmos estão aguardando que é de armamento, munição e tiros, 

segundo eles está na mesa do Prefeito para ser aprovado para que eles realmente possam fazer 

esse curso. Eles têm esse paquete que é aquela arma do choque que não é letal e também está 

com o número insuficiente e que a maioria dessas armas não funcionam. Então eles me pediram 

para que pudesse está falando aqui, para que a líder do governo leve essa mensagem e que traga 

uma resposta positiva para que possamos está transmitindo aos nossos Guardas Municipais do 

nosso município. Uma coisa grave que eles me disseram que na UPA eles ficam somente durante 

o dia e no Hospital Municipal não tem Guarda Municipal, que deveria ter vinte e quatro horas. 

Iremos lutar para esse Guardas em certos lugares do município para que fiquem vinte e quatro 

horas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os 

cumprimentos disse: primeiramente quero agradecer os votos de confiança, todas as pessoas que 

me conhecem sabem do respeito que tenho por todos, assim agradeço a confiança depositada 

tenham a certeza que farei o melhor não somente para mim, mas para toda a população de nossa 

cidade. Quero parabenizar o Almiro por ele ter entrada aqui nessa Casa, dizer que estou feliz por 

ele. Tenho a certeza que você vai somar com esse parlamento no que você precisar estamos 

juntos. Também quero dizer que sou a favor do concurso público, por ver a importância que o 

filho de Altamira tenha essa estabilidade, eu serei um dos primeiros a fazer minha inscrição no 

concurso público, não só por filho de Altamira, mas por ser um profissional sou arquiteto, a 

Thais que está aqui é advogada. Então acredito que os filhos de Altamira com certeza têm 

qualidade suficiente para trabalhar pelo o município, não só trabalhar, mas como dar o melhor 

para Altamira, temos uma paixão por esse município. Dizer a nossa amiga Delages que no dia 

dezessete estamos lá com o comando de saúde que irá acontecer. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: meus amigos alguém já me 

antecedeu quando falou do ETE, ontem eu fui lá, eu não me conformei com aquele odor. Esse 

dejeto está sendo jogado diretamente no Rio Xingu, todas as fezes que vem das nossas casas 

estão sendo jogada no nosso Rio Xingu. É por isso que naquela ponte pela manhã cedo e a noite 

está lotada de gente pescando. Ontem eu fiz uma denúncia e postei no face uma situação 

desagradável, deselegante nós como filhos de Altamira. Não podemos passar por uma situação 

tão desagradável como estamos passando, como é que pode que aquela água ela volta através da 

COSALT para as residências de vocês que somente pinga nas torneiras de suas casas, aonde nós 

estamos minha gente? estou sabendo que o pessoal da SEMAT foram lá ontem não posso afirmar 

porque não tenho certeza mas ouvi esse comentário. Então não podemos ficar calados, temos que 

gritar, pressionar a Norte Energia para que resolva essa situação porque não tem condições, e por 

coincidência eles me viram lá, e eles desligara aí eu fiquei lá esperando por eles mas o menos 

vinte minutos e ninguém apareceu e aí quando eu sai de lá, ouvi o barulho eles ligaram a estação 

de tratamento novamente. Também quero falar dessa empresa ILUMINARE que está fazendo 

uma buraqueira em nossa cidade nós não podemos ficar de braços cruzados em todas as ruas eles 

fazem o serviço Intradomiciliar e deixa as Deus dará, fica uma semana, duas semanas, trinta dias 

um trabalho que pode ser concluído no mesmo dia já pode ser tapados os buracos, com toda essa 

situação a população fica sofrendo como por exemplo na Comandante Castilho é um Deus nos 

acuda. Quero parabenizar a Justiça, com relação ao concurso público, onde o mesmo criou toda 

aquela polêmica, e querendo ou não estava adormecido agora a população de Altamira tem que 

agradecer este vereador dos olhos grandes e vermelhos que despertou a Justiça com relação ao 

concurso público. Meus amigos vou falar novamente e preste atenção no que eu vou falar, falei 

na semana passada e agora vou falar novamente na Funai foram chamados trinta concursados o 
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concurso foi realizado no ano de dois mil e dezesseis, por coincidência tomei café hoje com o 

Vianey ele me disse que lá não tem nem um filho de Altamira, e mas do Estado do Pará só tem 

apenas um lá na Funai. A Universidade de Medicina que tanto lutamos participei desses 

movimentos em favor dessa obra para que os filhos de Altamira possam ter a oportunidade de ter 

uma formação, vão lá na faculdade de medicina para vocês verem quantos filhos de Altamira 

tem lá, para você verem se tem um parente ou amigo de vocês lá, só tem apenas três. Teve um 

vereador que me antecedeu parece que ele teve oportunidade de estudar lá em Belém, porque 

tem uma condição melhor aí foi estudar em Belém, mas aquele que não tem condições?  Que 

ficam aqui estudando o Ensino Médio que é uma vergonha porque o Estado não investe, nós não 

temos em nossa cidade uma Escola Tecnológica, uma Escola de Técnica de Formação do Estado 

para os nossos jovens? Em Tucuruí tem uma Escola Técnica, em Santarém tem uma Escola 

Tecnológica, aí os nossos jovens ficam abandonados, vão lá na Escola Dulcila para vocês verem 

os jovens que lá estudam porque não tem oportunidade de estudar fora como é que um jovem 

desse vai concorrer de igual para igual num concurso público? É muito desleal e desigual uma 

situação dessa. Então temos que ter cursos profissionalizantes, termos cursinhos preparatórios 

pago pelo o município para que esses jovens para que pelo menos possam concorrer de igual 

para igual num concurso público, aí sim as coisas acontecem se não nós vamos ficar igualmente 

jacamim criando os filhos dos outros, vocês lembrem do que eu estou falando aqui quando 

acontecer esse concurso público, vocês vão ver lá quantos filhos de Altamira e quantos vão ser 

aprovados eu mudo o meu nome se vai ter pelo menos dez por cento, lembrem do que eu estou 

falando agora vocês podem ficar com raiva mas depois vocês vão me dar razão do que eu estou 

falando agora. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os 

cumprimentos disse:  hoje faço cumprimento especial ao nosso amigo Almiro Gonçalves, seja 

bem-vindo, salutar sua presença, desejo bom trabalho pela sua dedicação com o povo de 

Altamira. Vereador Maia júnior companheiro de partido e agora companheiro da Mesa parabéns, 

mas um jovem na Mesa Diretora da Câmara nós temos a obrigação de defender ainda mais os 

nossos jovens fazendo com que nosso trabalho seja desenvolvido da melhor forma. Início o meu 

discurso convidando todos os nobres colegas vereadores para a primeira grande Plenária da 

Transamazônica e Xingu, segurança pública que é responsabilidade de todos que se realizará 

amanhã ia treze de junho com início as oito e trinta da manhã no Centro de Eventos, evento esse 

que vem sendo organizado aproximadamente há dois meses , foi encabeçado pelo o Presidente 

do Consórcio Belo Monte , o Berg Campos, Prefeito de Porto de Moz, junto com a Câmara 

