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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 20172020, REALIZADA NO DIA QUINZE DE 

MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.   
 

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

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

Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Sousa, Isaac Costa da 

Silva, Roni Emerson Heck, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, João 

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

Maia Junior. O senhor presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino de Altamira. 

Em seguida solicitou ao vereador Victor Conde que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos 

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

justificar a ausência dos vereadores de Sonhos) Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira (doente) Aldo 

Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos) Irenilde Pereira Gomes (zona/rural) e João Estevam da 

Silva Neto (doente). Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a 

Ata da Reunião Ordinária, realizada no dia oito de maio do ano de dois mil e dezoito. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor 

presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra a senhora Cilenilda 

Santos do Lago – Presidente do bairro paixão de Cristo, a pedido do vereador Victor Conde. Sou 

moradora do bairro Paixão de Cristo desde o ano de dois mil e nove (2009) já faz nove anos que 

moro lá, sou presidente do bairro e quero pedir Dr. Loredan melhorias para o bairro Paixão de Cristo, 

com relação a água tem residências no bairro que não tem água em suas torneiras. Também com 

relação as ruas do bairro têm ruas que os carros não trafegam porque só é buracos, não existe, mas 

ruas em nosso bairro. Também com relação a iluminação pública que faz parte do Cocal, tem umas 

três ruas na parte do Cocal que não tem lâmpadas assim totalmente às escuras, as lâmpadas que tem 

são das residências. Com relação a água e claro ninguém sobrevive sem água, nós temos água no 

nosso bairro lá tem um poço artesiano falta somente boa vontade dos senhores vereadores e da 

Prefeitura de ir lá e ver a situação, eu convido cada um de vocês para ir lá no bairro fazer uma 

caminhada com a gente nas ruas, aí você verão que nós temos água sim, só que falta uma ligação de 

estrutura para as residências. Desde o ano de dois mil e nove (2009) que nós usamos uma caixa 

d’água, são poucas pessoas que usam da água dessa caixa, e os canos fomos nós que instalamos. Nós 

mês passado entrou uma máquina no bairro ficou lá dois dias tudo bem entendo que é tempo das 

chuvas, assim coloca barro nas ruas aí a chuva vem e leva tudo entendemos sim, mas vai começar o 

verão. Na semana passada eu pedi melhoria das ruas, água, quadra poliesportiva e também Dr. 

Loredan um espaço para a associação que não temos as reuniões acontece na minha casa e minha 

casa é muito pequena, precisamos de um espaço para construir o barracão da associação, precisamos 

de uma quadra poliesportiva, tenho certeza se tiver uma quadra para aqueles meninos praticarem suas 

atividades esportivas porque lá tem muitas crianças, somente numa casa tem oito meninos. Tenho 

certeza que a partir de hoje cada um de vocês  vão olhar com mais carinho para o Paixão de Cristo, 

sabe porque Paixão de Cristo tem nove anos, o Dr. Loredan, João Roberto, Victor e o Isaac e alguns 

outros vereadores sabem que desde  a criação do bairro que eu estou lá procurando trazer melhorias, 

e agora sou presidente do bairro, aliás sou moradora do bairro que está pedindo para cada um de 

vocês com carinho porque eu respeito o trabalho de cada um de vocês, assim como também respeito 

os trabalhos do Prefeito, eu sei que ele está fazendo muitas obras em Altamira, mas precisa de mais 

melhorias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os 

cumprimentos disse: no sábado as dezenove horas estive nessa Casa onde participei de uma roda de 

conversa onde foi solicitado pela a UNOPAR Universidade do município de Altamira, onde se 

tratava da história  de como começou a história do município de Altamira e também a Educação, 



 
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 
 

2 

então tinha duas palestrantes a Conceição Batalha Assistente Social, a qual gostaria de parabenizar 

em seu nome todos os Assistentes Sociais porque hoje é o dia do Assistente Social, um profissional 

que faz um trabalho brilhante e que cada dia está ganhando espaço nas diversas políticas públicas. 

Onde fizeram um amplo apanhado da histeria de como começou realmente começou a educação, os 

cursos universitários, cursos técnicos no município de Altamira, e a questão da Assistente Social que 

dona Conceição Batalha foi uma das primeiras pioneiras de Altamira e da região da Transamazônica, 

onde tinham também vários Acadêmicos da UNOPAR aqui nesta Casa. Então foi assim uma noite 

que foi falado de muitas coisas que eu ainda não tinha nem nascido, então muitas coisas realmente 

estavam nas lembranças de familiares e pudemos está acompanhando com a história dessas duas 

profissionais que desempenham um papel importante como a dona Conceição que já coordenou 

vários programas principalmente o CAPS no município de Altamira, e foi uma mulher que lutou 

muito pela questão da reforma psiquiátrica no município de Altamira. E a professora Nilceia, em 

educação assumiu vários cargos no município de Altamira vária pastas e também no Estado, isso 

demonstra o compromisso que essas duas técnicas, essas duas profissionais para com o município de 

Altamira. Elas disseram uma coisa muito importante que só estar lá na placa da UFPA. Mas eu 

gostaria de falar para todos vocês que no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e seis 

(1986) foi entregue nas mãos reivindicações para o funcionamento de cursos técnicos ao Diretor da 

Escola Técnica Federal do Pará Sérgio Cabeça Brás, e   foi mediado por um professor Pró-Reitor 

naquela época de extensão da UFPA, foi entregue ao professor Nilson Pinto de Oliveira, foi a partir 

daí que nós tivemos a nossa Universidade Federal do Pará. Então parabenizamos essas pessoas esses 

professores principalmente ao Nilson Pinto, que Pró-Reitor naquela época trouxe para a UFPA uma 

extensão para o município de Altamira. Ontem  alguns vereadores estavam aqui presentes na 

audiência pública do Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes , aonde fizemos 

algumas propostas para que realmente se melhore essa situação da  violência contra nossas crianças e 

adolescentes no município de Altamira, que nós tenhamos um Juiz especifico para a Vara da Infância 

e Juventude , e que possamos também intensificar as políticas públicas, e que as redes possam 

melhorar as redes porque nós trabalhamos em redes  e as redes estando trabalhando integradas, 

existem as redes elas precisam ser fortalecidas para que realmente essas crianças e adolescentes 

mediante um abuso possam ser melhor atendidos. E também uma das minhas propostas é que fosse 

criado mas um Conselho Tutelar no município de Altamira, visto que o município de Altamira tem 

um grande número populacional, com a demanda de Belo Monte nós temos uma população 

grandiosa e a violência a cada dia crescendo mais e mais. Dizer a líder do bairro Paixão de Cristo, 

que nós todos os vereadores desta Casa a maioria de nossos requerimentos e das indicações são 

pedidos de melhorias para os bairros de Altamira, sabemos que temos inúmeros bairros de nossa 

cidade. Sabemos também que a maioria deles os novos que a Norte Energia pintou de obras, mas não 

fez obras, como está uma vergonha a Rodovia Ernesto Acioly, que nada se faz essa Norte Energia só 

deixou para nossa cidade somente as mazelas, cadê as grandes obras? Que até o hospital do Mutirão 

quase que ficou ameaçado a obra do hospital do Mutirão. Então fica as nossas reivindicações tanto ao 

Governo Municipal e ao Governo Federal, as mazelas que realmente deixaram no município de 

Altamira. Então somos solidários a todos não só a você presidente do bairro, mas a toda população 

de Altamira que sofre com a infraestrutura, com a questão da água, e com as demais mazelas que 

