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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2018/2020, REALIZADA NO DIA 

VINTE E UM DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
 

Aos vinte e um dias do mês de do mês de agosto 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 

Oliveira, Waldecir Aranha Maia Júnior, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, 

Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do 

Nascimento, João Estevam da Silva Neto, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro e 

Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino 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 Sessão em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores, Isaac Costa 

da Silva (viajando/Breu Branco) e Irenilde Pereira Gomes (doente). Em seguida o senhor 

Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião 

Ordinária realizada no dia quatorze de agosto 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 aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos 

disse:  quero dizer aos senhores e senhores que estivemos fazendo algumas visitas na zona rural 

na Serrinha como também no Monte Santo e Grota Seca onde está quase terminando uma escola 

enfrente o posto de saúde daquela comunidade Bené Da nuca. Falei com algumas pessoas logo 

cedo aqui nessa Casa e quero cumprimenta-los, aonde diz ali o Sindicato dos professores 

SINTEPP em defesa da educação pública de qualidade social. É isso que queríamos buscar todos 

os dias para que realmente possamos ter realmente um PCCR para todos os servidores públicos 

realmente ter seus direitos garantidos. Cumprimentar o Lucivan, Mônica e o Fabiano em nome 

de vocês cumprimentar todos da educação. Cumprimentar minha amiga Ana da Escola Deodoro 

da Fonseca em seu nome cumprimentar todas as serventes que estão presentes e todos os vigias, 

onde solicitei suas presenças para convidar para uma audiência pública para nós discutirmos e 

onde vocês terão a palavra que será realizada no próximo dia vinte e sete nesta Casa as dezenove 

horas, convido todos a estarem presentes para que possamos realmente discutir igualmente foi 

feita da educação porque tem muitas coisas e muitos cargos que precisam realmente ser 

adequadas e muitas coisas extintas cargos como de vigias, serviços gerais e garis, se vai ser 

realizado o concurso público que seja para todos e não terceirizar. Também falar de uma outra 

solicitação de todos os servidores que nos procuram que nos ligam e a questão das trinta horas 

semanais, isso iremos lutar sempre. Todos vocês sabem que sou servidora pública e estaremos 

lutando hoje vai ser lido. Convido todos que venham no dia vinte e sete para discutirmos e 

fazermos o encaminhamento desse outro Projeto de Lei, para que nós servidores públicos não 

tenhamos percas principalmente a questão salarial. E também a parte social que vai nos afetar 

com certeza com o congelamento que já está dos nossos salários. Gostaria também de 

cumprimentar a Nilda que está pedindo socorro Prefeito, então cumprimentar a Ieda do Paixão 

de Cristo, essa mulheres guerreiras que sempre estão conosco nessa Casa de Leis solicitando 

melhorias para aquele bairro algumas coisas hoje já foram realizadas, mas hoje no momento 

estão clamando por água, onde a bomba não tem capacidade de jogar água para todas as casas. 

Também estão solicitando uma nova caixa de água, conforme informações já foi comprada e 

falta somente colocar no devido local. Então Nilda vamos fazer a solicitação temos um secretário 
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de infraestrutura jovem com muita vontade de trabalhar, também é responsável pela COSALT 

onde estaremos fazendo essa solicitação ao Darlan Barata, para que não somente o Paixão de 

Cristo mas vários outros bairros de nossa cidade como Colina, Santa Ana enfim, a questão da 

água é uma questão de todo nosso município de Altamira, que possamos junto com o Darlan 

resolver ou amenizar o problema de cada um de vocês. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: saudar toda classe 

trabalhadora de Altamira e também todas as pessoas que clamam por água no município de 

Altamira. Meu caro Raimundinho Aguiar Vice-Presidente, desta Casa gostaria de direcionar a 

palavra a líder do governo, mas vejo que ela não está presente. Vejo moradores desesperados 

aqui pedindo socorro. Estive ontem vereador Raimundinho Aguiar, caro Maia Júnior no salão 

para cortar o cabelo e lá na porta do salão o pessoal estava me esperando e reivindicando a 

questão da água porque no salão não tinha água para lavra o cabelo dos clientes veja bem aqui 

ponto chegamos aqui em Altamira. No Jardim Independente I e Jardim Oriente, João Roberto 

vossa excelência que é defensor da COSALT, no conjunto Novo Paraiso à tem cem famílias a 

