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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DA 

LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DO MÊS DE ABRIL 

NO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

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

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa 

Aguiar, os senhores vereadores: Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da Silva, Roni Emerson 

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

Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Roberto Mendes de Oliveira, Maria 

Delza Barros Monteiro e Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor Presidente convidou todos a 

ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Roni Heck que 

fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal o 

senhor Presidente declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência 

dos vereadores Loredan de Andrade Mello (viajando) João Estevam da Silva Neto (atestado 

médico) e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (doente). Em seguida submeteu para 

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

dez de abril do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para 

votação, aprovada pela maioria, abstendo se de votar o vereador Maia Júnior. Em seguida o 

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

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

cumprimentos disse: senhor Presidente esta semana vai entrar em vigor a nova tipificação do 

crime de trânsito cometida por embriaguez ao volante, a tipificação anterior ela previa uma pena 

de dois a quatro anos e considerava o crime como culposo, o que permitia muitas pessoas a 

cometerem crimes e saírem da delegacia simplesmente pelo o fato de pagarem fiança. Os crimes 

afiançáveis são apenas o acuminado que vai até quatro anos. O legislador atual modificou a pena 

aumentando para quem dirige embriagado e comete crime de homicídio aumentando a pena 

mínima de dois anos para cinco anos, o que não mais se permitir se pagar fiança na delegacia. 

Esta podemos considerar como uma boa noticia porque sabemos todos que os crimes cometidos 

por embriaguez ao volante são imensos trazendo prejuízos não só para as vítimas, mas como 

também para o Estado e principalmente em situações em que deixam muitas pessoas 

necessitando de cuidados médicos. Esperamos que todas as autoridades inclusive autoridades 

desse município comecem a fazer uma propaganda intensa contra essa modificação e que faça 

também uma propaganda educativa com relação a embriaguez ao trânsito. Também senhor 

presidente gostaria de comentar aqui as últimas pesquisas eleitorais para a Presidência da 

República, aonde ainda que digam que haja uma indefinição surgiu um fato completamente novo 

que foi a presença do Joaquim Barbosa, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal como um 

possível pré-candidato está surgindo aí com dez por cento das pesquisas em qualquer cenário, 

porque que isso é interessante? Porque víamos aí alguns pretensos candidatos já surfando, já se 

titulando presidentes eleitos, isso demonstra que a população apesar de todas más informações 

que a sociedade tem com razão dos políticos, esta última pesquisa tem demonstrado que a 

população apesar de tudo está atenta ela está assim se deslumbrando a possibilidade de 

surgimento de novas lideranças. E eu vejo isso como de forma extremamente positiva. Mas é, 

mas nomes novos surgindo nomes de reputação ilibadas colocando para trás vários candidatos 

que estão com fichas sujas, mas sujos como diria o vereador Marquinho, mas sujo do que pau de 

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

cumprimentos disse: senhor presidente venho informar sobre uma reunião na sexta-feira passada 

no dia treze de abril na Casa de Governo referente ao Programa Luz para todos na região. O 
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contrato Belo Monte dois ele estabelece que os onze municípios que compõem Belo Monte, onze 

mil e quinhentas ligações serão contemplados desde o início do ano de dois mil e dezessete. 

Onde dessas onze mil e quinhentas ligações tem mil e setecentas e trinta e três famílias 

esperando pela luz elétrica. O que me chamou atenção senhor presidente foi somente trinta e três 

por cento do contrato número dois já foram  contemplados sendo que como o município de 

Senador José Porfírio, cento e sessenta e nove por cento já foram contemplados sendo que 

sessenta e nove por cento a mais do que estava previsto desse segmento líder do governo Irenilde 

se nós não ficarmos atentos outros municípios vão usufruir das ligações e o município de 

Altamira ficará sem porque nós temos o montante de onze mil e quinhentas ligações, não foi 

somente Senador José Porfírio que aumentou suas ligações previstas. Vitória do Xingu foi cento 

e quarenta e sete por cento, e também Brasil Novo que já ultrapassou o previsto e também 

inclusive Medicilândia. Chamei atenção dos representantes da Celpa Dr. Levi e Dr. Alexandre 

que se encontrava na oportunidade, eu pedi explicações para eles o que que estava acontecendo 

com o município de Altamira, Uruará e Anapu, Uruará vinte e cinco por cento do contrato dois 

foram contemplados, Anapu quarenta e três por cento e Altamira trinta e três por cento. Falei 

para eles que não é cabível que o município de Altamira seja tratado dessa forma eles 

responderam que era por parte burocrática das Licenças Ambientais, licença Ambiental dentro 

do município é a SEMAT que libera e até então essa licença não chegou na SEMAT e eu pedi 

para eles porque tanta velocidade igual o município de Pacajá, onde está prevista dois mil e 

quinhentas ligações e já foram liberadas duas mil e quatrocentas e uma ligações. Tem municípios 

que tem alguns Prefeitos e alguns vereadores que tem empresas e que forçam para que sejam 

mais ágeis e nós aqui ficamos à beira do esquecimento. Então precisamos que a Câmara de 

vereadores, solicito ao presidente em exercício que formalize um ofício e peça da empresa Celpa 

alguns esclarecimentos. Ficou acertado diante das divergências que até sexta-feira, dia vinte a 

Celpa encaminhará a Casa de Governo do município, informações sobre as vicinais e localidades 

que estão no município de Altamira para ser atendida este ano porque o programa tem seu final 

da vigência até dezembro do ano de dois mil e dezoito. Esperamos que eles façam 

encaminhamento e que essa Casa líder de governo e senhor presidente encaminhe ofício 

solicitando informações. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos, que após os cumprimentos disse: vamos começar a fazer as cobranças pertinentes ao 

povo. Essa obra da Rodovia Ernesto Acioly, presidente que corresponde aqui na Avenida Abel 

Figueiredo entrando na Avenida Djalma Dutra. A Prefeitura Municipal de Altamira, ela disse 

que é de responsabilidade da Norte Energia e a Norte Energia diz que é do município, ai o povo 

fica no meio disso o povo e os vereadores ficam igualmente uns abestados porque esses caras 

fazem os acordos e a população fica à mercê disso inclusive vocês vereadores assim como eu 

também lesados enganados e nós não podemos aceitar a Norte Energia tem que mandar uma nota 

para essa Casa dizendo que passou essa obra para a Prefeitura para ela assumir e está aí uma 

buraqueira danada aí eu volto novamente dizer que é planejamento está no planejamento para o 

verão e aí o povo fica se lascando meu caro Maia Júnior, é de lascar presidente. Então nós que 

temos o poder representativo temos o poder de cobrar nós temos que fazer que a Norte Energia 

mande uma nota igualmente a CONGEV mandou uma nota ela tem que mandar explicar para a 

população, o que é que está acontecendo nós não podemos ficar nessa situação, o tempo que essa 

obra está aí isso é muita canseira e que nós ficamos aí somente observando a população 

sofrendo, então acho que já chega temos que dar um basta nisso, está Casa tem o papel 

fundamental de cobrar através de documentos porque só de conversa não tem como porque a 

Prefeitura diz que é de responsabilidade da Norte Energia, vai na Norte Energia ela diz que é de 
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responsabilidade da Prefeitura e aí ficam a população sofrendo. Também quero falar sobre o 

projeto de nº. 075/2018, que chegou nesta Casa, com relação ao reajuste do piso salarial dos 

professores, acredito eu que vai ser lido hoje muito embora esteja na pauta da reunião, mais eu 

acho que tem que ser lido e votado porque isso ai era para ser no mês de janeiro e já estamos no 

mês de abril e os professores estão sem receber seu reajuste, assim como os servidores do 

município que desde o ano de dois mil e quinze que não tem reajuste, então faço um apelo que 

encaminha a Secretaria do município para que reveja a situação dos nossos servidores. 