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

cumprimentos disse: mas uma vez agradeço a Deus por esta aqui em defesa dos interesses de nossa 

comunidade do município de Altamira. No último dia doze foi comemorado o Dia do Enfermeiro, 

quero fazer um breve relato a esta data que para toda sociedade é de grande importância, é uma das 

profissões que eu particularmente acho linda dos enfermeiros e médicos, são pessoas que tem o poder 

de receber um paciente agonizando e em poucos minutos ele está restabelecido. Então parabenizo 

todos os enfermeiros e médicos Dr. Loredan que com a proteção de Deus tem mantido a saúde e a 
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vida de muitas pessoas. No próximo dia de dezesseis é comemorado o Dia do Gari, e não poderia 

deixar de parabeniza-los, os garis são pessoas que na hora que os empresários, médicos acordam ele 

já limpo toda a sujeira da frente de sua casa, e muitas das vezes não são valorizados. Eu tive o prazer 

de trabalhar como chefe do departamento da limpeza pública por dois mandatos aprendi muito com 

aqueles profissionais, pessoas humildes, pais de famílias e na realidade muitas das vezes nos dão 

uma lição de vida. Quero agradecer a Deus primeiramente também não poderia deixar de agradecer a 

nossa Secretária de Saúde a senhora Kátia Fernandes e também ao Executivo Municipal, por 

determinar ao atendimento na zona rural, nós tivemos no ramal do Cipó Ambé um atendimento de 

primeira qualidade esteve presente o nobre colega Raimundinho Aguiar, o vereador Maia Júnior 

também esteve presente continua a programação na zona rural, no  dia dezessete de maio o 

atendimento será no ramal dos Traíras , no dia dezoito no ramal da Floresta, e no dia vinte cinco na 

comunidade do Cupiúba, tenho certeza que aquelas famílias ficam gratas por morar em comunidades 

afastadas do Centro, e com atendimentos médicos e odontológicos facilitam para aquelas famílias da 

zona rural. No atendimento contamos com uma equipe de enfermeiros, técnica de enfermagem a 

Eubilene, a coordenadora Erica, Andreia na parte da vacina, a Emília e também a Denise responsável 

pelo medicamentos,  técnicos da saúde bucal Patrícia e a  Juína, médicos odontólogos Luciano 

Madruga e a Dra. Tamara Suzane, dois médicos Dr. Carlos Rangel e Dr. Alan, profissionais 

prestativos com a comunidade todos falando a mesma linguagem, isso gente parece até brincadeira 

mais quando chegamos na comunidade da zona rural tem muitas pessoas que merecem esse 

tratamento, nosso respeito e esse atendimento. Não poderia deixar de agradecer na última reunião ao 

sair dessa Casa encaminhei ao Executivo Municipal, a respeito de uma ponte no km 23 no ramal São 

Francisco a ponte encontra se em péssimas condições de trafegabilidade e naquele momento ele 

autorizou que fosse feito os trabalhos e a ponte está sendo concluído os trabalhos hoje, quero 

agradecer em nome de toda a comunidade. Não poderia deixar de parabenizar o nosso Prefeito 

Domingos Juvenil que está aniversariando hoje peço a Deus que possa lhe dar muita saúde para que 

ele possa continuar atendendo nossos pleitos e cuidando de nossa cidade. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: ao iniciar minha fala 

hoje vou elogiar na semana passada estive com problemas de saúde fui até a UPA e depois 

transferido para o hospital do Mutirão, dizer a vossa excelência que eu fui muito bem atendido na 

Upa pela a enfermeira Jeane, e no hospital do Mutirão também muito bem atendido pelo o 

enfermeiro Olailton, agora vem aí uma crítica construtiva ao trajeto da ambulância que me 

locomoveu até ao hospital do Mutirão, tem buracos próximo ao hospital que cabe quase a ambulância 

dentro, então que essa nova Secretaria de Infraestrutura possa rapidamente resolver essa situação 

desse trajeto da UPA ao hospital do Mutirão porque é difícil uma pessoa doente dentro da 

ambulância passando mal tendo que passar dentro de tantos buracos. Presidente ouvi atentamente a 

moradora e líder do Paixão de Cristo se pronunciar aqui dizer colega que conte conosco, conte com a 

nossa fala, com nossa participação no que for possível para contribuir. Primeiro que esse bairro tenha 

sua legalização fundiária o mais rápido possível para que as pessoas possam se identificar aqui no 

Paixão de Cristo essa casa é minha esse documento aqui é meu, porque lá não houve de nenhum 

gestor nem do atual e nem dos passados o interesse público para que viesse a legalidade daquele 

bairro. Então conte com o apoio deste vereador no que for possível. Presidente quero aproveitar para 

chamar atenção de vossa excelência e fazer um apelo vereador Raimundinho já que nossa líder não 

se encontra para que o Prefeito cadastre o município para que tenha internet para todos assim como 

água para todos que chegou porque isso é um programa Federal, e nós precisamos dessa internet para 

todos eu estou com o projeto aqui na minha pasta, projeto este que já existe há muito tempo os 

municípios do Nordeste todos tem internet para todos e estamos aqui atrasados. Cobrei numa 

prestação de contas do Executivo para que ele fizesse esse cadastramento ele disse que ia procurar o 

Kassab, e até hoje o município não foi cadastrado na internet para todos. Senhor presidente quero 
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dizer a vossa excelência que os moradores do bairro do Mutirão, estão desesperados os buracos que 

eu acabei de falar de acesso ao hospital, a população estão com mais de quarenta e cinco dias sem 

água, ruas 09,10 e 11 todas sem água, e não tem nenhuma resposta do governo nem uma explicação 

do porque essa falta de água no Mutirão, alto da Brasília, Colina e em outros bairros será que foi a 

bomba que queimou novamente vereador João Roberto? Nós não concordamos vamos chamar 

atenção do Executivo hoje é aniversário dele e é bom chamar atenção no dia do aniversário que é 

para o cabra se espertar dizer Prefeito resolva a situação do povo coloque a água para o povo o 

senhor que assumiu essa situação, vossa excelência que criou essa COSALT, então vamos cumprir 

com essa responsabilidade com o povo. Presidente trago hoje uma informação a vossa excelência 

convido os vereadores que estiverem disponíveis para irmos ao Ministério Público ao término de 

nossa Reunião, vou cobrar do Ministério Público uma ação mais eficaz uma ação que ele possa dizer 

o porquê desse concurso público do município de Altamira que está enrolado somente na 

embromação, essa Prefeita que estava anteriormente embromou oito anos e quando terminou fez uma 

confusão danada naquele certame e assim o povo foi enganado e esse que está atualmente não realiza 

concurso em Altamira, no corredor da Câmara é uma fila imensa, outra fila na porta do gabinete do 

Raimundinho e na posta de todos os gabinetes pedindo empregos presidente temos que dar 

oportunidade vou chamar concurso público já, essa luta que é dos vereadores Agnaldo, Socorro, 

Aldo, Delza e de outros que tem comprado essa luta, agora vou mergulhar de cabeça nessa questão, 

saindo daqui vou ao Ministério Público, quero convidar mas vereadores para irmos juntos porque se 

o Promotor não der um posicionamento hoje eu vou esculhambar com ele lá na porta do Ministério 

Público, eu vou e quero convidar a imprensa também convido os vereadores, se eu estiver mentindo a 

imprensa vai ver o que eu vou dizer lá no Ministério Público hoje, porque os Ministérios Públicos 

são servidores públicos para atender as comunidades principalmente a comunidade mas carente. 

Presidente faço um apelo aos senhores vereadores que me acompanhe vamos juntos ao Ministério 

Público saber qual o posicionamento desse concurso público do município de Altamira. Agradeceu. 

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

agradecer a presença em nome da Cilenilda cumprimentar todos que estão presentes no Plenário 

dizer a todos vocês que são bem-vindos aqui é a casa do povo, aqui é o local propicio para vocês 

trazerem as demandas. Inclusive quero solicitar ao nosso presidente porque ele mexeu novamente no 

nosso Regimento Interno através de Decreto que possamos discutir a questão da participação popular 

, haja visto que temos a Se3ssão na terça-feira, e houve articulação de alguns vereadores para haver 

uma Sessão na quinta-feira principalmente pra ouvirmos a população que eu acho muito interessante 

caso não tenha condições que fosse incluída na pauta da Sessão de todas terça-feira um espaço para o 

público fazer suas reivindicações com ética, respeito cada pessoa que vir usar a tribuna ser 

responsável pelo o que fala, assim como nós temos que ser responsáveis, acho que seria interessante, 

quem procurasse a Câmara poderia ter esse espaço já dentro do regime de alguma forma. Gostaria 

presidente de agradecer a Deus e dizer umas palavras importante fiscalizar, legislar temos que se 

capacitar então tenho que agradecer pelos cursos que já tive oportunidade de participar e procuro 

sempre atentamente fazer minha capacitação, haja visto que ser vereador temos que entender de tudo 

um pouco, então tenho feito minha parte Quero agradecer ao TCM pelo o curso tive participação 

desde o dia sete até no dia onze, fiz a parte do Legislativo e também participei dos Conselhos. Acho 

muito importante o que foi falado aqui a questão do concurso, acho muito importante vereador 

Marquinho essa questão do concurso público, vou dizer onde há um gargalo enorme as vezes tem um 

servidor contratado por exemplo, a Câmara ela vai dar a possibilidade e capacitar esse servidor 

capacita e depois perdi o contrato, então tudo o que ele aprendeu é dele isso ninguém rouba, mas 

poderia dar continuidade para realmente servir ao patrimônio onde ele está prestando seus serviços. 