Municipal de Altamira, a Sociedade Civil Organizada, Forças Policiais. Nós estamos 

conseguindo uma mobilização enorme temos previsão de quinhentas pessoas nessa Plenária, 

onde teremos lá não menos de quatro horas de discussão, debates, temos confirmado a presença 

dos representantes do Governo Federal, representantes dos municípios que fazem parte do 

Consórcio Belo Monte, onde nós estaremos lá criando um fórum permanente para tratar da 

segurança pública da Transamazônica e Xingu , então nós temos uma oportunidade única onde 

se foi mobilizado uma grande parcela da população Altamirense da nossa região da 

Transamazônica, para discutir esse assunto tão importante que infelizmente deixou uma imagem 

muito negativa principalmente para Altamira e também para a região. Então faço o convite para 

todos os nobres colegas vereadores para que nós se uma para com essa causa tão importante e 

pertinente para conseguirmos assim resultados positivo para melhorias da nossa segurança 

pública. Vale ressaltar que nesse momento nós também teremos a presença de alguns 

palestrantes da Policia Civil e da Policia Militar parta mostrar o que já foi feito nesse tema tão 

importante. Então no dia treze de junho as oito horas e trinta minutos no Centro de Eventos, 
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estaremos iniciando essa Plenária com discussão de debates e embates para tentarmos assim 

caçar rumos para uma segurança, mas vista, mas bem-feita para nossa população. Nesta última 

semana tive uma reunião com a então Secretária de Saúde, onde ela me passou algumas 

informações do trata a saúde pública do nosso município. Vale ressaltar que muito avanço já foi 

conquistado por parte da Secretária Kátia Fernandes e por parte de seu grupo de trabalho na 

Secretaria e a mesma encaminhou e me fez um pedido para que arte da minha verba Impositiva 

que neste ano já está valendo na nossa Emenda estarei encaminhando para a Saúde, cerca de 

sessenta e poucos mil reais, de nosso total investimento vamos estar encaminhando para a 

Secretaria de Saúde, para aquisição de materiais de laboratório, cadeiras de rodas, cadeiras de 

banho, enfim. Então estamos em parceria com a Secretaria de Saúde, tentando amenizar e ajudar 

um pouco os problemas que esta pasta apresenta. Também fiz um pedido para a Secretária de 

Saúde para que com carinho ela analise a instalação de um Posto de Saúde no bairro do Buriti, 

tendo em vista que hoje o Buriti é um dos maiores bairros de Altamira e que pela a distância que 

o mesmo se localiza do centro da cidade, muitas pessoas reclamam que tem que andar muitos e 

muitos quilômetros para conseguir fazer um atendimento num Posto de Saúde. Então nada mais 

justo do que ter esse atendimento. Agradeceu.  O vereador Francisco Marcos, levantou 

QUESTÃO DE ORDEM, após os cumprimentos disse: somente par informar acabou de chegar 

uma notícia aqui que o IBAMA e a Policia Federal, estão nesse momento lá na ETE, fazendo 

uma vistora no Centro de Tratamento de Esgoto. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente Dr. 

Loredan Mello disse: quero desejar boas-vindas ao vereador Almiro Gonçalves, estendo meus 

cumprimentos a sua esposa Alexia, dizer que é uma honra tê-lo novamente o Almiro Gonçalves, 

aqui que foi colega de parlamento, hoje é a primeira Reunião Ordinária que o Almiro participa, 

seja bem-vindo, dizer que você vai ter as mesmas prerrogativas de qualquer vereador. Também 

cumprimentar o nobre colega Maia Júnior e parabeniza-lo, como disse o vereador Victor jovem e 

em breve também vai estar à frente do PMDB. Dizer que o vereador Maia Júnior tem bons 

propósitos e tem amor por Altamira como disse ele na tribuna. Tenho certeza que ele vai 

representar dignamente a terceira Secretaria desta Casa. Dizer também que vereador Assis Cunha 

levantou uma situação de duplicidade de requerimentos e indicações com outros colegas 

vereadores. Vou fazer levantamento durante o momento da leitura das matérias quando o 

vereador Victor for fazer se estiver pertinente vou colocar para a Mesa julgar se for pertinente de 

pauta dos colegas que está em duplicidade que são três que ele apontou. Vou conversar com o 

Manoelzinho e com o Dr. Samuel e se for o caso nós retiramos de pauta, mas só que vou pedir 

autorização da Mesa. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou para a ORDEM DO 

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

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. SÓ LEITURA. Projeto de Lei n.º 079/2019, de iniciativa do 

Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel do Patrimônio 

Público à Igreja Católica, para construção da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Loteamento 

Santa Benedita, Rua Alexandre Vieira Silva, no bairro Nova Altamira, com área total de 

1.336,63m². Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, ao Orçamento de 

2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais 

e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, construir um Posto de Saúde na 

comunidade Quatro Bocas (Novo Horizonte), no Assurini. Emenda Impositiva de iniciativa do 

vereador João Estevam, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e 

seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, 

para construir um Posto de Saúde na comunidade Quatro Bocas (Novo Horizonte), no Assurini. 

Emenda Impositiva de iniciativa da vereadora Delza Barros, ao Orçamento de 2019, que 
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disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco 

centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, construir um Posto de Saúde na comunidade 

Quatro Bocas (Novo Horizonte), no Assurini. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, 

construir um Posto de Saúde na comunidade Quatro Bocas (Novo Horizonte), no Assurini. 

Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Victor Conde, ao Orçamento de 2019, que 

disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), 

para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir equipamentos indispensáveis para o bom 

andamento do atendimento público de saúde no município de Altamira. Emenda Impositiva de 

iniciativa do vereador Victor Conde, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 

(sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal 

de Mobilidade e Infraestrutura, construir uma Praça no bairro Buriti, contendo uma Academia ao 

ar livre, uma Quadra Poliesportiva Coberta e um Playground. Emenda Impositiva de iniciativa 

do vereador Isaac Costa, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito 

mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para realizar o serviço implementação do 

sistema de água potável e distribuição no bairro Paixão de Cristo.- Emenda Impositiva de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 

(sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para aquisição de materiais 

hospitalares para o Hospital Geral de Altamira São Rafael. Emenda Impositiva de iniciativa do 

vereador Roni Heck, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 110.000,00 (cento e dez mil 

reais), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um veículo, tipo ambulância, marca Fiat 

Fiorino para o distrito de Castelo de Sonhos. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Roni 

Heck, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 26.682,05 (vinte e seis mil, seiscentos e 

oitenta e dois reais e cinco centavos) para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir Cadeiras de 

Rodas e próteses para as pessoas que venham necessitar para que tenham uma vida mais digna. 

Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, ao Orçamento de 2019, que 

disponibiliza R$ 77.972,05 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e cinco 

centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde ampliar o prédio do Posto de Saúde do distrito 

de Cachoeira da Serra. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, ao 

Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ R$ 21.410,00 (vinte e um mil, quatrocentos e dez 

reais), para a Associação de Trabalhadores Rurais do Desenvolvimento do PDS Brasília- 

ATRDPB, no distrito de Castelo de Sonhos/Altamira/PA. CNPJ N.º 07.862.281/0001-30, 

adquirir 01 (uma) Grade Armadora com 14 discos de 26” x 6MM, com acondicionamento 

levante controle remoto, com pneu e roda. COD. M004A451. Marca Marchesan. No valor de R$ 

21.410,00.  Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, ao Orçamento de 

2019, que disponibiliza R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reais), para a Associação de 

Trabalhadores Rurais do Desenvolvimento do PDS Brasília – ATRDPB, no distrito de Castelo 

de Sonhos/Altamira/PA. CNPJ n.º 07.862.281/0001-30, adquirir 02 (dois) Resfriadores de Leite. 

Sendo 01 (um) com capacidade de 1500 litros, marca Solinox, no valor de R$ 20.300,00 e, 01 

(um) com capacidade de 1000 litros, marca Solinox, no valor de 17.000,00. Emenda Impositiva 

de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 

68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para a Secretaria 

Municipal de Saúde, adquirir um veículo, tipo Furgão/Ambulância suporte básico de 

vida/simples remoção para atender no município de Altamira. Emenda Impositiva de iniciativa 

do vereador Dr. Agnaldo Rosas, ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 
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(sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal 

de Obras, perfurar um poço artesiano para a atender a comunidade Cupiúba e adjacências. 

Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Assis Cunha, ao Orçamento de 2019, que 

disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e dois centavos), 

para a Secretaria Municipal de Obras, perfurar um poço artesiano para a atender a comunidade 

Cupiúba e adjacências. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Assis Cunha, ao Orçamento 

de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e 

dois centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um veículo, tipo 

Furgão/Ambulância suporte básico de vida/simples remoção para atender no município de 

Altamira. Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Francisco Marcos, ao Orçamento de 

2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais 

e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir matérias e instrumentos 

indispensáveis para o bom funcionamento do Posto de Saúde na comunidade Quatro Bocas 

(Novo Horizonte), no Assurini.  Emenda Impositiva de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, 

ao Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e 

oitenta e dois reais e cinco centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir um veículo, 

tipo ambulância, marca Fiat Fiorino para atender a comunidade de Princesa do Xingu. - Emenda 

Impositiva de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, ao Orçamento de 2019, que 

disponibiliza R$ 136.682,05 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco 

centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirir matérias hospitalares para o Hospital 

Geral de Altamira São Rafael.  Emenda Impositiva de iniciativa do vereador João Roberto, ao 

Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e 

um reais e dois centavos), para a Associação de Proteção de Animais e do Meio Ambiente de 

Altamira – APATA, CNPJ n.º 19.522.047/0001-43, para custear o serviço de castração de 

animais de ruas na cidade de Altamira. Castração de Femeas – Ovariohis Terectomia. Castração 

de Machos.  Orquiectomia.  Emenda Impositiva de iniciativa do vereador João Roberto, ao 

Orçamento de 2019, que disponibiliza R$ 68.341,02 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e 

um reais e dois centavos), para a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para custear o 

serviço de reforma geral da Quadra de Esporte do bairro Colina. LEITURA, DISCUSSÃO 

EVOTAÇÃO.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de 

Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto de 

Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019.  Indicação n.º 1558/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

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

realizar o plantio de árvores frutíferas nas ruas e praças de Altamira.  Indicação n.º 1540/2018, 

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

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

reforma da Praça do Estudante, localizada na Avenida Tancredo Neves, em frente ao SENAI.  

Indicação n.º 1559/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

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

veículo tipo ambulância e destinar para a comunidade Vila Canopus. Indicação n.º 1560/2018, de 

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

Municipal, através do Centro Municipal de Transporte, garanta o Vale Transporte para o Garis 

do município de Altamira. Indicação n.º 1538/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 
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realizar o serviço de reforma, com a construção de arquibancada, na Quadra de Esportes do RUC 

Laranjeira. Indicação n.º 1539/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil, construir uma nova sede para a Secretaria Municipal de Saúde. 

Indicação n.º 1554/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Júlio 

Victor – Coordenador de Programas Socioambientais da empresa Norte Energia, no sentido de 

realizar os serviços de gradeamento das janelas; a reforma da proteção de ferro que dá acesso à 

Quadra, substituindo por mureta; reforma da calha da cobertura da Quadra; cobertura do acesso 

as turmas do Jardim, substituindo a proteção de ferro por mureta na EMEF Getúlio Vargas, no 

RUC Casa Nova.  Indicação n.º 1536/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao 

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

serviço de linha d´água e pavimentação asfáltica na Rua São Pedro, no bairro Sudam II. 

Indicação n.º 1530/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Coordenadoria de Agricultura, incrementar o 

projeto “Cinturão Verde de Altamira”.  Indicação n.º 1531/2018, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, construir uma Creche na Agrovila Princesa do Xingu. Indicação n.º 

1532/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

encascalhamento do Ramal dos Crentes, e Ramal São Francisco. Indicação n.º 1533/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de terraplenagem na estrada da Transunião, entre a 

comunidade Quatro Bocas ao Ituna, no desvio. Indicação n.º 1534/2018, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de reparos na Rua “D”, no RUC São Joaquim. 

Indicação n.º 1541/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor 

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

serviço de troca ou mandar consertar o ar condicionado do refeitório do Hospital Geral de 

Altamira São Rafael. Indicação n.º 1542/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

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

construir uma nova sede para o Departamento Municipal de Iluminação Pública.  Indicação n.º 

1543/2017, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Dr. Loredan Mello – 

Presidente da Câmara Municipal de Altamira, realizar um curso de Capacitação em Informática 

Básica para os servidores do Poder Legislativo de Altamira.  Indicação n.º 1544/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de melhorias nas entradas das 

ruas Treze, Almirante Barroso, 26 de janeiro e José Bonifácio e também na Avenida Circular 

Perimetral, ruas que dão acesso ao bairro Bela Vista, ruas que dão acesso à rodovia 

Transamazônica.  Indicação n.º 1545/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

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

serviço de recuperação asfáltica na rodovia Magalhães Barata, sentido estrada da Serrinha.  