Presidente quero comunicar aos nobres companheiros que estão nessa luta a procura de trabalho 

de dignidade na vida que estão desempregados moradores de Altamira que nós vereadores 

acredito eu que todos estão engajados nessa luta junto com os cidadãos para que Consórcio 

Montador venha contratar a mão de obra local. Recebemos uma nota do senhor Geraldo Magela 

Miranda e Rodrigo Bortoleto, que eu acho que o presidente através do Secretário dessa Casa vai 

fazer a leitura da resposta que a CONGEV mandou para nós vereadores através da Câmara 

Municipal de Altamira, assim como foi nosso compromisso de acompanhar e fazer assim como o 

presidente dessa Casa seposicionar a favor totalmente a favor dos senhores. Agradeceu. Em 

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

dizer quanto é importante o papel do poder representativo no qual somos quinze vereadores na 

cidade de Altamira, particularmente falou por mim, estou quase que vinte e quatro horas atenta 

as situações agradáveis ou que sejam desagradáveis porque nós vereadores temos que está 

acompanhando e ciente de tudo o que acontece na cidade. Também quero dizer para a população 

que eu continuo cobrando algumas situações  que é muito importante que aconteça  que é a 

questão da acessibilidade recentemente eu  vi uma matéria na Rede Globo que no Japão a 

acessibilidade é prioridade eu acredito sim que seja prioridade eu tenho vindo acompanhando 

algumas situações de algumas calçadas que infelizmente o poder público ele tem a 

responsabilidade, mas temos que propagar a verdade que cada um de nós somos o dono da 

cidade porque ela não é do Prefeito, não é dos vereadores e sim de todos nós os moradores e que 

pagamos nossos impostos. Então precisamos levar essa mensagem a imprensa de que cada um 

tem que zelar pela nossa cidade e principalmente na questão da sensibilidade. Haja vista que eu 

tenho acompanhado vou dar alguns exemplos da Avenida João Coelho do semáforo até a ponte e 

da ponte até a rua sete de setembro se algum de vocês tentar andar pela calçada é impossível, a 

pessoa tem que andar no meio da rua, e todos nós sabemos que Altamira hoje tem um transito 

muito violento e infelizmente muitos perdem seus entes queridos muitas das vezes por falta de 

atenção tanto dos motoristas quanto dos pedestres. Então o que eu quero propagar e vou 

continuar que o Executivo der prioridade a acessibilidade, inclusive recentemente um portador 

de deficiência física ele pontuou algumas dificuldades, inclusive vou cobrar do Presidente dessa 

Casa de Leis, para que a calçada dessa Casa tenha acessibilidade quem vem pela frente da 

Câmara tem acessibilidade, mas quem vem pela calçada não tem como entrar. Então eu acho que 

temos que começar daqui dessa Casa de Leis para que acessibilidade se estenda com outros 

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

cumprimentos disse: essa última semana ela foi marcada de muitas visitas por este vereador 

inclusive visitando algumas empresas e empreendimentos em Altamira, aonde na oportunidade 

eu queria sentir o termômetro do quesito empregos para Altamira, como os senhores podem 

observar de cem ligações que recebemos noventa e cinco ou mais são pessoas desesperadas 

clamando por empregos. Podemos observar senhores vereadores e público que nos ouvi, as 

empresas Raimundinho Aguiar, elas estão sufocadas devido ao grande número de desempregos 

as pessoas estão sendo forçadas a demitir funcionários, são muito empresários e micro 
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empresário em Altamira que estão vivendo os piores momentos da história de Altamira, aquela 

expectativa que as coisas que iriam permanecer foram se de água abaixo, e isso sentimos até em 

irmos ao mercado municipal fazer nossa feira a ausência das pessoas. Mas eu acredito que com a 

permissão de Deus, não é possível nobre presidente e nobres vereadores que essa cidade não 

venha a colher empreendedores e empresas para que possam proporcionar melhores condições 

de vida aos nossos munícipes. Também não poderia esquecer que na prestação de contas do 

terceiro quadrimestre nessa Casa de Leis eu fiz um apelo além de apresentar indicação aqui nessa 

Casa, eu fiz um apelo para dar assistência nas comunidades e bairros periféricos como no Airton 

Senna I, Airton Senna II, Santa Ana, Liberdade e também no Bacana III, localizada na saída de 

Vitória e Marabá, enfrente o loteamento Bonanza. Com maior prazer quero informar aos 

vereadores que o Bacana III, que no início da semana começou a ser contemplado com o serviço 

de terraplenagem, aonde reivindicamos ao Prefeito aqui na prestação de contas do terceiro 

quadrimestre que nessa semana o Pedro Barbosa nos atendeu e aquelas famílias que estavam sem 

poder se deslocar de suas residências porque o mato estava tomando de contas das ruas hoje já 

estão mais tranquilos. Levando em consideração que aquele loteamento do Bacana III, assim 

como o Airton Senna I e II, ainda não foram passados para o município, mesmo assim vereador 

Marquinho que me olhou atentamente, foram atendidos, e levando em consideração quem as 

chuvas tem atrapalhado bastante mais não podemos reclamar também tem ajudado muito os 

produtores da nossa região. Então fica nosso contentamento em nome dos referidos bairros que 

estão sendo contemplados. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck, 

que após os cumprimentos disse: trago um tema aqui hoje de grande importância principalmente 

para nossos Distritos, mas também para o município de Altamira, Estado do Pará e todo o Brasil. 

No dia vinte e sete de março, estive em Brasília estava representando no momento o Distrito de 

Castelo de Sonhos, o vereador Aldo e eu vereador Aldo e eu, aonde foi aprovado na Comissão 

especial da Câmara o Projeto de Lei de nº. 137/2015, que já passou no Senado e que devolve aos 

Estados autonomia de criar novos municípios no País. Esse Projeto de Lei, ele tem critérios bem 

rigorosos, um exemplo na região Norte, para criar se um município precisa ter no mínimo seis 

mil habitantes precisa ter eleitores, exigir uma quantidade de eleitores, domicílios, precisar ter 

uma estrutura mínima para que o Distrito se torne município. A região Sudeste, Sul, vinte mil 

habitantes, a região Nordeste doze mil habitantes, e assim vai os critérios dessa Lei. E foi nesse 

dia firmado junto com o Presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia, que no dia quinze de maio 

esse projeto vai para a pauta de votação na Câmara Federal para ser aprovado, uma vez aprovado 

que nós acreditamos que não vamos ter dificuldades de aprovar esse Projeto na Câmara porque 

os Deputados têm sensibilidade quanto a isso. Nós precisamos trabalhar a Presidência da 

República para que o projeto não seja vetado uma vez vetado mas uma vez vai o sonho de 

milhões de pessoas no Brasil, que querem dependência que querem um município, mas que não 

vão ter oportunidade porque por duas três ou quatro vezes e na última vez que foi vetado foi por 

conta do Ministério da Fazenda que orientava a Presidenta Dilma que criação de novos 

municípios era criação de novas receitas e de novas despesas para a União. E está provado que se 

o município tem se o Distrito tem uma estrutura mínima tem a quantidade de população, ele não 

vai gerar despesas para a União, ele vai gerar divisas para a União vai gerar receita para a União. 