Recentemente na Câmara de São Paulo todos os cargos comissionados foram todos exonerados por 

questão do concurso ai veio o questionamento os vereadores precisam de uma pessoa que ale na 
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mesma língua, então precisa de um assessor bem próximo para que possa se entender, mas o 

concurso dentro da Câmara da Prefeitura é de grande importância é como se fosse um investimento 

cada real ganho na saúde é três reais ganho, então eu acho que se investir no concurso público é de 

fundamental importância, porque as vezes você dar toda  legalidade, por exemplo quando há uma 

transição de um Prefeito que sai e outro que assume os servidores sendo todos concursados todos 

continuam  o Procurador teria que ser concursado para ter todas as informações. Ontem tivemos uma 

audiência e a referência de dados que quando o Prefeito sai e o outro assume some todas as 

informações, então tendo os concursados a responsabilidade seria dele ele teria a responsabilidade de 

ter todas as informações necessárias para o Prefeito que assumir, aí vem a moralidade, legalidade  

impessoalidade e a publicidade e isso faz parte toda essa ética que nós temos que trabalhar sim a 

favor do concurso público para que possamos avançar, por exemplo hoje eu estou vereador Loredan 

esta vereador o Raimundinho esta vereador nós estamos vereador mas amanhã ninguém sabe o dia de 

amanhã não  pertence a nós, temos que pensar no coletivo independentemente de partido de posição 

temos que avançar, sou favorável. Quero ressaltar ao vereador Marquinho que é muito bonito o 

posicionamento com relação a questão mas se encaixe nessa história também vereador, por exemplo, 

Castelo de Sonhos a vereadora Socorro pediu como eu também já pedi a criação de um Conselho 

Tutelar, mas não tem como ter um Conselho Tutelar em Castelo de Sonhos, por causa do Governo do 

Estado o Conselheiro vai pegar uma criança e levar para quem? Na Escola Nair Lemos tem uma 

quadra que foi começada a construção e nunca foi terminada eu já fiz denúncias, inclusive a Record 

também denunciou vereador denuncie isso, o Estado está de olhos fechado para nossa região, não 

estou falando hoje aqui não é porque esse ano e de eleição não, desde o ano de dois mil e treze que 

eu tenho meu posicionamento se o Prefeito estiver certo está se o Governador estiver certo está, eu 

não sou vereador de esculhambar com ninguém não, mas nós estamos omissos a Escola Dulcila, eu 

questionei o TCM criou um aplicativo para os alunos denunciar as escolas do município, ai eu 

perguntei porque que não faz do Estado que está tão longe? E a Secretaria de Educação está bem aqui 

próxima, então, pode cobrar a Secretária a qualquer momento, qualquer cidadão tem direito a 

informações. Eu ouvi um relato diz que a ouvidoria do TCM foi na escola do Jatobá presidente e 

ficou admirado eu quero nesse momento elogiar toda equipe da escola do Jatobá, eles ficaram 

admirados lá tem um professor que veio com muita capacitação e estava fazendo aquecimentos eles 

ficaram muito admirados porque nunca viram em nenhuma escola o que estava acontecendo naquela 

escola, parabenizo toda a coordenação do Jatobá. Isso tem que fazer uma conjunção de denúncias em 

conjunto. A questão do concurso público todos nós temos que falar numa língua só para que 

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

cumprimentos disse: na última sexta-feira, estive lá no ramal do Cipó Ambé, juntamente com o 

vereador Assis Cunha o vereador Raimundinho Aguiar também esteve presente participamos do 

comando médico que aconteceu lá. Quero parabenizar a Secretária de Saúde Kátia Fernandes, por 

esse cuidado com o trabalhador do campo, sabemos a importância que tem o comando na zona rural, 

o trabalhador que vem para a zona urbana muitas das vezes ele perde três dias para que atendido ele 

saindo do zona rural assim perde um dia para vir um dia para ser atendido e um dia para retornar, 

então o comando médico indo até ele é de suma importância porque ele não perde tempo. No dia 

dezoito próximo estarei no ramal da Floresta também acompanhando um atendimento não só 

atendimento médico e odontológico, também vacina para gripe. Então parabenizo todo esse trabalho 

que vem sendo feito pela Secretaria de Saúde. Também parabenizar todas as assistentes sociais pela 

data de hoje e também parabenizar todos os gerentes bancários. Dizer para o Marquinho que eu 

também sou a favor do concurso público, aqui temos ao longo do tempo profissionais capacitados, 

habitados que pode contribuir com o município, independente de política, de partidarismo, temos 

filhos da terra que tem muitos filhos que foram embora estudar e agora formados retornaram. 

Também acho que está na hora de ter concurso público em Altamira temos muitos servidores hoje 
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capacitados para trabalharem no município e assim desenvolver o município cada vez mais. Dizer a 

dona Cilenilda que já solicitei o meu assessor para marcar uma visita amanhã, se tiver 

disponibilidade estarei   lá para tomarmos um café em seguida fazer visita em todo o bairro. Eu 

sempre ando nos bairros de Altamira, para conversar com as pessoas saber da real situação, porque 

minha visão de vereador aqui dentro é uma a visão da pessoa que está lá no bairro é outra, então você 

Cilenilda que mora no bairro há mais de nove anos tem uma visão diferente de todos, então sabe de 

cada particularidade de todas as dificuldades de todos os gargalos. Convido todos os vereadores para 

irmos amanhã fazer uma visita, iremos lá na sua casa Cilenilda, o que precisar pode contar com este 

vereador. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck, que após os 

cumprimentos disse: quero registrar presidente a presença do professor Mendonça á de Castelo de 

Sonhos que se encontra em nossa Galeria também sua esposa Beatriz que está na cidade correndo 

atrás de interesses deles, pessoas que vivem lá em Castelo de Sonhos, são professores a professora 

Beatriz já é doutora em educação e contribui muito para aquela região. Sejam bem-vindos 

professores e professora Beatriz. Vereador João Roberto vossa excelência levantou a questão do 

Conselho Tutelar a vereadora Socorro também, realmente é uma situação que sentimos na pele lá, 

mas se Castelo não se tornar município  não separar de Altamira nós vamos ter sempre essas 

situações por lá,  as vezes nós fizemos acordos as vezes pessoal mesmo com o pessoal de Novo 

Progresso, eles vão até Castelo averiguar situações, mas existe essa dificuldade porque não existe 

Promotoria, não existe nem um embasamento jurídico, a Delegacia Civil tem um delegado e dois 

investigadores, a Policia Militar o efetivo é reduzido. Então é impossível juridicamente que isso 

aconteça por, mas boa vontade que A Prefeitura tenha que a administração tenha digo juridicamente 

é impossível. Nós precisamos da emancipação daquele Distrito que daí sim nós teremos o Conselho 

Tutelar, Promotoria, um Fórum para que possa dar suporte para esse órgão trabalhar. Hoje está 

acontecendo em Brasília a votação do PLP 137 do ano de dois mil e quinze (2015) nós estamos na 

torcida de que vote nós não conseguimos chegar até lá por questão de logística, já passou pelo o 

Senado e passando pelo  Congresso vai para sanção Presidencial, e nós esperamos que o Presidente 

da República não tome a atitude de pela quarta vez uma vez pelo o Presidente Lula, duas vezes pela 

Presidente Dilma, e que dessa vez seja aprovado no Congresso e que seja sancionado e que no ano de 

dois mil e vinte (2020) nós possamos ter eleições municipais naquele Distrito. Falamos com o 