Indicação n.º 1546/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

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

pluvial, linha d´água, meio fio, calçada e rampa de acessibilidade nas Ruas “A”, “B” e Rua 

Nova, no bairro Jardim Altamira.  Indicação n.º 1547/2018, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, realizar os serviços de galeria pluvial, linha d´água, meio fio, calçada e rampa de 
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acessibilidade na Rua Cascavel, no bairro Lama Negra, as margens da PA 412.  Indicação n.º 

1548/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reparo na rede de 

iluminação pública na Rua Acesso 04, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º1549/2018, 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS, realizar estudo com 

vistas criar um projeto de Hidroginástica para a melhor Idade na piscina do Centro Desportivo do 

Premem.  Indicação n.º 1550/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

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

linha d´água, meio fio, calçada e blokreteamento ou asfaltamento na Rua do Estivador, no bairro 

Mutirão. Indicação n.º 1551/2017, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Guarita de Proteção para os 

servidores que controlam a entrada e saída de veículos que dão acesso a Emergência do Hospital 

Geral São Rafael, no bairro Mutirão.  Indicação n.º 1552/2017, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de recuperação da pavimentação asfáltica na Rua das Hortênsias, no bairro Jardim 

Primavera.  Indicação n.º 1553/2017, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma academia ao ar livre no 

bairro Santa Ana.  Indicação n.º 1555/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

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

realizar o serviço de reforma geral no prédio da EMEF João Besouro, na comunidade Cipó 

Ambé.  Indicação n.º 1556/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao 

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

adquirir um Arco Cirúrgico para o Hospital Geral de Altamira São Rafael.  Indicação em 

Conjunto n.º 1535/2018, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e Raimundinho Aguiar, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, realizar o serviço de reforma da 

Quadra de Esporte do bairro Alberto Soares.  Indicação em Conjunto n.º 1537/2018, de iniciativa 

dos vereadores Isaac Costa e João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, implantar um Cursinho preparatório gratuito para o 

concurso da Prefeitura Municipal de Altamira. AVULSOS: Ofício n.º 012/2018-CMDCA, 

encaminhado pelo senhor Rodrigo Rizzi – Presidente do CMDCA. Mensagem sem número o 

Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei n.º 079/2018. Em seguida o senhor 

presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de 

Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto de 

Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019. Indicação n.º 1558/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 

Indicações n.ºs 1540, 1559 e 1560/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 1538, 1539 e 1554/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 

1535 e 1536/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 1530, 1531 e 

1532/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1533, 1534 e 1541/2018, 

de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1542, 1543 e 1544/2018, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1545, 1546 e 1547/2018, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 1548, 1549 e 1550/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Indicações n.ºs 1551, 1552 e 1553/2017, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações 
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n.ºs 1555 e 1556/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Indicação em Conjunto n.º 

1537/2018, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e João Roberto. 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. 1542, 1543 e 544/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. 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. Indicações n.ºs. 1555 e 1556/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, 

que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas apoio para aprovação de suas matérias. 

Indicações n.ºs. 1551, 1552 e 155/2018, de autoria do vereador Francisco Marcos. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra Irenilde Gomes, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1530, 1531 e 1532/2018, 

de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações de n.ºs. 545, 1546 e 15472018, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente Dr. Loredan Mello disse: a 

Assessoria Jurídica dessa Casa em conjunto com a Secretaria Legislativa, foi pedido para retirar 

de pauta as indicações de n.ºs. 1532, 1551 e 1555/2018. A Mesa Diretora concordou eu consultei 

os colgas da Mesa Diretora concordou e foi retirado de pauta. Faremos uma reunião se não 

possível hoje, mas o mais breve possível com a Graça que recebe esses requerimentos, 

Manoelzinho e o Dr. Samuel que é o Assessor Jurídico e os vereadores que tiverem interesse. 

Vou comunicar dessa reunião, para tratarmos da Resolução que foi aprovada com relação a 

duplicidade de indicações. Também peço apoio dos nobres colegas vereadores apesar de não ir 

para votação hoje, mas na próxima Reunião vai a minha Emenda Impositiva foi voltada para a 

construção de um Posto de Saúde na comunidade dos Quatro Bocas. Haja vista a distância que 

tem entre a Agrovila Sol Nascente para se deslocar as pessoas para se consultar. Com essa 

Emenda que também foi acrescentada recursos da vereadora Delza, mas cento e trinta e seis mil 

reais, e o vereador João Estevam, mas cento e trinta e seis mil reais, e o vereador Maia Júnior. 

Então eu acho que são recursos suficientes. Na próxima Reunião vamos votar essas Emendas 

Impositivas. O vereador Francisco Marcos, também colocou para equipar a possível Unidade 

quando ela estiver concretizada. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes 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: indicação n.º 1558/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações 

n.ºs 1540, 1559 e 1560/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 

1538, 1539 e 1554/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1535 e 

1536/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1530, 1531 e 1532/2018, de 

iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1533, 1534 e 1541/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1542, 1543 e 1544/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto.  Indicações n.ºs 1545, 1546 e 1547/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 1548, 1549 e 1550/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 

1551, 1552 e 1553/2017, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1555 e 

1556/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação em conjunto n.º 1537/2018, 

de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e JoãoRoberto. Aprovadas a unanimidade.  A MESA 

DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE:Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 077/2018, do Executivo 
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Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária de 2019. 

Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto 

de Lei n.º 077/2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da 

Lei Orçamentária de2019. Aprovado a unanimidade. 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 Almiro 

Gonçalves, que após os cumprimentos disse: minha vinda na tribuna nessa primeira Sessão 

Ordinária, é para agradece r a cada um de vocês por depositar nesse vereador para somar junto 

com vocês. Na questão de melhorias para nossa cidade de Altamira. Também dizer ao vereador 

Maia Júnior, parabenizo e torço por você porque sem que você é um guerreiro é força jovem 

para com nosso município boa sorte. Também quero dizer a todos vocês que nós estamos juntos 

para somarmos junto com a base do governo. E desde já cumprimentar toda a população da zona 

rural que na qual todos nós fazemos parte. Quero dizer para toda a população do Assurini como 

já foi falado aqui Dr. Loredan, nas propostas do incentivo nas Emendas de cada um vereador. 

Sugiro senhor presidente que na próxima Sessão, irei indicar uma proposta aqui junto com os 

pares vereadores para aprovarmos porque eu vi nessas Emendas eu não vi nem uma ambulância 

para a grande Assurini, eu vi para Castelo de Sonhos e para a Serrinha e quanto para a grande 

Assurini precisa de uma ambulância todos nós sabemos que é um polo industrial, futuramente 

será um cacaueiro para nossa região de Altamira, acredito eu que não vai demorar muito não. 

Nesse momento gostaria também de pedir ao nosso excelentíssimo Prefeito, e dizer que estarei lá 

com ele para reivindicar e solicitar uma ambulância para atender a população do Assurini que é 

um povo sofredor, guerreiro e que trazer para nós os produtos para nossa Altamira para nossa 

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

cumprimentos disse: quero agradecer ao presidente por ter quebrado o protocolo em permitir que 

faça meu discurso nesse momento tenho uma reunião marcada para logo, mas, peço desculpas 

aos nobres colegas porque sempre falo no último momento mas é necessário. Minha vinda na 

tribuna hoje nesse momento das comunicações parlamentares é justamente para agradecer aos 

nobres colegas pelas minhas três indicações, uma delas trata se de uma construção no RUC 

Laranjeira. A outra é para que nós comecemos fazer estudos para que seja construído um prédio 

para a Secretaria de Saúde, tendo em vista a importância dessa Secretaria assim como a 

Secretaria de Educação já foi construída, então nada mais justo de nós lutemos para também 

tenhamos uma Secretaria de Saúde mas organizada, mas ampla para que consigamos executar 

melhor os trabalhos. E por último uma indicação menos importante nosso amigo Júnior Castro 