E vai deixar que a população daquele Distrito possa ter acesso a serviços básicos que hoje muitos 

não conseguem atender. Nós temos no caso de Altamira, os Distritos de Castelo de Sonhos e 

Cachoeira da Serra que nós lutamos para essa emancipação, há muitos anos e nós queremos que 

não seja adiado esse sonho novamente. Então vereadores e vereadoras, nós pedimos que vocês 

usem do poder de influência que nós temos junto a nossa base Deputados Estaduais, Deputados 
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Estaduais, mesmo se alguém tiver contato com a Presidência da República ou com a Casa Civil, 

que possa ir trabalhando essa situação que é o dia quinze de maio, e quem puder está lá  nesse 

dia junto conosco para acompanharmos essa votação e para pressionarmos o Congresso Nacional 

e a Casa Civil para que seja votado e que seja sancionado pelo o Presidente da República. 

Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou a condução dos trabalhos ao vereador Victor 

Conde, primeiro Secretário, para que possam também fazer uso da palavra, ao assumir facultou a 

palavra ao vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero destacar 

nessa Sessão  com relação a viagem que fiz para a Vila Caboca e Vila Canopus, realizada no 

período de sete (07) a treze (13) de abril, com  objetivo de contribuir de forma eficiente junto ao 

Governo Municipal, trazendo ao anseio e as necessidades da população de Altamira que residem 

a mil e trezentos (1.300) quilômetros de nossa sede. Portanto tive a oportunidade de participar de 

reuniões com vários segmentos da sociedade educadores, empresários e agricultores, e assim 

percebi que a Prefeitura de Altamira está presente autuando em todos os locais na saúde, 

educação e na infraestrutura podendo destacar a construção da ponte do Rio Bala, que ligara a 

Vila Canopus ao Mato Grosso, beneficiando todos os moradores.  Quero parabenizar a equipe da 

saúde que realizou comando médico na comunidade de Vila Cabocla e Vila Canopus, 

coordenada pelo o enfermeiro Ney e Socorro Umbuzeiro. Também a equipe do Chão Legal, 

SEMAT e SEMED todos comprometidos com o Governo Municipal, assim não mediram 

esforços para estar junto com o povo que tanto precisa. Também quero informar a todos que não 

viagem representando o Presidente da Câmara e nem a Câmara Municipal, como foi informado 

na última Sessão como o vereador Agnaldo Rosas, informou. Com o parlamentar tenho minhas 

agendas de visitas na zona rural e na zona urbana, assim como na Vila Cabocla, Vila Canopus, 

Castelo de Sonhos, Assurini, Princesa do Xingu, Pioneira, e demais localidades que fazem parte 

da minha agenda de trabalho. E com certeza a população precisa ser ouvida e nós vereadores 

temos o papel fundamental que é estar presente nas comunidades ouvindo as necessidades do 

povo e apresentando para o Governo Municipal, através de indicações. Ações que irão beneficiar 

a população. Não posso deixar de atender o povo que me chama seria cômodo de demais para 

mim passar o meu mandato apenas vindo na tribuna e falar de “A ou B” e esquecer o verdadeiro 

papel do vereador que é representar o interesse público da população que o elegeu e como é que 

posso saber as necessidades do povo se não estiver juntos com todos. Portanto vereado Agnaldo 

por momento nenhum saiu da minha boca dizendo que estava a está missão representando a 

Câmara Municipal de Altamira. Portanto é nosso dever botar o pé na estrada e tentar resolver a 

situação da população. Sei qual é meu dever e minha obrigação, acho que cada um deve fazer 

seu trabalho sem está criticando os companheiros. Agradeceu. Em seguida o primeiro Secretário 

Victor Conde, repassou a condução dos trabalhos ao senhor Presidente em exercício para 

assumir a condução dos trabalhos. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO 

DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das matérias: LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Projeto de Lei n.º 075/2018, que dispõe sobre o Reajuste do Piso 

Salarial dos Professores do Magistério Municipal da Educação Básica.  Indicação n.º 1310/2018, 

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

Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de revitalização do prédio onde funciona o 

DEMUTRAN, ou adquira um terreno para construção de um prédio próprio para o Órgão.  

Indicação n.º 1311/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, perfurar um poço artesiano e, deixar em 

pronto funcionamento, no ramal do Traíras.  Indicação n.º 1312/2018, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 
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instalar Placas de Identificação e de Orientação dos RUCs em Altamira.  Indicação n.º 

1313/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de pintura da 

sinalização horizontal (Faixa de Pedestre) nas proximidades da EMEF Nossa Senhora Aparecida, 

no bairro Liberdade.  Indicação n.º 1314/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, 

que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma 

Rotatória no trevo da rodovia Ernesto Acioli com a rua de acesso ao bairro São Domingos (Nova 

Altamira).  Indicação n.º 1315/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, interceder junto ao Governo do Estado, através do DETRAN/PA, 

com vistas deslocar para Altamira, pelo menos duas vezes ao ano, uma Equipe de instrutores 

para emitir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), para pessoas portadoras de Necessidades 

Especiais, conforme determina a Resolução n.º 267/2008, do CONTRAN.  Indicação n.º 

1329/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, providenciar outro local mais amplo para estabelecer o 

SINE/Altamira.   Indicação n.º 1330/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor José Fernandes do Santos – Diretor do DETRAN/Altamira, que em conjunto com o 

senhor Josué Adi Mendes Oliveira – Diretor do DEMUTRAN/Altamira, desenvolvam um 

programa permanente de educação no trânsito, nas escolas públicas da rede municipal e estadual 

e, também, nas escolas da rede privada de ensino em Altamira.  Indicação n.º 1331/2018, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Simão Jatene – Governador do Estado 

do Pará, que amplie o corpo de servidores do SINE/Altamira.  Indicação n.º 1299/2018, de 

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

Secretaria Municipal de Obras, construir uma Praça, com uma academia ao ar livre, no bairro 

Jardim França.  Indicação n.º 1300/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir uma Praça, com 

uma academia ao ar livre, no bairro Paixão de Cristo.  Indicação n.º 1332/2018, de iniciativa do 

vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Subprefeitura de 

Cachoeira da Serra, realize o serviço de recuperação da Vicinal Barquetti, naquele Distrito. 