Prefeito Domingos Juvenil ontem o Prefeito colocou se a disposição no que for preciso para que 

possamos ter essa autonomia administrativa já em dois mil e vinte (2020) é isso que nós temos que 

lutar vereador João Roberto não adianta a gente lutar por situações que vem na contramão do futuro 

do município, nós precisamos lutar conjuntamente pela criação do município para que depois nós 

possamos lutar pelos outros órgãos no nosso município. Dizer que na semana passada estive uns dias 

em Castelo e os trabalhos ao final das chuvas estão se situando principalmente na Vicinal uma das 

principais Vicinais que nós temos lá, que é a Vicinal Esperança IV, onde a Prefeitura está fazendo 

um trabalho de excelência, construindo uma ponte sobre o Rio Curuá de oitenta e dois metros uma 

ponte enorme, bonita está quase pronta para ser inaugurada, vai beneficiar centenas, milhares de 

pessoas naquela região dos Vales das Esperanças, e que a Prefeitura está acentuando, trabalhando 

sempre como o Prefeito Domingos Juvenil sempre trabalhou em Castelo de Sonhos e Cachoeira da 

Serra. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos 

disse: estive no final de semana passada em Marabá, fui participar de uma reunião com o nosso líder 

do partido Beto Salame Deputado Federal, de lá fomos para Itupiranga para participar de um evento 

que estava acontecendo lá. O povo de Itupiranga é um povo feliz uma educação de saltar os olhos, 

povo trabalhador a pecuária é igualmente o município de Altamira eu me surpreendi com o povo de 

Itupiranga com a sua simplicidade da forma que acolheu este vereador principalmente o Prefeito José 

Miles, figura carismática, simples fazia muitos anos que eu não conhecia um Prefeito com tanta 

simplicidade igualmente o Prefeito de Itupiranga. Mas a finalidade da minha ida a Marabá com o 
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Deputado Beto Salame, nosso Deputado liberou para a Prefeitura de Paraopeba para a área da Saúde 

na semana passada dezesseis milhões de reais, eu como líder do partido na região da 

Transamazônica, como vereador do município de Altamira eu disse esse dinheiro tem que vir 

também para a Saúde de Altamira, e eu fui lá para isso. O Deputado está chegando ainda nessa 

semana vai sentar com o Prefeito para tratar dessa mesma questão. Hoje ele está lá em Brasília 

levantando tudo de Altamira para que possa vir também esse recurso para o nosso município. 

Também quero dizer para nossa amiga Cilenilda fui na residência dela tomei um café, e fomos visitar 

as ruas do Paixão de Cristo eu conheço muitos moradores, quero dizer a nobreza que eu nunca fui um 

dia se quer pedir voto no Paixão de Cristo todos os moradores de lá sabe disso, também não vou 

dizer que eu não tive meus votos lá. Estive com o Prefeito na sexta-feira passada eu tenho um recurso 

aqui na Câmara todos os vereadores tem o mesmo valor que eu tenho na Lei Orgânica do município 

que vai dar aproximadamente de cento e quarenta mil reais, esse dinheiro Cilenilda é da água de 

vocês eu vou fazer uma indicação para que seja resolvido o problema da água no Paixão de Cristo, já 

pedi para o Manoel fazer o documento para  mim enviar ao Executivo e ao chegar lá ele vai meter a 

caneta para que a água chegue nas torneiras de suas casas. Eu vi a questão daquela caixa d’água de 

mil litros como é que vai dar para quase duas mil famílias. Tenha a certeza que esse dinheiro é de 

vocês, eu fui lá e prometi e vou cumprir, agora vou fazer parceria com vocês da comunidade. A 

questão de bloqueteamento, asfaltamento isso vem depois porque a prioridade no momento é a água. 

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

disse: venho no pequeno expediente para falar um pouco do que foi na nossa semana de muito 

trabalho por toda nossa população de Altamira, Na sexta-feira, tivemos uma reunião lá no auditório 

do Amazon Xingu Hotel, encabeçado pelo Presidente do Consórcio Belo Monte, e o então Prefeito 

de Porto de Moz para tratar de segurança pública, essa primeira reunião é para conseguir iniciar um 

trabalho um Fórum de Acompanhamento de segurança pública da nossa região que abrange os onze 

municípios que forma o Consórcio Belo Monte, e nós tivemos lá vários grupos que trata de 

segurança pública, Conselho Tutelar, Policia Civil, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, tivemos 

também a Secretaria de Educação, Secretario da SESPA, onde nós conseguimos dialogar e buscar 

melhorias para essa segurança. Criamos lá uma comissão que vai organizar no dia sete de junho uma 

grande caminhada em Altamira junto com uma audiência pública, teremos sim a presença do 

Secretário de Segurança Pública, a presença das pessoas responsáveis pela a segurança pública do 

nosso Estado, nós estaremos assim encaminhando estas situações para conseguirmos uma 

resolutividade de todos os nossos problemas. Vale ressaltar que hoje à tarde as três horas teremos 

uma outra reunião para organizarmos esse evento que vai ser pautado para a gente conseguir criar um 

Fórum permanente para melhorar a segurança pública na nossa região. Estamos muito envolvidos 

nessa causa, eu como Presidente da Comissão de Segurança Pública do nosso município e a Câmara 

Municipal, estaremos reunidos para organizar essa situação da melhor forma possível. Acompanho 

sempre atento as demandas dos colegas vereadores os seus discursos e hoje foi pautado a questão do 

concurso público, o nosso concurso público em Altamira não acontece já há muito tempo como 

nosso colega já ressaltou já tive informação por parte da Prefeitura que o Ministério Público 

acompanha a resolutividade desse problema, inclusive já está sendo criado os planos de cargos e 

carreira desse novo concurso que será realizado no qual só está faltando a Educação, e o próprio 

Ministério Público está ciente dessa situação. Então vamos está cobrando através da Prefeitura 

Municipal de Altamira, para que ela mesma manifeste essa situação. Mas sabemos que já está sendo 

criado esse projeto esse concurso público, e que muito em breve ele possa estar aqui na Câmara para 

que possamos votar e consecutivamente conseguir o concurso público aqui em Altamira, e que as 

pessoas de nossa cidade consigam ter a tranquilidade necessária para exercer suas funções dentro da 

Prefeitura Municipal de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: neste momento senhores vereadores 
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público, presente em nome de minha Assessora Luiza  parabenizar todas as Assistentes Social do 

Brasil e especialmente de Altamira que leve meu abraço e que Deus todo poderoso abençoe a vida de 

cada Assistente Social. Nobres vereadores acreditando que todos unidos faremos o melhor por 

Altamira, pensando nisso fizemos uma visita no km 23, na companhia agradável da vereadora 

Irenilde com o objetivo de ouvir a comunidade e trazer até essa Casa de Leis as solicitações do povo 

através de indicações que apresentaremos ao Prefeito e buscaremos soluções para nossa querida 

população da zona rural. Também fiquei muito feliz senhores pares em receber na quinta-feira 

passada atletas do voleibol que praticam a modalidade na quadra de areia da orla do cais, trouxeram 

suas reivindicações para que seja melhorado o esporte, portanto são praticados e ressaltamos nosso 

compromisso em uma conversa a proveitosa que através de indicações que apresentarei na Câmara 

Municipal, buscaremos trazer suporte ao que nos foi solicitado. Também em visita ao RUC Casa 

Nova, estivemos com o Presidente do bairro senhor Isaac, que nos apresentou vários trabalhos que 

estão sendo executados naquele bairro, entre eles os serviços de tapa buraco, roçagem de ruas, 

recuperação de casas que foram mal executados que tiveram suas paredes rachadas e as cerâmicas 

soltas. Através das reivindicações dos moradores a Norte Energia está reformando as casas que é de 

direito da população que vivem nos bairros, e nos colocamos a disposição para acompanhar as ações 

que irão dar melhores condições de vida dos nossos cidadãos. Quero parabenizar a colega Cilenilda, 

representante do Paixão de Cristo, dizer que você está realizando um grande trabalho me coloco à 

disposição e tenho certeza absoluta que neste período do verão os benefícios da administração 

pública chegarão ao seu bairro. Na semana passada o Executivo Municipal enviou à esta Casa de 

Leis, e foi aprovado a criação da Secretaria de Obras Urbana, portanto dado ao tamanho do nosso 

município, e a situação geográfica que ela representa as dificuldades para somente uma Secretaria 

possa administra e solucionar as demandas do nosso município. Portanto foi criado a Secretaria de 