mais de trinta dias sem água, os moradores estão comprando água eles estão desesperados anote 

aí Raimundinho Jardim Oriente e Jardim Independente I. Essas senhoras aqui presentes com 

cartazes do Paixão de Cristo, estive lá no Paixão de Cristo e aquelas pessoas desesperadas 

fazendo apelo levei o secretário até lá, liguei para ele e ele com sua boa vontade foi lá, estar lá 

falta encanação e uma caixa d’água para resolver a situação desse povo. Às vezes fico me 

perguntando porque não conclui os trabalhos que começam deixam as pessoas nessa situação 

buscando os direitos plenos deles. Lá no RUC São Joaquim tem uma mulher que me fez uma 

denúncia que estão vindo lá do Bela Vista com água, água essa sem ser tratada colocando dentro 

do caminhão pipa e jogando lá para a população à tardinha se você for ver no fundo das caixas lá 

está a imundice dentro das caixas do povo, eu vi isso com esses olhos que a terra a de comer eu 

vi vereador Aldo. Então que administração é esse vereador? Que não cuida de seu povo se a água 

é um bem precioso e nós aqui nos calamos e o tempo vai passando ora cobramos do rapaz da 

COSALT que nem o telefone ele atende, esse jovem assumiu a secretária onde ele fica para lá e 

para cá, queremos meu amigo Darlan Barata que você resolva essas situações quando começar 

uma obra que seja concluída. Eu vou fazer mais uma vez uma ligação para o Darlan  é a última 

que vou fazer porque vou começar tomar providências contra seu governa nessa Secretaria de 

Infraestrutura, porque eu acredito nas pessoas o que não podemos é deixar as coisas como estão, 

os moradores estão todos clamando por água na cidade é no Paixão de Cristo, o Airton Senna, 

Santa Ana, Colina e agora lá nesse conjunto Novo Paraíso  , sabe o que é o problema João 

Estevam? é a bomba e aí essa bomba fica no planejamento da administração porque o Prefeito 

diz que tem que planejar uma coisa que pode resolver num dia. Então Raimundinho me 

entristece muito está aqui nesta Casa podendo está aqui recebendo essas pessoas todas alegres, 

satisfeitas mas só que não ao contrário todos reclamando. Vejo aqui professores Classe 

trabalhadora do meu município, indignados com esse projeto nº 084e 085 que chegou aqui nessa 

Casa. Gostaria Presidente de fazer à vossa excelência um apelo porque vou ter que fazer uma 

viagem amanhã, solicito à vossa excelência que convoque a Comissão na qual faço parte para 

reunirmos para debatermos e definirmos hoje a situação desse projeto 084 e não protelar isso. 

Faço uma pelo aos nobres pares para que possamos nos reunirmos. O senhor Presidente Dr. 

Loredan Mello disse: a reunião está agendada para amanhã as nove horas, depois vou conversar 

com os colegas para ver a possibilidade de alterar o horário para hoje. Dando continuidade o 

vereador Francisco Marcos disse: que Deus abençoe vossa excelência e a todos moradores de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr.Agnaldo Rosas que após os 
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cumprimentos disse: senhores mas uma vez repetindo aqui sou uma aguerrido defensor do 

concurso público, fiz concurso público aqui no ano de mil novecentos e oitenta e sete, primeiro 

concurso público na época do Claudomiro Gomes, nesse período eu também passei no vestibular 

para Direito, então eu tive que optar por uma das vagas e fui para Belém sou formado em Direito 

e desde aquele tempo eu sempre defendi concurso público porque as reclamações são as mas 

péssimas possíveis das pessoas que estão ai trabalhando de forma precária recebendo salários 

aviltantes, chegando em dezembro o Prefeito diminui o salário dessas pessoas com promessas de 

que vai recontratar em outro período e essas pessoas precisam ficar calados porque precisam 

defender o seu pão de cada dia, é isto é um massacre. Nós temos uma Constituição Federal que 

ela não permite que ninguém ganhe menos de um salário mínimo, e essa Prefeitura se dar ao 

luxo de diminuir o salário para quatrocentos, quinhentos reais. Por isso eu sempre defendi o 

concurso público porque concurso público todos nós sabemos que é lei. E função permanentes 

como são as funções dos senhores professores é uma função permanente, e nós não podemos, 

mas aceitar essa desgraça de estar contratando de forma irregular humilhando professores. 