Indicação n.º 1296/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

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

São Francisco, no trecho pertencente a Altamira. Indicação n.º 1297/2018, de iniciativa da 

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

competente, realizar o serviço de recuperação dos Travessões da Cinco, Sete e Oito. Indicação 

n.º 1298/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento do Travessão da 

Seis. Indicação n.º 1302/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços com galeria 

pluvial, rede linha d´água, meio fio, pavimentação asfáltica e rampas de acessibilidade na Rua 06 

e, na Travessa 05, no bairro Mutirão. Indicação n.º 1303/2018, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 

construir uma Quadra de Esporte com cobertura, uma Praça, com uma academia ao ar livre no 

bairro Liberdade. Para atender todo o Complexo da Nova Brasília II, que compreende os bairros 

Liberdade, Santa Ana, Ayrton Sena I e II, São Francisco, Viena e adjacentes. Indicação n.º 

1304/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, construir um novo prédio para a EMEF Nossa Senhora 

Aparecida e, transformar o atual prédio numa Creche para atender as demandas do Complexo da 
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Nova Brasília II, que compreende os bairros Liberdade, Santa Ana, Ayrton Sena I e II, São 

Francisco, Viena e adjacentes.  Indicação n.º 1305/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, 

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

tapa buraco na Travessa Coronel Gaioso, no centro. Indicação n.º 1306/2018, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica da Rua 06, no Loteamento Parque Ipê.  

Indicação n.º 1322/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Guarda Municipal, disponibilizar mais segurança nos Postos de Saúde de 

Altamira, principalmente no horário de expediente.  Indicação n.º 1307/2018, de iniciativa da 

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

Municipal de Obras, proceder os serviços de rede de linha d´água, meio fio, calçada e 

pavimentação asfáltica na Rua Recife, no bairro Vista Alegre.  Indicação n.º 1308/2018, de 

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

Secretaria Municipal de Saúde, estender por mais tempo o período de atendimento do 

Oftalmologista. Indicação n.º 1309/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder os serviços de 

rede de linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica na Rua Curiolando, no bairro 

Bela Vista. Indicação n.º 1316/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar um Letreiro na orla do cais com 

o nome da cidade de Altamira. Indicação n.º 1317/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, 

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

Olimpíadas Escolares, abrangendo todas as escolas de rede municipal de ensino de Altamira. 

Indicação n.º 1318/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, encaminhar para discussão e votação nesta Câmara Municipal, Projeto de Lei criando 

dentro da Secretaria Municipal de Educação, um setor para emitir Carteiras de Estudantes para 

os alunos da rede municipal de ensino de Altamira. Indicação n.º 1319/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, contratar um Personal Trainer para orientar os usuários das academias ao ar livre 

nas praças de Altamira.  Indicação n.º 1320/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, 

que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir um 

Banheiro Público na Praça da Paz, localizada na Avenida Djalma Dutra.  Indicação n.º 

1321/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras/Departamento Municipal de Iluminação 

Pública, realizar o serviço de saneamento básico, pavimentação ou blokreteamento e, 

manutenção na rede de iluminação pública (trocando as lâmpadas queimadas), na Rua Sete 

Amigos, no bairro Nova Altamira. Indicação n.º 1323/2018, de iniciativa do vereador Aldo 

Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Subprefeitura do Distrito de Cachoeira da Serra, elaborar um Projeto Ambiental e 

conseguir a Licença Ambiental para construção da ponte em concreto sobre rio Curuá, na vicinal 

da Bucha. Indicação n.º 1324/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, interceder junto ao ICM-BIO Nacional, no sentido de conseguir a 

liberação para resolver a modificação e o afastamento dos limites da Reserva Biológica Serra do 

Cachimbo.  Indicação n.º 1325/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Subprefeitura do 

Distrito de Cachoeira da Serra, interceder junto ao ICM-BIO Nacional, no sentido de conseguir a 

liberação para fazer a recuperação da Vicinal da Bucha, com serviço de máquina niveladora e 
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cobertura em piçarra em 42 quilômetros.  Indicação n.º 1326/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

realizar o serviço de reforma e ampliação da EMEF da comunidade Itapuama, no Assurini. 

Indicação n.º 1327/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Centro de Convivência para 

Pessoas Idosas. Indicação n.º 1328/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, criar o programa 

“Formando Cidadão”.  Indicação em Conjunto n.º 1301/2018, de iniciativa dos vereadores Isaac 

Costa e Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de recuperação (terraplenagem e encascalhamento), dos ramais 

Grota Seca e Itaboca.  Moção n.º 058/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere 

que seja consignada Moção Aplausos pela passagem do Dia do Exército, que transcorrerá no 

próximo dia 19 de abril. AVULSOS: Ofício e Mensagem do Executivo Municipal 

encaminhando o Projeto de Lei n.º 075/2018, que dispõe sobre o reajuste do Piso Salarial dos 

professores do Magistério Municipal da Educação Básica. Em seguida o senhor Presidente disse: 

senhoras e senhores vereadores, recebemos o Projeto de Lei n.º 075/2018, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre o reajuste do Piso Salarial dos professores do Magistério Municipal 

da Educação Básica. Consultamos ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acata discutir e 

votar o referido Projeto de Lei nesta reunião. Aprovada a unanimidade. Em seguida consultou ao 

Soberano Plenário para saber se o mesmo acata dispensar os Pareceres da Comissão de 

Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Tributação em relação ao referido Projeto de 

Lei. Aprovada a unanimidade. Informando que a matéria seria inserida na pauta de discussão e 

votação. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo 

as matérias para DISCUSSÃO:  Projeto de Lei n.º 075/2018, que dispõe sobre o Reajuste do 

Piso Salarial dos Professores do Magistério Municipal da Educação Básica. Indicações n.ºs 1310, 

1311 e 1312/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1313, 1314 e 

1315/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1329, 1330 e 

1331/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 1299 e 1300/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação n.º 1332/2018, de iniciativa do vereador Roni 

Heck. Indicações n.ºs 1296, 1297 e 1298/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  

Indicações n.ºs 1302, 1303 e 1304/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 

1305, 1306 e 1322/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 1307, 1308 e 

1309/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicações n.ºs 1316, 1317 e 1318/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1319, 1320 e 1321/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 1323, 1324 e 1325/2018, de iniciativa do vereador 

Aldo Boaventura.  Indicações n.ºs 1326, 1327 e 1328/2018, de iniciativa da vereadora Socorro 

do Carmo.  Indicação em Conjunto n.º 1301/2018, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e 

Irenilde Gomes.  Moção n.º 058/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1323, 1324 e 1325/2018, 

de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. 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 das matérias. Indicações n.ºs. 1319, 1320 e 1321/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha 

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

matérias. Indicações n.ºs. 1302, 1303 e 1304/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 
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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. 