Coordenador de Programa Sócio Ambientais da Norte Energia, que é a reabilitação de serviços 

de melhorias lá no RUC Casa Nova. Vale ressaltar que de alguns tempos para cá, a Norte 

Energia precisa refazer alguns serviços que foram feitos nos RUCs, e após visitas e reuniões com 

os moradores conseguimos identificar que lá necessitam de muitas melhorias, inclusive na 

EMEF Getúlio Vargas, lá tem situações que até geram riscos para as crianças, tendo em vista que 

lá tem um vão de aproximadamente quase dois metros de altura que uma criança cair de lá, tem 

um grande risco de morte. Então precisamos está alinhado a estas situações, e que em nome do 

Júlio a Norte Energia consiga resolver essas situações para que consigamos melhorar e amenizar 

os problemas dos moradores do RUC Casa Nova e consequentemente de outros RUCs também 

que estarei encaminhando nas próximas reuniões. Então agradeço a aprovação por unanimidade 

de todos os vereadores. Faço cumprimento especial aos colegas que se encontram em nossa 

Plenária. Agradeceu.  O senhor presidente agradeceu a presença do nosso Vice-Prefeito de 

Altamira Joel Mendes, que traz um importante noticia aqui para nós, e ao final da Sessão eu vou 
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falar desse evento que vai acontecer.   Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo 

Boaventura, que após os cumprimentos disse:  senhor presidente o que quero falar nesse 

momento é sobre um assunto que transcorreu nessa semana oriundo do ofício de nº 045/2018, 

encaminhado no dia quatro de junho à essa Casa onde o Prefeito Municipal, se manifestou se 

contra a postura do nosso vereador Francisco Marcos, onde ele fala que se permanecer essa 

situação ele não tem mais como se apresentar nessa Casa para informar o relatório de Gestão 

Fiscal. Aquilo que o Prefeito veio fazer aqui, não houve falta de conduta do vereador Francisco 

Marcos, houve falta de conduta do nosso Executivo mediante as perguntas que fizemos. Fizemos 

perguntas e o Executivo não respondeu, infelizmente apesar de não ter respondido ele ainda 

afrontou os vereadores que perguntaram, indagando se nós conhecíamos o que eram royalties, 

fazendo dessa Casa um verdadeiro teatro de risos e etc., diante disso foi encaminhado essa 

reclamação a ABRANCAM (Federação Brasileira das Câmaras de Vereadores) encaminhou um 

documento onde numa parte ela fala o seguinte: vale relembrar que no inciso  oitavo (8º) do 

artigo vinte e nove (29) da Constituição Federal ressalta se a inviolabilidade dos vereadores por 

suas opiniões de palavras e votos no exercício do mandato e na circuncisão do município, por 

tanto essa garantia ela é uma Prerrogativa Constitucional para o exercício livre para o mandato 

do vereador como legitimo representante do povo que dentre outras atribuições deve fiscalizar a 

atuação do Poder Executivo local. Nós da base de oposição como somos chamados aqui, nós não 

aceitamos essa forma de querer calar nossa boca, nossa voz em defesa da sociedade do 

município de Altamira. Quando usamos esse microfone senhor presidente e senhor Vice-

Prefeito, é para firmar que o dinheiro público de Altamira está sendo exercido e gasto de forma 

fraudulenta, aonde as obras não tem consistência duradoura e sua eficaz que pode ofertar um 

serviço digno à sociedade presente do que está aí exposto em todas as obras públicas que depois 

de três, quatro meses tem que estar reparando seja elas do município, seja ela das 

Condicionantes, isso é vergonhoso. A oposição chamada aqui nessa Câmara continuará falando 

todos os dias e todas as Sessões das falcatruas feitas e postas a esse município, inclusive naquilo 

que o nosso vereador Isaac mostrou aqui muito feliz mostrando sobre o ETE que trata se de uma 

vergonha, é por isso que existe vereadores eleitos pelo povo através de votos e a conquista de 

mandatos cabe a eles nos representar. Nós não aceitamos essa carta que o Prefeito colocou aqui 

da sua insatisfação, e se caso ele não querer vir a essa Câmara pouco ele retribuiu até hoje nas 

perguntas que fizemos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, 

que após os cumprimentos disse: quero falar dos serviços que estão acontecendo estivemos na 

Agrovila Vale Piauiense na quinta-feira enfermeira Socorro, eu e o vereador Raimundinho 

Aguiar, estivemos na COSALT para falar sobre o problema da água de lá da Vale Piauiense, 

graças a Deus a COSALT foi lá e resolveram o problema já está funcionando. Também quero 

falar dos trabalhos da zona rural da zona urbana todos estão vendo como falou a colega 

vereadora Socorro, como fala o colega Assis Cunha, já falou várias vezes dos trabalhos da zona 

urbana, é mais fácil das pessoas verem fico muito feliz quando um colega reconhece os 

trabalhos. Na zona rural sabemos que na Assurini. Infelizmente nosso colega João Estevam se 

ausentou por motivos de saúde, mas sabemos que lá tem uma equipe e se a equipe não estiver 

respondendo não é vereador Aldo aí temos que conversar. Temos uma equipe também aqui no 

ramal Novo Xingu, convido vossas excelências para fazerem uma visita lá. Também temos outra 

equipe no Itaboca lá já foram concluídos os trabalhos e agora essa equipe está no Grota Seca, 

estão fazendo um trabalho de qualidade um trabalho bem feito. Então convido vossas 

excelências para visitarem esses ramais assim vendo os trabalhos que lá estão sendo concluídos. 

Para que possam chegar aqui nessa tribuna para falar se está certo ou errado, precisamos do 



 
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 

apoio da situação quanto da oposição que é um direito de todos vocês de cobrar e de falar o que 

está acontecendo. Quero falar que o Prefeito Domingos Juvenil, todos os dias ele tira gente da 

lama, da poeira, do buraco é esse o trabalho dele. Agora existe algumas irresponsabilidades que 

existem por aí, que tem que ser tomadas as providências e que cabe a nós também se juntarmos 

todos e irmos atrás desses irresponsáveis que estão por aí fazendo o que não deve porque se 

passar numa rua pela manhã a rua está pronta e se passar a tarde a rua está toda quebrada e nós 

ficamos somente aqui na tribuna falando ninguém vai atrás Então vamos tomar providências 

todos juntos pode me convidar que eu  vou junto com vocês. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: gostaria de dizer ao 

presidente se ainda não foi indicado o vereador para ser Conselheiro do Conselho de Direitos da 

Crianças e Adolescentes, dizer que eu tenho interesse se ainda não houve indicação, eu tenho 

interesse de participar do Conselho dos Direitos, cumprimentar o Conselheiro que está aqui 

presente o Ernesto Pessoa. Agradecer aos nobres pares pela aprovação vendo a necessidade de 

ter o arco cirúrgico lá no Hospital Geral do Mutirão. Também dizer que todas as terças-feiras, eu 

falo sobre a situação do Santa Benedita no Nova Altamira, houve uma melhora nas ruas, 

desentupiram alguns bueiros, principalmente na última rua que estava uma situação bem difícil 

estamos acompanhando a situação do Santa Benedita, eu cobro, mas também fiscalizo o que a 