Senhores professores, tenham em mim um dos defensores em pauta de vocês e todas as 

proposições de vocês eu assino em baixo. No, mas me sinto muito entristecido também porque 

eu costumo mandar convites para as pessoas virem para cá para a Câmara e porque que eu faço 

isso? eu tenho sido atendido graças pelos senhores porque aqui se ver o que se discute por 

completo. Na maioria das vezes as televisões levam as informações de modo muito apequenado 

e muitas das vezes defendendo sim alguns interesses. Graças a Deus hoje nós temos os watts zap 

que faze com que essas informações cheguem por completo nas casas de todo mundo. Gostaria 

também   de dizer o seguinte: me sinto muito triste Raimundinho Aguiar quando tenho que vir 

aqui e no meu celular quando mando convites para as pessoas virem aqui, aí vem a resposta 

queremos água na Colina, a Colina estar sem água, e quando chegamos aqui vimos cartazes aqui 

em que outros bairros também faltam água, em pleno século XXI com esse Rio desse tamanho 

isso é uma vergonha para nossa cidade, água é prioridade ainda não se fez aí fico se perguntando 

porque eu não engulo esse papo furado de Norte Energia não e a Prefeitura estava onde que não 

fiscalizou  todos esses trabalhos a Prefeitura. Não existe vereadores uma multa da Prefeitura 

contra essa Norte Energia quer seja de meio ambiente ou quer que seja de qualquer outra coisa. 

A Prefeitura sabemos que ela se reúne com a Norte Energia para discutir os problemas, mas não 

vem aqui dizer que problemas são esses, nós não vimos em nem um momento a Prefeitura soltar 

uma nota para comunicar a população para dizer que tipo de problemas são esses isso para mim é 

uma covardia. Senhor Presidente gostaria de comunicar aqui que hoje lá no Centro de 

Convenções e Cursos no acesso 02, está acontecendo o segundo Seminário de Educação 

Superior e Desenvolvimento Social no Território da Amazônia, onde estar se discutindo a 

criação da Universidade Federal do Xingu. Então aos senhores que puderem ir lá, acho que é 

uma pauta extremamente interessante Presidente, ao sair daqui pretendo ir lá. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse:  na 

última terça feira senhor presidente e outros vereadores nós estivemos aqui em uma audiência 

pública no dia quatorze as dezenove horas aonde esse Plenário estava completo de pessoas que 

faziam parte do quadro de educação do município, aonde tratamos do projeto 085, onde o 

Sindicato da categoria de professores colocaram o projeto do projeto 085 fosse retirado de pauta 

e fosse debatido diante da Comissão de Educação e com a categoria dos professores e a  parte da 

Prefeitura para melhor ser elaborado e mas diante pudesse ser votado nessa Câmara com a 

opinião de todos com um trabalho diante vários pontos que a categoria pontuou e que precisava 

ser revisado. Ficou decidido que nessa semana esse projeto sairia de pauta e formaria uma 
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Comissão para que fosse elaborado um cronograma de trabalho. Espero vereador Marquinho que 

com a força de sua ideia que possamos constituir essa Comissão unto e possamos começar o 

trabalho porque o tempo estar passando. Também Presidente ontem dia vinte estava marcado a 

princípio uma audiência pública para nós debater o projeto de nº 084, eu recebi ainda ontem um 

ofício que o projeto 084 ele vai ser debatido com a população no dia vinte e sete próximo. Igual 

foi colocado pela categoria os pontos gritantes do projeto 085, temos também vários pontos 

gritantes no projeto 084, onde ele compõe o geral do cronograma do Plano de Cargos e Salários 

do servidor público do município, queremos tratar isso com bastante carinho para que todos 

possam fazer o concurso e que possam nele passar e ter oportunidades que tanto desejam. Eu 

vejo isso de suma importância para o município de Altamira, com oi concurso público nós 

possamos ter dias melhores e livrar todos os servidores públicos que muitas das vezes uma 

daquelas pressão na hora de votar num candidato melhor dizendo assim que ele possa escolher 

esse candidato conforme seu pensamento e não amedrontado com medo de perder o emprego. 

Senhor Presidente nessa mudança de data quero deixar registrado que no dia vinte e sete, não 

poderei estar presente, como estava marcado para ontem eu marquei várias reuniões lá no 

Distrito de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, inclusive no município de Novo Progresso. 