1305, 1306 e 1322/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 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. 1316, 1317 e 1318/2018, 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. 1329, 1330 e 1331/2018, de iniciativa do vereador Victor 

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

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

Indicações n.ºs. 1313, 1314 e 1315/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

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

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

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

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

indicações n.ºs 1310, 1311 e 1312/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  

Indicações n.ºs 1313, 1314 e 1315/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 1329, 1330 e 1331/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 

1299 e 1300/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicação n.º 1332/2018, de iniciativa 

do vereador Roni Heck.  Indicações n.ºs 1296, 1297 e 1298/2018, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1302, 1303 e 1304/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  

Indicações n.ºs 1305, 1306 e 1322/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 

1307, 1308 e 1309/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1316, 1317 e 

1318/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1319, 1320 e 1321/2018, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 1323, 1324 e 1325/2018, de iniciativa 

do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 1326, 1327 e 1328/2018, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo. Indicação em conjunto n.º 1301/2018, de iniciativa dos vereadores 

Isaac Costa e Irenilde Gomes.  Moção n.º 058/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE:  Projeto de Lei n.º 075/2018, que dispõe sobre o reajuste do Piso Salarial dos 

professores do Magistério Municipal da Educação básica. Aprovado a unanimidade.Não 

havendomais 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 Dr.Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhor 

presidente no seu primeiro momento vossa excelência relatou que na semana passada eu fiz uma 

crítica sobre sua viagem à Vila Cabocla e Vila Canopus, é verdade foi feita sim e de forma bem 

destacada excelência através das mídias sociais, eu não me recordo qual era o repórter que estava 

acompanhando a rede de televisão que estava acompanhando vossa excelência, mas lá na 

introdução foi dito sim que vossa excelência estava lá representando a Câmara de vereadores, 

diferente da forma que vossa excelência está dizendo que não estava.  Outra situação é que nós 

não somos contra que a Secretaria de Saúde vá até Vila Canopus, Vila Cabocla, entendemos que 

simplesmente esse tipo de serviço deveria ser permanente. Eu em nem um momento no ano 

passado em nenhum momento vi que tivesse saído esse comboio, acredito muito porque não era 

ano de eleição, estamos próximo de mais uma eleição e infelizmente essa politicagem barata, 

mas uma vez vai voltar à tona cidade de Altamira porque é dessa forma que Altamira se faz 

política, política essa barata, mas que sai muito caro aos cofres públicos. Tenho aqui o Diário 
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Oficial de nº da edição 146, que está escrito extratos de contratos a Secretaria de Saúde está 

contratando e não é pouca gente não, tudo isso aqui é contrato esses mas uma vez temporário 

para até dezembro deste ano e todos os anos é isso, e nós sabemos que Educação e Saúde são 

funções permanentes que precisam de servidores permanentes, mas infelizmente essas 

contratações elas só vem em época de eleição, quando chega em dezembro que já passou a 

eleição, vereador Marquinho eu duvido se o Prefeito não vai fazer igualmente no ano passado 

diminuir o salário desse Agentes de Saúde, que a maioria deles estão com o salário de 

novecentos e oitenta reais, eu não duvido que não vai cair para quatrocentos reais. É esse tipo de 

política barata que sai cara para nós vereadores eu sou contra. Com relação ao Piso Salarial do 

Magistério foi da forma como foi lida aqui que quis transparecer que o Prefeito estaria aqui 

reajustando o salário dos professores. O SINTEPP já esteve aqui disse que Altamira tem quase 

mil e quinhentos professores e novecentos e oitenta vereadores Aldo são contratados, contratados 

de forma precária r que as aulas começam no mês de março e antes do dia quinze de dezembro 

são todos demitidos para não receberem férias e décimo terceiro isso é covardia, eu não consigo 

conceber que este Prefeito deva se a levar a sério. Com relação vossa excelência disse aqui a 

prédios alugados é imoral sim vereador é imoral alugar prédios de parentes, alugar prédio de 

vereadores, se quisesse ser mais transparente fazia uma publicação. O vereador Isaac Costa, 

solicitou um aparte o qual não foi concedido. O vereador Agnaldo Rosas, disse eu não vou ceder 

a parte para vossa excelência porque vossa excelência ainda não aprendeu a se comportar por 

isso eu não dou a parte para a vossa excelência, quando vossa excelência aprender a se 

comportar aqui eu darei porque vossa excelência pede a parte para mim atrapalhar e quando 

vossa excelência pede a parte não se refere ao assunto que estou me reportando. Agradeceu. O 

senhor presidente consultou o Soberano Plenária para saber se o mesmo acata prorrogar a 

reunião por mais trinta minutos. Aprovado a unanimidade.  Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: quero compartilhar parte do 

discurso do vereador Agnaldo Rosas, quando ele se reporta com relação a alugueis de prédios de 

vereadores ou de parentes de vereadores a finalidade de alugueis para serviços públicos, eu acho 

que isso é uma imoralidade para a classe política, onde nós estamos tão desacreditado perante a 

opinião pública, e isso só vem levar mas descredito acredito que nossa função é mostrar para o 

cidadão respeito pelo voto adquirido. Quero falar sobre o Piso Salarial que foi aprovado ainda 

que foi insuficiente, mas é um pouco do que foi passado baseado na Lei Federal de nº. 11.738, 

publicada e sancionada em dezesseis de junho do ano de dois mil e oito, através do ex-Presidente 

Lula. Importante essa Lei os municípios que não consegue muitas das vezes pagar esse Piso cabe 

a eles enviar um documento comprovando a falta de condições que o Ministério da Educação ele 

faz o cumprimento, nem um município deixa de pagar o Piso por falta do dinheiro desde que ele 

faça os encaminhamentos devidos. Vi aqui também no início da conversa a preocupação do 

nobre vereador João Roberto, sobre a sensibilidade das calçadas, eu compartilho com a 

preocupação do nobre vereador na forma  que eu também tenho a preocupação da sensibilidade 

das ruas que apresentam se nesse município, totalmente danificadas e esburacadas e quando 

jogam a  culpa de um lado a Prefeitura aí outro jogam a culpa para a Norte Energia, cabe eu a 

pensar que nem um dos dois tem capacidade  gerenciar esse município visto que tudo está 

bagunçado. A infraestrutura principalmente viária ela se apresenta numa vulnerabilidade 

impressionante para o município que já gastou em cinco anos, mas de duzentos milhões de reais 

nessas ruas de Altamira, e para a Norte Energia que gastou mais de trezentos milhões de reais. E 

visto o pronunciamento do nosso Presidente em exercício que outros municípios, onde ele 

passou até chegar até Vila Canopus estão piores do que Altamira, então eu imagino a situação 



 
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 
 

11 

daqueles cidadãos que reside porque aqui presidente está intrafegável. Inclusive a nobre 

vereadora Irenilde ela tem usado meu facebook, para apresentar alguns trabalhos nas vicinais me 

marcando nos serviços, mas eu gostaria que apresentasse a realidade da cidade porque não é isso 

que nós vimos. Ainda meu bom Deus eu ainda consigo enxergar com esses dois olhos a falta de 

estrutura nas ruas nesse município trazendo completamente o transtorno a todos cidadãos. Então 

precisa que sejamos, mas categóricos, e quando a base do governo ela se reporta a base de 

oposição na frase de quanto pior melhor não é verdade que nós pensamos assim, nós pensamos 

que quanto melhor, melhor para o cidadão. E que o dinheiro público ele precisa ser melhor 

empregado e não da forma em que se encontra hoje com desvios em todos os segmentos. 