Prefeitura e a Norte Energia estão fazendo no município de Altamira. Essas idas e vindas que 

estava diariamente no Santa Benedita, que leve nossa mensagem Vice-Prefeito, com relação a 

creche do Santa Benedita, é uma creche bonita já está pronta há muito tempo e ainda está com as 

portas fechadas. Peço que a partir do mês de agosto possamos dar oportunidade para aquelas 

crianças que moram no bairro que as mãezinhas que precisam trabalhar possam ficar nessa 

creche é uma solicitação que quase toda terça-feira eu cobro nessa tribuna. A última notícia foi 

que estava sendo realizada a licitação das carteiras, mas isso já tem alguns meses e a licitação da 

Prefeitura é uma coisa rápida. Então esperamos que realmente em agosto essas crianças possam 

estar nessa creche e as mãezinhas com certeza trabalhando. Aproveitando a visita do Vice-

Prefeito gostaria de solicitar junto ao Prefeito Municipal, que a Guarda Municipal que estão com 

seus coletes balísticos vencidos já tem um curso de armamento pronto faltando somente o 

Prefeito autorizar o curso de armamento, munição e tiro e aquela arma que eles usam que choque 

que não é letal também que o número é inferior. Falamos também pelo número de Guardas 

Municipais que não é suficiente, nós temos hoje o número de assaltos em nossa cidade muito 

grande que com o concurso público nós tivéssemos o aumento de Guardas Municipais em nossa 

cidade de Altamira nas Unidades de Saúde, nas escolas que nós tivéssemos a presença dos 

Guardas Municipais, e que de imediato no Hospital Municipal São Rafael que fosse vinte e 

quatro horas a presença da Guarda Municipal que seria de suma importância nesses órgãos 

públicos. Então pedimos a vossa excelência que junto ao Prefeito Municipal possa viabilizar 

essas situações. E como foi falado estivemos no sábado lá na Ernesto Acioly que mesmo com o 

carro fechado você sente aquele odor insuportável, e nós estivemos na ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto) aonde conversamos com várias pessoas na ETE na qual realmente o odor 

é muito forte. E quando as pessoas tomam banho no rio a água é de fezes. O vereador Marquinho 

falou aqui que o Ministério Público, a Polícia, o Ibama estava lá para que realmente seja feito 

análise dessa água muitas pessoas tomam banho tanto no rio com também é levado no carro pipa 

para suas casas, que realmente seja uma água de qualidade. E que nós estamos aqui para 

representar o povo de Altamira, e que o povo não seja penalizado já chega de tantas mazelas que 

a Norte Energia nos trouxe. Então que possamos está cobrando realmente dos órgãos 

competentes para melhorar toda a estrutura da nossa cidade de Altamira. Agradeceu. Em seguida 
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fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: gostaria de usar 

desse tempo para parabenizar a decisão que a Mesa tomou presidente levando em consideração 

que vossa excelência tem mostrado durante estes dois anos e meio de mandato à frente da 

Presidência, de ser dotado de muita responsabilidade e o principal motivo é saber ouvir. Então 

ficamos muito feliz com a decisão que a Mesa tomou porque eu tenho certeza que se assim 

acontecer não irá trazer nenhum constrangimento para nenhum colega vereador. Eu convidei a 

nobre colega vereadora Irenilde Gomes, para que pudéssemos está fazendo indicações e projetos 

juntos para o campo independente vereadora de eu estar na base ou não, o importante é que o 

Prefeito execute as obras que venha trazer e viabilizar melhor as obras para melhorar a vida do 

homem do campo assim como da cidade. Então temos falado nessa tribuna inúmeras vezes que o 

Prefeito tem nos atendido no que estamos levando, discutindo, oficiando os problemas ele tem 

nos atendido, embora muitas das vezes entendemos que os pedidos não sejam suficientes a 

proporção que pedimos mas está nos atendendo e nós estamos avançando e levando mas e até 

então temos tido presidente um bom diálogo espero que aconteça se for para o bem da sociedade. 

Vice-Prefeito desculpa eu não mencionei seu nome em minha fala, meu abraço e um bom dia, 

continue sendo essa pessoa de Deus que tenta pregar a paz a tranquilidade aos lares. Agradeceu. 

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

quero dizer a população de Altamira principalmente as que estão me ouvindo nas suas casas pelo 

à Rádio Cidade e as que estão presentes que eu enquanto vereador eleito e eleito como oposição, 

tenho mantido meu papel como vereador de oposição verificando os erros da atual administração 

e querendo que esses erros que sejam corrigidos. Este é o nosso papel passamos por uma eleição 

sim em que foram eleitos Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores, sabemos que mais de trinta por 

cento da população não votaram, outros trinta por cento foram para a candidata adversária, trinta 

e quatro por cento somente para o Prefeito atual. Então nós quanto oposição representamos sim 

uma parcela significativa da população e com a absoluta certeza de que mais de cinquenta por 

cento da população de Altamira, então somos minoria aqui na Casa, mas representamos sem 

dúvidas nenhuma uma quantidade significativa e maior da população de Altamira que não elegeu 

a atual administração, por isso nós somos oposição e fazemos oposição e fazemos com 

responsabilidade. Indicamos os erros e queremos que eles sejam concertados como nós somos 

cobrados aqui desde o início senhor Vice-Presidente concurso público, e está é uma 

reivindicação que chegou ao Ministério Público, na Justiça através dos nossos gritos, e a 

população tem aplaudido isso. Sabemos que tem órgãos aí como o caso do Demutran que mais 

de noventa por cento dos guardas dos fiscais de trânsito são indicações, são contratos 

temporários, no ENGEPREV é cem por cento porque a única pessoa concursada do ENGEPREV 

é o Diretor que foi para lá recentemente e é proveniente da Guarda Municipal. Então a 

defasagem dentro dos órgãos públicos de Altamira é muito grande. Graças a Deus a Justiça nos 

ouviu, graças a essa pequena bancada aqui, mas muito aguerrida da oposição. Gostaria de 

solidarizar com o vereador Marquinho também dizer que eu concordo plenamente com a fala do 

vereador Aldo Boaventura, e nós não vamos interferir aqui nesta Casa aceitar interferência do 

Executivo não, se aqui foi armado um circo senhor vocês podem ter certeza que os autores desse 

circo não foi a Câmara Municipal não foram outros. Nós não aceitamos interferência e não 

vamos aceitar, eu repúdio plenamente a suposta representação do senhor Prefeito contra um 

vereador aqui nesta Casa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos, que após os cumprimentos disse: senhor presidente vou continuar aqui meu caro Vice-

Prefeito Joel Mendes, quero saudar vossa excelência. Vou continuar minha cobrança enquanto 

vereador desta Casa, não vão me intimidar em uma questão que venha do Executivo que venha 
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de pessoas que não gosta até mesmo do meu modo de pensar de agir aqui nesta Casa. Inclusive 

fui vereador na mesma que vossa excelência foi no ano de dois mil a dois mil e quatro, onde nós 

desempenhamos um trabalho aqui. O que eu tenho feito na nossa cidade de Altamira é ajudar 

nossa população, contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade seja no campo empresarial, 

seja lá como político, mas sempre contribui Joel Mendes. Aonde eu passei como Presidente do 