Obras Urbana e foi nomeado senhor Darlan Barata, todos os bairros serão beneficiados nesse verão, 

tenho certeza absoluta por isso que foi criada a Secretaria de Obras Urbana, portanto Altamira com 

certeza absoluta nesse verão será beneficiada. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente disse: 

tenho aqui alguns informes dizer que o prazo de apresentar emenda à Lei de Diretrizes Orçamentária 

encerra se no dia trinta de maio. Então quem tem emenda impositiva para apresentar nós faremos 

aqui uma audiência pública para tratar da LDO, mas é importante que antes as pessoas possam 

apresentar suas emendas os vereadores em especial. No Site da Câmara nós abriremos um espaço 

para a população opinar a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentária, essa Lei é que vai promover o 

Orçamento do município, por exemplo, digamos que no bairro x precisa de uma creche a população 

pode opinar lá no site, e os vereadores apresentar as emendas para quando voltar o Orçamento no 

segundo semestre já venha inserido os pedidos dos vereadores. Então é muito importante a Lei de 

Diretrizes Orçamentária. Também dizer que no dia vinte e oito de junho é a questão do Título 

Cidadão Altamirense nesse ano nós vamos inovar além do diploma de Certificado ou de Honra ao 

Mérito vamos dar uma medalha aos seus agraciados, então, que os vereadores apresentem o nome de 

seus agraciados até dia trinta de maio, para podermos fazer o Projeto de Lei para vir para cá com o 

nome dos agraciados para serem aprovados. Também parabenizar pela a realização ontem Maio 

Laranja que é em homenagem digamos assim as pessoas envolvidas no Combate e Prevenção do 

Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. A dona Rute esteve aqui, o Presidente do Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente, foi falado aqui por diversas autoridades que Altamira está 

estruturada para atender esses casos, mas precisa da prevenção, e a prevenção todos nós é que 

fazemos. Então parabéns aos envolvidos pela Campanha do Maio Laranja. Também parabenizar os 

servidores da Casa a dona Rosalva Martins e Matheus Trindade, são servidores que estão 

aniversariando hoje, que receba nosso abraço e parabéns. Também hoje nosso Prefeito Domingos 

Juvenil está aniversariando e para nós é uma honra contemplar o Prefeito fazendo os seus setenta e 

seis anos salve não me engano, uma vida toda dedicada a Altamira, sabemos que é uma autoridade e 
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na Bíblia diz que temos que valorizar e respeitar as autoridades. Então quero transmitir através da 

rádio nos anais dessa Casa o nosso abraço de respeito e consideração pela pessoa do Dr. Juvenil, pela 

vida dedicada como eu disse por Altamira. A maioria das obras que aqui tem são de autoria do 

Prefeito Domingos Juvenil. Então é digno de se parabenizar é certo que hoje é um dia de festa que 

Jesus possa conceder saúde a toda sua família e abençoar a vida do Dr. Domingos Juvenil. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao 

vereador Victor Cinde que faça a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  

Indicação n.º 1433/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de recuperação da rua 

Aristide Martins de Souza, no bairro Jardim Independente II.  Indicação n.º 1434/2018, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, mobilizar um Comando de Saúde para atender os moradores do bairro 

Mexicano.  Indicação n.º 1438/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao 

senhor Simão Jatene – Governador doEstado do Pará, para interceder junto ao senhor VitorMateus - 

Secretário de Estado de Saúde Pública, no sentido que seja realizado o repasse a empresa PRO-

SAÚDE, responsável pela gestão do Hospital Regional Público da Transamazônica, localizado em 

Altamira, das verbas correspondentes ao pagamento de todos os médicos lotados naquela Unidade de 

Saúde.  Indicação n.º 1430/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de 

recuperação da Quadra de Areia, com a troca da área e também substituição das lâmpadas 

queimadas. Indicação n.º 1432/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de construção 

de uma Quadra de Esportes com cobertura na EMEF Raimundo Mário Castelo Santana, no 

bairroMutirão.  Indicação n.º 1415/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento da 

via que dá acesso ao Cemitério do Km. 04. Indicação n.º 1416/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, estabelecer um percentual de vagas, para jovens e 

aprendizes, nas empresas licitadas prestadoras de serviços.  Indicação n.º 1417/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Simão Jatene Governador do Estado do Pará, realizar a 

reconstituição do aparato de viaturas e motos do patrulhamento tático no município de Altamira e, a 

instituição de uma política de manutenção do aparato já existente.  Indicação n.º 1420/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Obras, realizar o serviço de asfaltamento ou blokreteamento na Travessa São 

Raimundo e na Rua Novo Horizonte, no bairro Paixão de Cristo.  Indicação n.º 1409/2018, de 

iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar a reativação do serviço do Odontomóvel nas Escolas Municipais, com 

a implementação do Programa Higiene Bucal.  Indicação n.º 1411/2018, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar 

o serviço de recuperação asfáltica da Rua dos Missionários, José Granfon e Francisco Pedrosa, no 

bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 1412/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar um 

Comando de Saúde para atender os moradores do ramal Floresta. Indicação n. º1413/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Obras, realizar o serviço recuperação da entrada da Avenida Dom Lorenzo, no bairro 

Dom Lorenzo.  Indicação n.º 1422/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, instalar 

pontos nas Ruas da Paz, Bahia, Sossego e Felicidade, no bairro Paixão de Cristo.  Indicação n.º 

1423/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através 
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da Secretaria competente, realizar oserviço de limpeza e poda de galhos nas arvores sobre as calçadas 

no RUC Casa Nova.  Indicação n.º 1424/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Altamira, criar um programa de participação de política 

para jovens.  Indicação n.º 1425/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, implantar mão dupla na rodovia Magalhães 

Barata até o Loteamento São Francisco e, visando a mobilidade com segurança, implantar também o 

serviço de calçada Cidadã. Indicação n.º 1426/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, implantar um Unidade de 

Saúde no bairro Jardim Ibiza. Indicação n.º 1427/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a contratação de 

ACSs para atender a comunidade do Travessão da Firma, Itapuama, Espelho, Lajes, Cajueiro, Ramal 

do Limão, Picadinho, Picadão, Jarana, Jaraninha, Ramal do Zé Baiano e Ituna I. Indicação n.º 

1428/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços saneamento básico, linha d´água, meio 

fio e pavimentação asfáltica ou blokreteamento nas Ruas José Bonifácio e Almirante Barroso, no 

bairro Bela Vista. Indicação n.º 1429/2018, de iniciativa da Vereadora Socorro do Carmo, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços 

saneamento básico, linha d´água, meio fio e pavimentação asfáltica ou blokreteamento nas Ruas Pio 

XII e Pinheiro, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 1418/2018, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos, que sugere ao Prefeito Municipal, interceder junto ao Comando do CPR VIII, no sentido que 

seja construído e, depois de pronto que seja colocado em funcionamento uma base PAPC (Posto 

Avança de Policiamento Comunitário na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 

1439/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Simão Jatene – 

Governador do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Educação, construir e colocar em 

pronto funcionamento um Escola de Ensino Médio na comunidade Quatro Bocas, no Assurini.  

Indicação n.º 1440/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar e instalar uma Torre de Telefonia Móvel no 

Travessão da Firma, no Assurini. Indicação n.º 1441/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, 

que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar e instalar uma 

Torre de Telefonia Móvel na agrovila Sol Nascente, no Assurini. Indicação n.º 1436/2018, de 

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

Municipal de Obras, realizar o serviço irrigação na Travessa Comandante Castilho. Indicação em 

Conjunto n.º 1414/2018, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e Maia Júnior, que sugere 

ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Altamira, adquirir e instalar um Painel Eletrônico para 

registrar a presença e também cronometrar os tempos regimentais durante as Reuniões nestaCasa. 

Indicação em Conjunto n.º 1419/2018, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e Irenilde Gomes, 

que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço 

de continuação da pavimentação asfáltica dos ramais Monte Santo e Serrinha. Indicação em 

Conjunto n.º 1421/2018, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Isaac Costa, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, realizar os serviços de linha d’água e pavimentação ou bloqueteamento 

nas Ruas 05 e 06, no bairro Paixão de Cristo. Indicação em Conjunto n.º 1431/2018, de iniciativa dos 

vereadores Assis Cunha e Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de asfaltamento da estrada do Ramal do Coco, no 

trecho entre a Rodovia Ernesto Acioly e a ponte do Polla. Indicação em Conjunto n.º 1437/2018, de 

iniciativa dos vereadores Francisco Marcos e Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação do saneamento básico, 

meio fio e pavimentação asfáltica na Rua Isaac Barbosa, no bairro Brasília. Moção n.º 067/2018, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere que seja consignada Mação de Aplausos pela 
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passagem do Dia do Gerente Bancário, comemorado no próximo dia 15 de maio. Moção n.º 

068/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere que seja consignada Mação de 

Aplausos pela passagem do Dia do (a) Assistente Social, comemorado no próximo dia 15 de maio. 