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

cumprimentos disse: vereador Raimundinho Aguiar presidente em exercício dessa Casa de Leis, 

ouvi vossa excelências falar aqui e isso causa indignação, porque veja bem eu vou citar porque 

eu já cumprimentei o Vicente e ele tem um prédio na Rua Magalhães Barata, onde era antiga 

Caixa Econômica é uma maravilha de prédio e está para alugar e porque que tantos outros que 

tem casas, prédios e justo dos vereadores a municipalidade  aluga. Também ouvi o vereador 

Agnaldo Rosas, falar e eu gostaria de saber quais são os vereadores e que me dar vontade de até 

fazer chamada nominal começando pelo o vereador João Roberto, onde vossa excelência tem 

casa alugada João Roberto? Ele não tem a vereadora Irenilde também não tem, a vereadora 

Delza não tem e o vereador Assis Cunha também não tem, que apareça os vereadores que estão 

alugando casas e prédios para a Prefeitura o vereador Isaac está dizendo que tem dez casas. 

Então são umas coisas que é aceitável e outras não é aceitável, quando assumimos essa função de 

vereador nessa Casa e para trabalhar para o povo e não para fazer a conchavos políticos para 

ajudar minha família e a família dos outros que se lasque, não podemos fazer isso senhoras e 

senhores vereadores e público nós estamos aqui é para defender os interesses da população como 

assim foi votado. Parabéns vereador Agnaldo, parabéns senhores que estão nessa luta. Assim 

presidente eu ouvi o vereador Assis Cunha também falando sobre os bairros Airton Senna I, II , 

III, Bacana, Liberdade e Santa Ana que é um caos Assis, e vossa excelência é morador daquela 

área que eu conheço muito bem eu imagino o tanto que a população coloca você contra a parede 

para que vossa excelência venha a resolver a problemática daquele povo tão sofrido vereadora 

Irenilde, que foram enganados pelos donos dos loteamentos e pela Prefeitura também porque 

nem um dos dois assume a responsabilidade e ai o povo fica no meio se lascando também. Então 

presidente vou me reportar aqui também sobre a questão que o  vereador Raimundinho colocou 

aqui com relação a Norte Energia, estes dias estive na Presidência aqui no cinquenta e cinco 

(55), onde eu ouvi dos Diretores da Norte Energia, onde eles diziam tudo aqui no município de 

Altamira a responsabilidade é da Norte Energia, se morrer uma pessoa no conjunto Santa 

Benedita a culpa é da Norte Energia, e eu não estou aqui para defender a Norte Energia não 

porque esses caras já fizeram a maior sacanagem que podiam fazer com a população, agora o 

município tem que se pronunciar o Prefeito tem que chamar atenção da Norte Energia, ou será 

que tem que ficar tudo às escondidas? Chame atenção diga eu sou o Prefeito da cidade e vocês 

não estão cumprindo com as Condicionantes a Rodovia Ernesto Acioly está ali a diversos anos 

um caos total aí vem a Norte Energia e diz nós passamos tudo para o município, eu ouvi isso dos 

Diretores Raimundinho, eu ouvi os Diretores dizendo nós passamos essa responsabilidade agora 

para o município, e tem uma empresa por nome de BEST, que não sei de quem é essa empresa 

que eu vou investigar que está fazendo o serviço igualmente quermesse faz um pouco aqui e 

outro  lá. Então o que nós queremos é a verdade queremos no município de Altamira é que a 

população não fique no meio entre a Norte Energia e a Prefeitura e a população sendo lesadas, 
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porque o Prefeito senta com a Norte Energia e diz vamos nos ajeitar aqui e a Norte Energia diz 

vamos nos ajeitar Prefeito e o que se lasque. Então Raimundinho, nós não podemos aceitar isso 

nós temos o papel fundamenta da verdade o povo tem que saber a verdade do que é 

responsabilidade da Norte Energia que fique para a Norte Energia e o que é do município que 

fique para o município, o que não podemos, mas vereadora Delza é ficar nessa situação. Para 

encerrar presidente não gostei da resposta que veio da resposta que veio da CONGEV, esses 

homens trabalhadores que estão aí, eles estão todos sentados na porta da Câmara esperando uma 

resposta dessa Casa de Leis, e aí chegar uma resposta dessa que não vem contemplar ora que eles 

querem o que eles querem é trabalhar, é o seguinte a Norte Energia vai ter que interceder nessa 

questão. Eu peço a vossa excelência que faça encaminhamento para que venha a Norte Energia 

falar, porque o que o Consórcio Construtor mandou para essa Casa, não contribui em nada, eles 

estão dizendo que contrataram quatrocentas pessoas o que queremos é que o povo tenha emprego 

pessoas principalmente do município de Altamira que estamos defendendo. Gostaria também de 

solicitar a vossa excelência que faça encaminhamento o mais urgente possível depois de 

aprovarmos o Projeto de Lei nº 075/2018, que dispõe sobre o reajuste dos professores que é uma 

conquista dos professores, e dizer o seguinte que venha para essa Casa de Leis, reajuste para os 

servidores, porque o último reajuste que eles tiveram foi no ano de dois mil e quinze, e que 

venha também o plano de carreira dos servidor es que é o PCCR que é a garantia dos servidores. 

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

disse: quero relatar que um amigo prestou serviço em outras barragens e que não poderia ter 

acontecido o que aconteceu com os trabalhadores do município se realmente tivesse o respeito 

que em alguns lugares teve, por exemplo o SINE teria que ter sincronização e respeito com a 

empresa  a empresa teria primeiramente apresentar para o SINE todas as vagas pertinentes para a 

obra, depois de contratar os moradores de Altamira aí se não preencheu as vagas o SINE teria 

que manda um relatório para a empresa de todos os trabalhadores que foram contemplados e aí 

sim chamaria de outras localidades para que fosse contemplado com os trabalhos daquela 

empresa, mas a prioridade tinha que ser para os trabalhadores de Altamira, os que não tivesse 

capacitação ele tinha que provar e teria que ser sincronizada a empresa e o SINE. A nossa 

capacitação também é importante eu particularmente todos os cursos que eu puder fazer estarei 

fazendo porque que ninguém nos rouba é o conhecimento e nós como representante do povo 

somos obrigados a saber de tudo um pouco seja na educação, saúde enfim, porque somos os 

representantes do povo. Quero agradecer a Cristiane da TV Liberal que me fez o convite e estive 

presente juntamente com toda imprensa nesse curso que foi maravilhoso principalmente aos 

jornalistas, imprensa, eu admiro muito o trabalho da imprensa, foi um curso do Cerimonial, 

ficamos sabendo de coisas importantes tivemos conhecimento de fake news. Tivemos 

conhecimento de vários assuntos de Altamira, a questão de postagens falsas que denigre a 

imagem das pessoas, eu mesmo fui alvo dessa questão que me marcarão mas redes sociais. A 

questão do fake news do feminicídio que foi pautado o caso da Eloá, uma reflexão muito 

importante um diálogo muito aberto. Não poderia deixar de esclarecer como funciona a questão 

da indicação nada é mais do que um pedido já tem cinco anos que estou vereador venho 

cobrando algumas situações e vimos e fazemos todos os laços, todos os quinze vereadores temos 

o mesmo poder e as vezes um vereador pede e acontece então temos que ter cuida a forma que 

divulga eu fiz eu nunca fiz nada nós só solicitamos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: senhor presidente nesse momento 

quero reafirmar e parabenizar nosso Prefeito pelo seu dia comemorado no dia onze de abril, que 

sua competência supera desafios para proporcionar uma qualidade de vida melhor para todos nós 
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Altamirenses, o Prefeito Juvenil, é presente na cidade é responsável, é competente e presente na 

zona rural né vereador Assis Cunha, ele sempre está atendendo as solicitações e sempre está 

atento digo tem lugares piores, poderia ser melhor e poderia ser pior né isso mesmo? . Um 

grande trabalho que o Prefeito vem fazendo é buscando atender nossas solicitações, não só as 

minhas, mas de todos os vereadores, embora sabendo do momento de crise que passa o País. Mas 

na medida do possível vem atendendo a todos pois sabe sempre o que é melhor para a população. 