Xingu Praia Clube, como Diretor Regional da Agência de Defesa Vegetal e Animal do Estado, 

participei de diversas reuniões, audiências que sempre vi a contribuir. Lamentavelmente recebi 

com muita tristeza aqui uma representação contra este vereador porque se quer um dia eu andei 

em porta de delegacia sendo intimado por qualquer pessoa que seja ou Órgão deste município, 

Estado ou Federação Brasileira Então meu caro presidente é lamentável mas eu não vou me 

pronunciar sobre essa questão, só irei me pronunciar no dia que eu estiver frente à frente com o 

Executivo Municipal, sobre a questão dessa representação que ora ele fez na Câmara , no dia que 

eu estiver frente a frente com ele seja em audiência pública, que seja aqui na Câmara aí eu vou 

conversar com ele sobre essa representação que ele fez contra mim, se agora na quarta-feira ele 

estiver lá na audiência pública eu irei se me derem a voz lá, eu irei falar nessa audiência que vai 

acontecer sobre a segurança pública , irei falar sobre essa representação que foi feita contra este 

vereador é lamentável e tenho certeza que aqui nesta Casa eu trato os senhores e senhoras 

vereadores e todo mundo com muita cordialidade, como companheiros, como colegas que somos 

e em nenhum  momento  eu tentei denegrir ou fazer algo que manche a imagem de qualquer um 

colega nesta Casa. Tivemos aqui algumas divergências isso é normal parlamento tem vereador 

que é oposição e situação, ora o vereador defende a situação, assim como eu já fiz Aldo, mas 

com tranquilidade sabemos que estamos aqui numa luta só que é contribuir com o crescimento e 

desenvolvimento de nossa cidade. Então meu caro presidente agradeço a Associação de Câmaras 

Brasileiras Municipais que mandou uma nota, nota essa que eu vou ler somente o final. Esta 

Entidade conhece e reconhece a conduta ética e moral do vereador Marquinho, no trato da coisa 

pública, e sendo assim venho a público manifestar sua solidariedade elo o ocorrido repudiando 

qualquer ação que vise intimidar no exercício pleno de sua atividade parlamentar. Brasília sete 

de junho de dois mil e dezoito. Então presidente agradeço ao Presidente da ABRANCAM, 

agradeço aos senhores e senhoras vereadoras dizer que estamos aqui para contribuir e somar para 

o desenvolvimento, vou continuar fazendo minha oposição responsável meu caro Vice-Prefeito 

Joel Mendes, o que for bom para contribuir com o município de Altamira minha líder de governo 

conte comigo estamos juntos e misturados para nossa cidade se desenvolver e de forma nenhuma 

nunca me neguei e está à disposição dos senhores e senhoras vereadora para que possamos aqui 

cada dia trazer dias melhores para nossa população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero parabenizar o Dr. Loredan por 

ter acolhido muito bem a equipe do EGPA (Curso de Capacitação dos Conselheiros) me fiz 

presente durante os três dias de curso, inclusive fiquei muito feliz pelos os elogios que recebi 

pela preocupação que este vereador tem com a causa da criança e adolescente, eu me identifico. 

Desde o ano de dois mil e treze, que eu venho junto com o CMDCA lutando, pleiteando com as 

Comissões, indo à Belém nas Conferências junto com a ex-vereadora Mercês Costa, na verdade 

ela era titular e eu suplente mas não falhava nem um dia. Tem uma Legislação Nacional que ela 

diz que o vereador na verdade que a composição de Plenária ela diz que o vereador já é fiscal , e 

aí ficou aquela morosidade, mas como eu fui requisitado pelo o CMDCA que tem Legislação  

Municipal que ampara o espaço da Câmara Municipal que tenha sua cadeira, eu faço questão sim 

de dar continuidade , inclusive a vereadora Socorro está se colocando à disposição, a mesma já  

esteve na questão da Ação Social e lida com os Movimentos, acho interessante nós irmos lá e 
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segura aquele lugar pela causa da criança e do adolescente porque esse curso presidente é muito 

importante. Algumas situações dos Conselheiros que se deparava com algumas situações com o 

dever do Conselheiro foi muito bom e muito discutido. Inclusive desde já quero deixar essa Casa  

senhor presidente e a vossa excelência se direcionar a Mesa Diretora que agora foi votado e 

colocado as entidades do CMDCA seis (06) entidades, também vai ser colocado a entidade do 

município não governamental e governamental que após a eleição do presidente que possamos 

trazer para a Câmara uma discussão com todas as áreas, governo municipal, estadual toda a rede 

ela tem que estar sincronizada inclusive fiz referência aqui na minha fala porque desde o ano de 

dois mil e treze a única forma que eu vi e que teve acompanhamento, inclusive quero relembrar a 

presença do Promotor Dr. Rodrigo Aquino, na questão da segurança ele pontuou chamou as 

responsabilidades Polícia Civil, Polícia Militar. Nós precisamos trazer aqui a rede, o município, 

Conselho Tutelar e o CMDCA para podermos discutir e avançarmos e não somente criticar falar 

mal de A ou B, porque hoje em dia é fato. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: para acabar essa polêmica porque aqui porque 

toda semana é a mesma coisa temos tantas outras coisas para fazermos a crise está grande no 

nosso município tem tanta gente desempregada, vamos acabar com essa polêmica de toda terça-

feira, somente concurso público. No ano de mil novecentos e oitenta e oito, eram trezentos 

candidatos para cinco vagas na Celpa eu sai de lá depois de nove anos de livre e espontânea 

vontade, entrei em acordo com a Celpa. Quando eu fui vereador há vinte anos atrás eu votei no 

concurso público, e ainda mas dei entrada aqui uma indicação solicitando ao Prefeito se houver 

esse concurso que faça a mesma coisa que foi uma indicação desse vereador a vinte anos atrás, 

que as pessoas se preparem e faça um cursinho pré-concurso de responsabilidade pago pelo 

município para aquelas pessoas que são filhos de Altamira e assim foi feito, só que na naquela 