Moção Em Conjunto n.º 066/2018, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior, João Roberto e 

Francisco Marcos, que sugere que seja consignada Mação de Congratulação aos Garis pela passagem 

do Dia do Gari, comemorado no próximo dia 16 de maio. AVULSOS:Ofício n.º 

399/2018/ASPAR/GM, encaminhado pelo senhor Carlos Henrique Silva Santos – Chefe da 

Assessoria Parlamentar do Ministério dos Transportes.  Ofício n.º 10645/2018/ASPAR/GAB, 

encaminhado pelo senhor Flávio Bazzano Franco – Chefe de Gabinete do DNIT.  Ofício n.º 

007/FAMED, encaminhado pelo Professor Renan Rocha Granato Vice-Diretor da Faculdade de 

Medicina, Campus de Altamira. Em seguida o senhor presidente passou para o 

GRANDEEXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 1433, 1434 

e 1438/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1430 e 1432/2018, de 

iniciativa dovereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.º 1415, 1416 e 1417/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Indicação n.º 1420/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações 

n.ºs 1409 e 1411/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.º 1412 e 1413/2018, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1422, 1423 e 1424/2018, de iniciativa do 

vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 1425, 1426 e 1427/2018, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 1428 e 1429/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações 

n.ºs 1418 e 1439/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1440 e 

1441/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 1436/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Indicação em Conjunto n.º 1414/2018, de iniciativa dos vereadores 

Raimundinho Aguiar e Maia Júnior. Indicação em Conjunto n.º 1419/2018, de iniciativa dos 

vereadores Isaac Costa e Irenilde Gomes. Indicação emConjunto n.º 1421/2018, de iniciativa dos 

vereadores João Roberto e Isaac Costa. Indicação em Conjunto n.º 1431/2018, de iniciativa dos 

vereadores Assis Cunha e Raimundinho Aguiar. Indicação em Conjunto n.º 1437/2018, de iniciativa 

dos vereadores Francisco Marcos e Delza Barros.  Moções n.ºs 067 e 068/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos.  Moção Em Conjunto n.º 066/2018, de iniciativa dos vereadores Maia 

Júnior, João Roberto eFrancisco Marcos. Em seguida fez usodapalavra o vereador Assis Cunha, que 

após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias: 

Indicações n.ºs. 1425, 1426 e 1427/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1422, 423 e 

14242018, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1414 e 1439/2018 de iniciativa do vereador 

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

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

Indicações n.ºs. 1412 e 1413/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 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. 1415, 1416 e 1417/2018, 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.  1430 e 1432/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1433, 1434 e 438/2018, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor 

presidente solicitou ao vereador Victor Com de para fazer a verificação de quórum. Havendo número 
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legal, o senhor presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria 

colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestante o senhor Presidente submeteu 

para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 1433, 1434 e 1438/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello.  Raimundinho Aguiar. Indicações n.º 1415, 1416 e 1417/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde. Indicação n.º 1420/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1409 e 

1411/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.º 1412 e 1413/2018, de iniciativa 

do vereador maia júnior.  Indicações n.ºs 1422, 1423 e 1424/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 1425, 1426 e 1427/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações 

n.ºs 1428 e 1429/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1418 e 

1439/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1440 e 1441/2018, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 1436/2018, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros. Indicação em conjunto n.º 1414/2018, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e 

Maia Júnior. Indicação em conjunto n.º 1419/2018, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e 

Irenilde Gomes. Indicação em conjunto n.º 1421/2018, de iniciativa dos vereadores João Roberto e 

Isaac Costa. Indicação em conjunto n.º 1431/2018, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha e 

Raimundinho Aguiar. Indicação em conjunto n.º 1437/2018, de iniciativa dos vereadores Francisco 

Marcos e Delza Barros. Moções n.ºs 067 e 068/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Moção em conjunto n.º 066/2018, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior, JoãoRoberto e Francisco 

Marcos. APROVADAS 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 a vereadora Socorro do Carmo, que após os 

cumprimentos disse:  me reporto nesse expediente sobre a situação que já foi feito um estudo no 

sistema de saúde no município de Altamira e  as sete horas da manhã recebi uma ligação e agora 

recebi uma outra ligação, passei mas parte do tempo hoje no telefone durante nossa reunião, aonde 

dona Raimunda esposa do meu primo Adilson se encontra no Hospital das Clinicas, onde desde 

ontem ela e nós compramos medicamentos, porque naquele hospital nem medicamentos tem. Então 

peço, mas uma vez à Direção da SESPA para que realmente possa intervir urgentemente porque se 

está recebendo recursos é para ser usado na saúde, os pacientes que estão no local estão sem 

assistência. Então os familiares é que tem que comprar os medicamentos. Eu acho que chegou o 

momento nós vamos estar no próximo mês em Belém para estarmos levando essa demanda para o 

Secretário Estadual de Saúde todas as situações, não colocamos vendas por ser do partido PSDB 

todas as coisas que estão acontecendo seja na área da Educação a questão das escolas, seja na saúde a 

questão do Hospital Regional vamos levar para que realmente a população de Altamira, ela não possa 

ser atingida e nem a região da Transamazônica. Então fica meu repúdio, principalmente a essas 

pessoas que recebem os recursos e não fazem uma saúde pública de qualidade e lesando aquele que 

precisa do Sistema único de Saúde, que é o nosso paciente, nosso usuário. Então vamos fazer, mas 

um oficio para a SESPA de Altamira a 10º Regional para que se posicione junto ao Secretário 

Estadual de Saúde para que feche as portas do Hospital das Clinicas porque aquilo ali não é hospital. 

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

disse: mas uma vez usamos dessa tribuna em favor da nossa comunidade do campo e da cidade. 

Estou aqui hoje nesse momento para convidar todos os colegas vereadores e dizer que que já está 

pronta uma indicação em conjunto ao0 Governo do Estado do Pará, analise bem senhores nós temos 

a ADEPARÀ em Altamira que funciona no térreo da SEDAP ao lado do cemitério a ADEPARÀ o 

produtor rural além de sofrer com a criação do gado para vender pelo o preço que é uma micharia ele 

estiver uma necessidade e precisar vender o seu gado ele só poderá retirar seu gado depois que paga 

o GTA (Guia de transporte de animal) quase cinco reais por cabeça. Agora vejam bem senhores e 

vocês forem agora lá na ADEPARÀ, a quantidade de senhoras e de senhores que estão lá para pegar 

o GTA para poder comercializar é muito grande lá não tem se quer um banheiro senhor presidente, 
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vimos pessoas por trás dos caminhões com um espaço muito pequeno, e é um órgão do Governo do 

Estado que arrecada todos os dias, se fosse aberto nos domingos e feriados arrecadava também a 

quantidade de funcionários é muito pouco para atender o povo, não tem um banheiro não tem uma 

cozinha ou seja tudo num pedaço da obra da SEDAP lá no fundo do quintal  carros quebrados e 

como já disse o colono chega lá e não tem se quer um banheiro para fazer uso. Quando falei meus 

amigos e senhor presidente que o gado é barato, o proprietário paga o vaqueiro, paga para abrir 

terras, compra sementes, para vender a sete e cinquenta o quilo do gado. Estou fazendo uma 

comparação do peixe por exemplo, se nós pegarmos agora uma rede e irmos lá no rio pegar peixes, o 

preço do peixe o quilo é doze, quinze a vinte reais o quilo, e o gado que o produtor paga vaqueiro, 

remédios, vacinas e atrasar ainda é multado e ainda temos que pagar quase cinco reais pelo o 

transporte GTA (Guia de Transporte de Animal). Nossa indicação está pronta vou deixar na 

Secretaria, peço ajuda vereadores Marquinho, Socorro para fazermos em conjunto para o Governo do 