Todos nós que fazemos indicações para o Prefeito que está al seu alcance ele sempre nos atende. 

Sabemos das fortes chuvas que eu sempre bato na mesma tecla é o tempo dela e não podemos 

interromper as chuvas é ordem natural de Deus, mas estamos se desdobrando temos força tarefa 

na cidade e também no campo para que a população não fique sem o direito de ir e vir. Agora 

senhores vereadores tanto situação, quanto oposição, eu pergunto para vocês cadê a presença do 

Governo do Estado? Agnaldo ele já pagou o Piso Salarial?  Se não pagou ainda temos que fazer 

ofício. O vereador Agnaldo Rosas, solicitou um aparte e o qual foi concedido após os 

cumprimentos disse: vereadora não precisa fazer ofício não porque existe determinação Judicial, 

condenando o Estado a pagar sim. Dando continuidade a vereadora Irenilde disse: se é para 

condenar então vamos condenar. O vereador Agnaldo disse existe sim ele vai pagar sim, existe 

determinação Judicial para pagar, então a senhora pode ter certeza que vai haver execução desse 

valor se não pagar. A vereadora Irenilde disse: o que pertence ao Estado está tudo acabado os 

alunos fora da sala de aula, e o nosso Prefeito é como eu falei ele estar presente pode ir agora na 

Prefeitura que ele está lá atendendo. Mas agora eu quero parabenizar e agradecer todos os 

colegas vereadores pela atenção e responsabilidade que tiveram com relação ao projeto de nº 

075/2018, porque vocês não votaram no Prefeito Juvenil não e sim os professores e do mesmo 

jeito é quando a situação vota nos projetos que alguém fica criticando há vocês votaram no 

Prefeito Domingos Juvenil, mas não votamos na população e não no Prefeito. O Prefeito Juvenil 

nunca mandou um projeto para essa Casa pedindo que façamos nada para ele. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck, que após os cumprimentos disse: ouvindo os 

discursos vereador Raimundinho, me chamou atenção a questão de ter imóvel alugado ou não ter 

imóvel alugado, eu não tenho nada a esconder de ninguém se vocês puxarem os contratos lá em 

Castelo de Sonhos, vai ter Heck nos contratos de aluguel e eu não tenho porque esconder não. 

Desde o ano de dois mil e oito e dois mil e dez passou a gestão e entrou outro gestor reelegeu a 

Subprefeitura continuou no mesmo lugar a creche continua no prédio alugado da família Heck, 

não me pertence, mas pertence a minha família. Mas se você puxar os contratos de doações da 

Prefeitura para construir escolas, posto de saúde, praças e algo, mas você verá que tem Heck 

também. É tanto que meu avô que é o fundador da cidade junto com o senhor Paulino também 

fundador que fazem doações para construção de prédio público, chamou a família porque minha 

vó faleceu no ano de dois mil e treze, e hoje é compartilhado os bens, nos chamou e disse nós 

precisamos construir uma creche, vi com o Prefeito e disse vamos construir Prefeito doamos o 

terreno e vamos fazer o projeto, qual seria o interesse desse cidadão construir uma creche se ele 

tem um prédio alugado? Isso é desapego, então criticar é fácil, mas ver aquilo que o cidadão faz 

para a localidade não se fala. Na época do Prefeito chamado de Armindo Denardin, Castelo de 

Sonhos não tinha escola aí meu avô foi lá e doou um terreno para a escola e o Prefeito não 

construiu a escola, a minha avó que tinha uma casa lá e era mais uma casa de apoio para atender 

os garimpeiros com malária e os doentes que vinham de toda região e ela atendia e lá tinha o 

material para construir uma casa, mas não tinha a escola ela doou o material da casa dela para 

construir as três primeiras salas de aula que ainda está lá na escola isso é desapego e não se fala 

aqui. Meu avô tem um terreno lá que vale milhões, no centro da cidade terreno esse de cento e 
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trinta por noventa na Avenida Curuá, mas precisamos construir uma praça então ele disse vamos 

doar esse terreno para construir a praça, puxa lá na Prefeitura que tem a doação do terreno para 

construir a praça, eu não sei se vai ser construída hoje ou amanhã mas o terreno é da Prefeitura, 

isso é desapego. O IBGE foi fazer o Censo Agropecuário lá no início do ano e não tinha onde se 

estabelecer, então disseram vamos lá no seu Léo Heck, tem uma sala à disposição, foi dito pode 

usar a sala é de vocês, o IBGE saiu e a Justiça Eleitoral está lá, sem cobrar aluguel. Então não 

nego a ninguém que minha família tem sim prédio alugado, tem seus contratos com a Prefeitura, 

mas do outro lado tem também esse desapego nessa questão do que tange ao Distrito de Castelo 

de Sonhos, e não vejo que o Prefeito aluga prédio de vereadores A e B, ou de parentes por 

benefícios, mas por essas circunstancias e por essas situações e também por questões de 

colaborar com a localização do prédio para melhorar o atendimento para a administração. A 

questão da Saúde eu fui informado, que os servidores voltaram a trabalhar hoje oito horas normal 

isso vai melhorar muito a vida da nossa população e dos servidores também porque trabalhar 

com gestão e responsabilidade exige isso. Cortar na carne quando for preciso cortar, mas 

também beneficiar quando se consegue beneficiar. E a Educação vereador Agnaldo eu digo que 

com muita responsabilidade que tem que cumprir duzentos dias letivos, e eu não vejo que a 