época não era tão desleal a concorrência em concurso público como é hoje porque o Brasil hoje 

atravessa uma crise muito grande o desemprego está muito grande em Belo Horizonte, São Paulo 

enfim., a hora que abris as inscrições para esse concurso aqui essa turma concurseiro vem bater 

aqui em Altamira mesmo não sabendo o mapa onde é Altamira. Eu não sou contra o concurso 

público, por uma palavra minha mal colocado no momento errado, aí pergunto quem nunca 

errou? Quem nunca enviou uma mensagem para alguém e depois foi lá e disse desculpa foi 

engano, quem nunca passou um áudio enganado? Quem nunca tem problemas? Será que só eu 

tenho problemas? Eu brigo sim pelos filhos de Altamira  por aqueles que já estão aqui muitos 

anos e vou brigar para nós termos aqui uma escola profissionalizante para os filhos de Altamira e 

para aqueles que já estão aqui enraizados… Agora mesmo Joel Mendes quando usava a tribuna  

quando retornei à Mesa estava aqui no meu zap vereador Isaac é contra concurso público e já 

estava lá no Xarope alguém mandou rapidamente da mesma forma que fizeram só de maldade 

quando eu enviei o áudio errado que era somente um bate papo. Mas a população de Altamira 

semelhou e entendeu meu raciocínio ontem mesmo os grupos que me atacaram eu vi muitos 

elogios até mesmo de quem me criticou e aquelas críticas as valhas que recebi está aí o resultado 

vai acontecer o concurso público. Se eu não tivesse criado aquela polêmica poderia não 

acontecer esse concurso, eu espero que esse concurso seja de igual para igual para os filhos de 

Altamira e para aqueles que já estão aqui a muitos anos, temos que preparar nossos jovens se não 

for como eu falei nós vamos ficar só chupando o dedo. É isso que tenho para falar não falo mais 

sobre esse concurso e não respondo, mas nada sobre esse assunto que é de direito de todos o 

concurso público, quem sou eu para mudar a Constituição. Em Manaus teve um concurso 

público do Estado trezentas e poucas vagas o governo do estado lá só deixou quinze vagas para 

quem é de fora e acabou ele não quis nem saber da Constituição ele atropelou. As cotas da 
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Universidade onde é que nós estamos entramos na cota do preto, dos pardos com todo respeito. 

Nós que somos filhos de Altamira que lutamos tanto por essa Universidade e agora não tem 

ninguém nosso lá todo mundo de fora. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou a 

direção dos trabalhos ao segundo Secretário Isaac Costa, ara que também possa fazer uso da 

palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr.Loredan Mello, que após os 

cumprimentos disse: participei da abertura da semana do Meio Ambiente e hoje aqui foi falado 

sobre a questão da Estação de Tratamento de Esgoto da ETE e o quê que nós observamos 

fazendo digamos assim um apanhado de uma prestação de contas esse setor que é um setor 

importantíssimo para o município, e cada vez mais  Governo Federal e o Governo do Estado tem 

delegado ao município as prerrogativas do meio ambiente e  é notório que com isso aumenta a 

irresponsabilidade do Executivo Municipal no sentido de fiscalizar, cobrar e o que que eu 

percebi na Mesa da abertura daquele evento com a presença do Promotor Dr. Antônio Manuel  

Dias, o Dr. Antônio na sua fala que é o Promotor ele elogiou o trabalho que é feito pelo o senhor 

Wesley Storch à frente da Secretaria, disse ele que já esteve em vários municípios e é entre eles 

Belém visitando e que muitos desses municípios do estado não tem um aterro sanitário que se 

compare com o aterro sanitário de Altamira e que o senhor Wesley, ele tem seriedade com o 

contrato desse cargo na questão das situações que envolve o meio ambiente. Então eu não tenho 

dúvidas que com isso a partindo de um Promotor que como nós somos fiscais da lei, nesse setor 

do meio ambiente nós estamos no caminho certo. O senhor Wesley tem procurado fazer um 

trabalho de seriedade e eu não tenho dúvidas que tanto o pequeno que estiver poluindo que 

estiver degradando o meio ambiente que estiver realizando situações que sejam contrarias, por 

exemplo, desmatar as margens dos Igarapés dos Rios que isso faze com que nossas pastagens, 

nossas propriedades rurais elas fiquem numa situação crítica.,  tudo isso não só o pequeno 

produtor  o pequeno comerciante que é fiscalizado mas também o grande a Norte Energia, a 

Estação de Tratamento de Esgoto. Então eu quero aqui nessa tribuna parabenizar o Wesley 

Storch por esse trabalho, sabemos que o município de Altamira tem muito ainda a se fazer, mas 

ele está fazendo a coisa certa. Nós somos o maior município do mundo extensão territorial. 

Então nós temos Castelo de Sonhos a mil e cem quilômetros, então fica complicado administrar 

um município desse tamanho nessa área, uma área tão importante, e que nós temos que procurar 

somar, trazer recursos para o município através dessa área, através do licenciamento, através dos 

projetos ambientais. Peço o ao nosso Vice-Prefeito Joel Mendes que leve esse recado ao Prefeito, 

que eu tive a honra de participar dessa abertura, e o Promotor fez esse elogio e que realmente é 

digno de fazer referência. Esperamos que esse trabalho melhore a cada dia. O vereador 

Dr.Agnaldo Rosas solicitou um aparte o qual foi concedida após os cumprimentos disse: o 

vereador Isaac falou da questão do pré-cursinho que a Prefeitura poderia trabalhar. No ano 

passado eu fiz uma indicação nesse sentido vereador Isaac para que a Prefeitura criasse um 

cursinho pré-vestibular e pré-concurso público também para dar oportunidade para as pessoas 

que não tem condições de pagar. E também vereador Isaac, está indicação ela foi reproposta 

neste ano pelo o vereador Dr. Loredan. Então a proposta já foi feita e espero que vossa 

excelência chegue junto ao Prefeito para criar esse cursinho e pré-concurso público. Agradeceu. 

O vereador Isaac Costa, disse: então presidente a coisa está bagunçada porque essa indicação eu 

também fiz em conjunto com o vereador João Roberto, vossa excelência fez o Dr. Roberto 

Loredan também fez. O vereador Dr. Agnaldo Rosas disse:  vereador Isaac, é porque até no ano 

passado a regra era outra e neste ano foi indicação do vereador Dr. Loredan Mello. O Dr. 

Loredan disse: eu não tenho nem um problema vou dividir a paternidade desse projeto com 

vocês dois. O vereador Dr. Agnaldo Rosas disse: eu não estou pedindo para dividir a 
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paternidade não eu quero é que realmente seja feito, independentemente de quem quer que tenha 

requerido. Agradeceu. Dando continuidade o Dr. Loredan disse: eu já tinha trocado uma ideia 

com a professora Cibele que os alunos da Universidade Federal estão disponíveis a fazer uma 

parceria com a Prefeitura nesse sentido. A Prefeitura cederia as salas de aula e os alunos que são 

professores renomados, bons professores, estou aqui vendo alguns alunos que são da UFPA 

podem entrar de parceria, até essa Casa de Leis pode ceder esse espaço também apesar de 

sabermos que esse espaço é pequeno para o tanto de alunos que tem necessidade. Mas sem 

dúvida nenhuma o Prefeito já disse para mim pessoalmente, eu despachei com ele que esse 

projeto ele iria chamar a secretária Suely, porque agora nas férias ele iria alavancar, ele disse que 

não via nenhuma dificuldade em fazer nas escolas a noite nos finais de semana essa parceria. 

Então ele já deu a sua palavra. Agradeceu. Em seguida o segundo Secretário repassou a direção 

dos trabalhos ao senhor presidente. Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente 

agradeceu 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 doze dias do mês 

de junho do ano de dois mil e dezoito.  
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