Estado para que seja dando uma atenção melhor aos funcionários e também aos colonos e 

proprietário de fazendas e que vem para aquele setor que são tratados pior do que animais. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos 

disse: reforçando senhor presidente a manifestação do povo do Mutirão, Paixão de Cristo, nessa Casa 

hoje pedindo atenção dos ilustres pares dessa Casa para que possamos cobrar do nosso Secretário de 

Infraestrutura para que venha tapar os buracos do Mutirão e do Paixão de Cristo, para fazer mesmo 

de verdade porque não adianta ficarmos aqui somente falando e na próxima semana ainda não tem 

nada feito. Então faço um apelo nessa Casa pela manifestação que eu tenho dito que é muito 

importante que os moradores de Altamira comecem a se manifestar, mostrar sua indignação com 

algumas coisas que acontece aqui. Sou solidário aos companheiros que vieram hoje aqui pedir apoio 

para esta Casa, eu acho que é um dever do município cumprir principalmente no bairro do Mutirão e 

Paixão de Cristo, que aquele povo tem sofrido o pão que o diabo amassou. Presidente passando hoje 

em frente à Escola Polivalente, vi uma grande vergonha os alunos estudando no meio da rua uma 

manifestação saudável, parabéns aos professores e aos alunos que ali estavam o Estado simplesmente 

se omiti, eu tenho dito que a educação é o alicerce de tudo. Vamos cobrar do município programas 

voltados para a educação que não tem nem um o Estado também se ausenta e a nossa educação vai 

para o lixo. Então o que queremos presidente é ter garra, determinação para cobrar desses gestores, 

tanto do Estado como do município, porque educação sobre tudo é o alicerce de tudo, onde começa 

nossos filhos e nossas crianças vem para se tornar uma Altamira e um Brasil melhor. Presidente 

deixo aqui também minha indignação, quanto a questão do Hospital Regional, não podemos admitir 

isso um município que tanto arrecadou ICMS como esse daqui, as informações que me chegam é que 

os médicos estão sem receber seus salários há mais de dois meses o Hospital Regional, hospital esse 

que eu confesso a vocês que atende com excelência, mas esses profissionais para eles fazerem um 

atendimento digno à população eles precisam estar com seu subsidio em dias. Também presidente 

vou fazer um expediente ao Dr. Vitor Mateus, Secretário de Saúde para saber o que está acontecendo 

se é o Estado que não está pagando ou se é a Pró-Saúde que não está pagando? Da importância de 

sabermos a verdade aqui nesta Casa para que possamos passar para a população e aos órgãos 

competentes. Presidente não vou me cansar de falar aqui hoje eu levantei essa questão do concurso 

público, e vou encerrar meu discurso dizendo meu pessoal que eu disse aqui que iria convidar a 

imprensa para me acompanhar vou sair daqui e vou ao Ministério Público, convido os ilustres 

vereadores para que nós possamos conversar com o Promotor, se ele não nos receber a imprensa vai 

estar lá para filmar precisamos saber qual é o posicionamento e qual o andamento que esta essa 

questão do concurso público do município de Altamira, porque é inadmissível e inaceitável nós 

termo o município com a população quase toda desempregada o povo se humilhando aqui para os 

vereadores, o povo se humilhando na Prefeitura, enfim se humilhando em determinados cargos, e são 

pessoas técnicas pessoas que merecem o respeito do povo de Altamira. Presidente que fique 



 
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 
 

14 

registrado, fica o convite para quando terminar a Reunião, convido a imprensa para que esteja no 

Ministério Público assim que terminar a Reunião para vocês registrar o que vamos dizer lá para o 

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

cumprimentos disse: é interessante as vezes porque nós temos as nossas obrigações, nós vereadores 

as pessoas as vezes dizem temos que agradecer não precisa agradecer nós fazemos a nossa obrigação, 

o Prefeito é da mesma foram muitas das vezes agradecemos, mas ele tem a obrigação de fazer 

acontecer. Mas quero relatar que hoje nesse exato momento eu quero parabenizar sim o Executivo 

pelo a passagem do dia do seu aniversário. Não poderia deixar de ressaltar que nessa semana no dia 

dezoito de maio é o dia de Combate ao9 Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

Quero ressaltar e lembrar que essa Casa de Leis, tem uma lei sancionada, inclusive já dei publicidade 

ao Ministério Público, a Vara do Adolescente, ao CMDCA, todos tem essa lei, ela foi sancionada no 

ano passado ela obriga e determina obrigação de placas de advertência sobre a exploração de crianças 

e adolescentes e outras providências, fixar em todos os estabelecimentos em local bem visível. 

Ontem aqui na audiência pública uma coisa que dias atrás foi clamado sobre a Rede Globo na 

questão de Altamira, mas uma coisa foi pontuado aqui que é de grande relevância, as novelas da 

Globo que trouxe resultados para Altamira com relação a exploração sexual contra o adolescente e 

crianças, deu resultado, inclusive foi relatado aqui que mais de quinze caso foi diagnosticado, punido 

e nós estamos atento a isso. Aconteceu uma palestra do Maio Laranja que eu tiro o chapéu, o 

palestrante já tem onze anos, ele falou uma coisa muito interessante que todo órgão público tem que 

ter esse curso para as pessoas ter conhecimento e espantar os pedófilos, porque se todo mundo estiver 

atento e saber detalhes ter visão e saber a forma de como agir, olhar para as crianças. Vocês pais 

através da imprensa tem que bater bastante na mesma tecla porque o conhecimento do professor na 

sala de aula tem sido muito importante assim sendo a segunda mãe, as vezes a ame trabalha o dia 

inteiro e não tem tempo para seu filho, isso é sério. Quero convidar a população de Altamira para 

participar de uma grande caminhada as oito horas da manhã com saída em frente do Fórum de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os 

cumprimentos disse: quem é Globo para servir de exemplo para nosso Brasil e para nossas crianças, 

essa miséria chamada Rede Globo colocou dois caras para se beijar no final de uma novela, que 

exemplo esse atores aceitarem um papel desse ridículo, eu na hora mudei de canal não quis nem ver 

aquela cena imoral. Enfermeira Socorro isso é um desrespeito com as crianças que estão na sala de 

sua casa naquele horário aquilo é uma vergonha nacional. O vereador João Roberto disse: eu não 

sou a favor só coloquei o que foi estatística e o que foi falado ontem e que teve resultado e sempre 

tem coisas boas que são aproveitadas e as coisas ruins tem mesmo infelizmente isso é fato. Dando 

continuidade o vereador Isaac disse: meus amigos vamos supor que vocês tenham um terreno e aí 

você chega lá e tem alguém construindo no seu terreno qual vai ser sua reação? Acho que é bem 

desagradável. Eu fiz uma indicação para a Escola São Pedro que está em construção, foi um acordo 

antes da política desse vereador uma articulação que eu fiz com o Prefeito um dos acordos seria o 

asfaltamento do Monte Santo, a Escola São Pedro, construção do Posto de Saúde, construção da 

quadra de esporte e uma academia ao ar livre, já foi feito quatro quilômetros de asfalto, para minha 

indignação, falta de ética, falta de respeito de um colega vereador que não respeito com ele mesmo e 

nem com sua consciência, ele pode se defender a vontade, está rodando nas mídias que foi ele que 

fez a indicação, ora é de saltar os olhos, a vergonha, o sentimento de falar isso aqui, eu quero que 

cada um de vocês faça muito mas para o município, mas que respeite as indicações dos seus colegas. 