Secretaria de Educação nunca deixou de cumprir duzentos dias letivos, na questão quando se 

trata da educação e sim com muita responsabilidade aquilo que é os serviços básicos para o 

cidadão e as pessoas de bem do nosso município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: senhor presidente antes que eu leve 

umas porradas aqui nessa Câmara e eu não gosto de apanhar gostaria que vossa excelência 

tomasse providência com relação a esse áudio que o vereador Agnaldo Rosas, me desrespeitando 

somente porque pedi uma aparte para ele, eu me sinto envergonhado com a atitude dele, eu vou 

tomar minhas providências no Conselho de Ética dessa Câmara. Eu nunca vi meus amigos um 

desemprego desse tamanho na nossa cidade situação muito difícil que nosso Brasil atravessa e 

aqui nessa tribuna se debatendo questão de prédio público alugado para parentes de vereador ou 

para vereador ou de Prefeito ou de quem quer que seja, essa situação meus amigos só Deus na 

causa, porque se eu tivesse dez, vinte prédios e empresas queria saber o que tem de absurdo eu 

alugar para o município. Então você que está exaltado veja bem a rádio FM 104, é da excelência 

do vereador Marquinho, é uma rádio de utilidade pública, ele usa para fins pessoal para fazer 

política isso não é permitido, ele está errado porque ele traz um montão de gente desempregado 

até ai ele está certo, mas veja os funcionários dele já tem três meses que ele não paga tem 

funcionário lá que tem dois anos que trabalha lá e ele não paga o décimo terceiro, e aí vem dar 

um de moralista nessa tribuna. Eu jamais poderia perder esse momento me senti muito 

emocionado, eu vou gravar isso na minha mente o discurso do meu amigo Roni Heck, porque 

não é qualquer um que faz o que o senhor Léo Heck, que eu tive oportunidade de conhecer há 

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

disse: muito foi falado hoje com relação alugueis que alguns estão reclamando. O vereador Roni 

Heck conseguiu informar como é o trabalho dele lá em Castelo de Sonhos, doa áreas, a família é 

fundadora de Castelo de Sonhos, e praticamente todas as pessoas lá tem um grau de parentesco 

Altamira também é uma cidade pequena, ne um vereador e nem um familiar de vereador tem que 

ser penalizado pelo o fato do seu ente ser vereador. Onde já se viu por exemplo, eu tenho um 

parente que tenha condição de execre a função dentro do cargo público, ele não pode? Não é 

admissível, pior é ficar fazendo a conchavos igual foi dito aqui por baixo dos panos onde sua 

empresa não aparece tem vereador aqui há tempos atrás nem citava o nome da Norte Energia 

porque tinha contrato lá de dez, dezoito e vinte mil reais. Então falo isso com a maior 
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tranquilidade minha família se tiver oportunidade de aluga imóvel para a Prefeitura vai alugar 

sim, porque não? Minha família não pode ser lesada pelo caminho que eu escolhi, eu trabalho 

diariamente estou aqui na Câmara todos os dias e porque que minha família vai ser penalizada 

pelo o fato de eu ser vereador? isso não pode acontecer, mas as coisas têm que ser dentro da Lei 

caminhar de forma correta. O que não pode acontecer é como existia em mandatos anteriores 

casa que o aluguel não valia dois mil reais era alugada por dez mil reais, ai tem que pagar diária 

para vereador isso existia, isso todos nós sabíamos Prefeitura ter que comprar Prefeito amigo de 

Prefeito comprar loja de farmácia que quebrou de porta fechada porque o colega não tinha 

dinheiro para pagar suas contas. Então meus amigos, o que podemos fazer aqui é fiscalizar, vá lá 

e se informe e veja se aquele espaço público alugado pode exercer a função que ele vai trabalhar, 

veja se o valor está adequado. Agora o que não pode é vereador aqui é contra a corrupção e que 

vai resolver todos os problemas e que é imoral, mas tem o caminho mais sujo do que qualquer 

um aqui, teve que fazer acordos por baixo dos panos dinheiro repassado por fora porque sua 

empresa não pode estar presente, porque se não vai manchar sua vida política isso não existe. Se 

eu souber que qualquer parente meu estiver alugando prédio por baixo dos panos para a 

Prefeitura eu vou ser um dos que vou denunciar. Então meus amigos eu não quero acreditar que 

vereadores desta Casa alugam  suas empresas por baixo dos panos e recebem ponta para vir aqui 

divulgando e denegrindo a imagem do vereador não, e se a carapuça servi pode usar, agora a 

pessoa vir aqui na tribuna e dizer que o Piso Salarial é uma conquista dos trabalhadores, logico 

que foi uma conquista dos trabalhadores, mas em compensação o Governo do Estado que o 

nobre colega que veio aqui bater na tribuna e falar e fazer seus vídeos que algumas pessoas 

acreditam ele é do Governo do Estado porque não pede para o Governador pagar o Piso Salarial 

do Governo do Estado? Só para vocês terem ideia a última vez que o Governador pagou o Piso 

Salarial foi no ano de dois mil e quinze, hoje o Piso Salarial do Estado é de mil e novecentos 

reais, enquanto do município de Altamira é perto de dois mil e quinhentos reais, e o nobre 

vereador faz parte sim do Governo do Estado e defende inclusive, tem a coragem de defender o 

Governo do Estado, isso é inadmissível isso sim é uma falta de moral, porque o Governo do 

Estado abandonou Altamira. Então meus amigos aqui fica minha indignação, se minha família 

estiver alugando prédio para a Prefeitura que esteja dentro da Lei, se não eu irei denunciar 

vereadores que vem aqui na tribuna para falar de órgãos de alugueis dentro da Lei que olhem 

para trás e vejam seus contratos com a Norte Energia, que vejam seus contratos com Câmara de 

vereadores por baixo dos panos que recebia por fora, isso eu não vou aceitar, isso que é imoral, 

isso que é sujo. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou a condução dos trabalhos ao 

vereador Victor Conde 1º Secretario para assumir a direção dos trabalhos, para que também 

possa fazer uso da palavra ao assumir facultou a palavra ao vereador Raimundinho Aguiar, que 

após os cumprimentos disse: com referência ainda a minha viagem a Vila Cabocla e Vila 

Canopus, esse comboio que foi prestar seus serviços levando uma grande partida de merenda 

escolar, medicamentos, dentista, médicos, técnicos de enfermagem , Projeto Chão legal, também 

contou com a presença no final do acontecimento a Secretaria de Saúde a senhora Kátia Lopes, a 

chefe de gabinete a Dra. Denise Aguiar, também da Eliacir representando a SEMED e também o 

representante da SEMAT, portanto foi uma equipe a serviço daquela população. Não é a 

primeira vez que fui lá não vereador Agnaldo Rosas, eu tive quase a totalidade de votos que tive 

em Altamira, digo todos estão livres para ir lá, mas quero lhe dizer que fui no meu próprio carro 

com toda despesa por minha conta, até pedir umas diárias para o presidente ele me disse que não 

era possível, e eu prontamente fui fazer meu trabalho minha obrigação com aquela população 

que mora distante há mil e trezentos quilômetros, é uma grande dificuldade para chegarmos lá. 
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Dentro do município de São Félix do Xingu, em alguns trechos foi preciso ter máquina para 

puxar o carro, porque Altamira o inverno é pesado tivemos algumas dificuldades no trafego, mas 

podemos chegar dentro da normalidade. Em seguida o vereador Victor Conde, repassou a 

condução dos trabalhos ao senhor presidente. Não havendo mais manifestantes, o senhor 

presidente agradeceu a presença do povo em geral, da imprensa e em nome de Deus encerrou a 

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

Câmara Municipal de Altamira, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.   
 Raimundo Sousa Aguiar 

Presidente em exercício 
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