Eu acho que o conselho de ética dessa Câmara tem que chamar esse vereador, vou falar Maia Júnior, 

vou falar o nome fique tranquilo não é você não, você tem ética a sua família, eu conheço a história 

de cada um daqui, sou filho de Altamira e sempre fui um cara ansiosos para resolver as coisas, mas 

nunca fui ansiosos para atropelar ninguém se eu vejo que o cara tem um carro um desejo que ele 

tenha dois, se vejo uma família feliz desejo que ela seja mas feliz ainda e não roubar os sentimentos 
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das pessoas, esse nome inveja jamais entra na minha cabeça. Eu quero que todos amanheça o dia sua 

mesa esteja farta, que o sol brilhe para todos. Estou aqui com esse repúdio, mas contra minha 

vontade, eu não queria fazer esse tipo de desabafo. Mas aonde eu ando as pessoas faz o comentário 

assim como alguns colegas vereadores vieram me falar e eu disse já vi. Eu acho uma falta de caráter 

uma falta de deselegância. O vereador Assis Cunha solicitou um aparte, mas o qual não foi 

concedida. O vereador Isaac disse na próxima semana você se defende com relação ao que você fez 

eu sempre lhe respeitei e nunca desrespeitei nenhum vereador, o tempo é meu e eu sei o que eu estou 

falando, eu não estou lhe desrespeitando vereador Assis, eu estou desabafando eu nunca fiz esse tipo 

de coisa com nenhum vereador porque eu respeito todos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: quero agradecer nesse momento pela 

aprovação das minhas indicações, sem dúvidas os moradores que moram lá próximo do cemitério 

sem dúvidas estão muito agradecidos e felizes pela aprovação. Assim como a juventude de Altamira 

por conta da aprovação que criação um percentual para que nós possamos ter jovens aprendiz dentro 

da Prefeitura Municipal através das empresas terceirizadas. Venho a esta tribuna também para relatar 

que nesse último domingo nós tivemos o primeiro torneio de vôlei de quadra lá no Centro de 

Juventude no bairro premem, onde tivemos a realização desse evento teve nosso apoio, onde estamos 

tentando fazer com que os esportes coletivos fora o futebol de campo e futebol de salão também 

tenha o apoio e que consiga os investimentos necessários para essa atividade esportiva, e que nós 

consigamos assim o apoio necessário, e que outras modalidades e não só o futebol e o futsal, futebol 

de salão, tenha apoio por parte da Prefeitura, tivemos o evento contamos com a participação de nove 

equipes, onde a equipe do dinossauro de vôlei foi campeã, então daqui para frente teremos várias 

atividades esportivas, coletivas onde nós vamos assim conseguir a evolução dessas modalidades. 

Também parabenizar o nobre amigo Luan Chaves, que participou nesse final de semana do evento de 

motocross na cidade de Rurópolis, onde o mesmo representou o município de Altamira e conseguiu o 

terceiro lugar na principal categoria, onde tivemos pilotos de todas regiões de nosso País e 

principalmente do nosso Estado, e assim ele conseguiu o terceiro lugar na principal categoria MX 1, 

que é a principal, então parabéns Luane que nós consigamos continuar com nossa parceria e tenta 

desenvolver outras modalidades esportiva. Hoje é aniversário do nosso querido Prefeito Domingos 

Juvenil, onde o mesmo é uma grande liderança política não só de Altamira, mas de toda região e 

Transamazônica e Xingu, vale ressalta que ele me deu a primeira oportunidade política, lá atrás onde 

consegui a criação do PMDB jovem em Altamira e assim comecei a galgar meus passos dentro da 

política, e hoje sou muito grato a isso, estou vereador graças a um pedido dele e da Dra. Denise, 

temos uma proximidade muito grande e sem sombras de dúvidas é um dia para ser comemorado e 

que possamos comemorar esse dia saudável. Desejo muita paz saúde e prosperidade e consiga assim 

ter dias melhores para nossa cidade com o trabalho dele juntamente com a Câmara Municipal de 

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

cumprimentos disse:  mas uma vez retornando neste terceiro expediente. Quero dizer que participei 

da entrega de Título de Legitimação de Posse através do Projeto Chão Legal, representando essa 

Casa de Leis na ausência do nosso presidente. Essa vez, mas de cento e trinta famílias dos bairros 

Jardim Oriente e Jardim dos Estados receberam da Prefeitura Municipal de Altamira, totalizando 

agora, mas de oito mil Título já entregues. Parabéns a todos os envolvidos neste projeto Pioneiro no 

Estado do Pará. A equipe do Projeto Chão Legal, coordenado pela chefa de gabinete Drª. Denise 

Aguiar realmente estão de parabéns pelo belíssimo trabalho que vem realizando. Quero parabenizar 

todos os enfermeiros pela passagem do Dia do Enfermeiro aqui registro o desempenho da função do 

enfermeiro Olailton, Diretor do Hospital Geral do Mutirão enfermeiro Ney Coordenador da 

Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Geane Lorenzoni, Diretora da UPA, enfermeira e 

vereadora querida Socorro do Carmo que em seu nome parabenizo todos os do Estado do Pará e do 

Brasil pela dedicação e amor. Quero me congratular com as palavras do nobre vereador Assis Cunha, 
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quando se refere aos órgãos do Governo do Estado e os mesmos realmente estão sucateados o 

Detran, as Escolas Estaduais, ADEPARÀ e agora o atraso do pagamento dos médicos do Hospital 

Regional. Quero dizer que é um descaso total não somente com Altamira sim com todo o Estado do 

Pará, este Governador que foi eleito à quase quatro anos atrás nunca retornou em Altamira para 

agradecer os votos que levou daqui, e nem para verificar os órgãos do Estado que estão sucateados, 

Governador  Simão Jatene levante a bunda do seu gabinete e percorra no Estado veja a necessidade 

da população já está chegando as eleições novamente e qual é a moral do Governo do Estado Simão 

Jatene tem para pedir votos para seu substituto? Portanto Governador veja a polícia com seus carros, 

com suas patrulhas todas sucateadas, o DETRAN para fazer um café precisa ser feito colaboração 

entre os funcionários para que se tenha o café, portanto isso não é somente em Altamira e sim em 

todo Estado. Ninguém sabe o que o Governo está fazendo com as arrecadações do Estado. Então 

quero me congratular com as palavras do Assis Cunha quando se refere aos órgãos do Governo do 

Estado. Quero parabenizar em nome da nossa amizade de mais de quarenta anos o nosso Prefeito 

Domingos Juvenil por, mas um ano de vida completado aqui em nossa Altamira. Quero dizer querida 

vereadora Delza que eu tive o prazer de receber o Prefeito Juvenil no MDB ainda quando Deputado 

Estadual, eu ajudei a fundar o MDB em mil novecentos e setenta e cinco quando era somente dois 

partidos Arena e MDB naquela época a briga partidária era bonita, hoje não cultura e partidarismo 

ninguém vai, mas por partido e sim pela pessoa. Mas o Prefeito Domingos Juvenil na época 

Deputado Estadual era da ARENA e a ARENA era dividida em dois grupos Grupo Jarbistas Jarbas 

Passarinho e grupo ALACERDISTA e ele fazia parte do grupo ALACERDISTA, quando foi extinta 

a ARENA e MDB foi criado o PDS e PMDB e o Prefeito Domingos Juvenil veio para o grupo do 

Jader onde continua até hoje. Então Prefeito parabéns, Altamira lhe deve muito e que Deus lhe der 

muitos anos de vida. Agradeceu.  O vereador Victor Conde levantou QUESTÂO DE ORDEM: 

informar que amanhã irei fazer uma visita em Itaituba voou participar de uma reunião pela manhã e 

pela trade, também devo participar de uma reunião na quinta-feira pela manhã com os vereadores e o 

Prefeito de Itaituba, e logo em seguida estarei indo até Morais de Almeida, Distrito também de 

Itaituba, onde pretendo chegar até Castelo de Sonhos se o tempo permitir. O colega Roni Heck não 

estará presente, mas entrarei em contato com o Secretário de Castelo, para que possa também 

conhecer as dificuldades daquele Distrito e ver de que forma podemos somar esforços junto com o 

vereador Roni Heck para que consigamos melhorias para aquele Distrito também. Agradeceu.  Em 

seguida o senhor presidente disse: quero agradecer aos nossos amigos que sempre estão aqui 

presentes. Dizer a Nilda que nós vamos encaminhar esses pedidos lá do Paixão de Cristo, corroborar 

todos os colegas que falaram eu tenho um apreço especial como ela disse que começamos lá desde há 

nove anos atrás que se iniciou estávamos lá na época eu o Adriano ex-vereador, dizer que nós vamos 

solicitar ao Prefeito esses trabalhos lá no bairro Paixão de Cristo. Dizer que os servidores tiveram 

aqui nessa roda de conversa da UNOPAR, agradecer em nome da servidora Lucilene estender em 

nome de todos os servidores da Casa que estiveram aqui, somos parceiros dessa roda de conversa da 

UNOPAR das Assistentes Sociais, em que a vereadora Socorro participou e nós cedemos o espaço e 

alguns servidores se fizeram presentes. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor 

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

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

será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos quinze dias do mês de maio do 

ano de dois mil e dezoito.  
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