Então minha ausência para quem estar presente não vai deixar de tratar no futuro o que vocês 

desejam. Podem contar com o vereador Aldo naquilo que for do bem para toda categoria do 

servidor público e par o município de Altamira. Agradeceu. O senhor Presidente Dr. Loredan 

Mello, disse que antes de chamar o próximo orador inscrito iria explicar os dois questionamentos 

do vereador Aldo Boaventura. Primeiro ponto do Parecer da Comissão de Educação, o vereador 

Marquinho fez um apelo em virtude do apelo dele pedindo para que antecipasse essa reunião 

para hoje os colegas concordaram sem problemas. O segundo ponto no dia vinte e sete é porque 

só hoje que estamos lendo o PCCR em geral, não estou entendendo essa vaia ele está sendo 

lendo hoje em virtude desse projeto que é o 084/2018, ele não pode ser discutido hoje aqui 

tecnicamente em audiência pública se não existe leitura do projeto oficial. Então hoje estar sendo 

lido e a partir de hoje abre se o projeto para discussão. Que inclusive nessa audiência pública nós 

vamos priorizar o servidor público em geral haja vista que o Magistério já houve a audiência 

então as pessoas que falaram aqui serão os servidores públicos em geral onde iremos ouvir as 

propostas, será realizada no dia vinte e sete as dezenove horas. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: graças a Deus essa semana 

foi pautada com muito êxito onde tivemos em visita no ramal das Lagoas, onde estivemos nas 

Escolas Bom Jesus da Lapa, Escola São Francisco de Assis, Água Limpa, Novo Mundo. Tive a 

oportunidade de estar junto com o vereador Raimundinho Aguiar, juntamente com o Secretário 

de Educação Roni Heck, foi uma visita muito boa muitos debates com os alunos e professores, 

onde com certeza saberemos que inúmeras melhorias irão acontecer naquela região. Senhor 

Presidente, gostaria de comunicar a vossa excelência assim como de todos presentes um fato que 

muitas das vezes nos preocupam muitas das vezes não todas as vezes. Me recordo senhor 

Presidente e todos que estão nos ouvindo, em pleno inverno nós já sabíamos e eu já havia falado 

aqui em audiência pública com a Norte Energia que eu tinha a certeza de que a Norte Energia 

não iria dar conta de atender o sistema de água e esgoto até ao final do mandato apelamos para 

que quando começasse o verão que fosse atendido com o carro pipa para minimizar os 

problemas. Conversamos com o governo municipal e para essa Casa veio um projeto o qual foi 

aprovado e bastante debatido. Não posso esquecer das encenações que teve aqui contra o projeto 

e em seguida levado o projeto para o Ministério Público, onde foi vetado e hoje estamos vendo o 

drama Altamira que poderia estar sendo socorrida com a água do carro pipa vimos que é 
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impossível porque a justiça vetou. No bairro da Colina senhor Presidente parece um câncer 

quando não estava atendendo brigamos, brigamos, tivemos informações que somente na rua W E 

05, os moradores não tem água, mexeram lá cortaram o cano. Já estou oficiando o secretário 

Darlan Barata para que mande uma equipe verificar essa situação. Nossa Amiga Nilda do Paixão 

de Cristo e os demais moradores, sabemos Nilda o que vocês estão passando sabemos Nilda o 

quanto é ruim ficar um minuto sem água quando estamos com sede agora imagine uma semana e 

até meses.  Fico triste Nilda porque no dia em que aprovamos esse projeto era para o Colina, 

Liberdade, Airton Senna I e Airton Senna II fossem atendidos com o carro pipa, houve aplausos 

para quem foi contra foram para a justiça para não serem atendidos com água. Fomos vaiados 

aqui muitas das vezes porque estávamos aprovando o projeto, então gente é muito complicado. 

Quero pedir aos colegas professores ao Sindicato que estão presentes quero pedir Mônica a todos 

os professores o que eu percebi aqui nós sentamos convidamos os professores para discutir o 

PCCR ou seja ouvi-los naquela oportunidade com encenações, observamos que não podemos 

nem falar mas não queriam os falar nós precisamos sentar com os professores e ouvir os 

problemas adequar, comparar para que possamos tomar decisão, depois dos senhores educadores 

darem suas sugestões nós vamos chegar ao denominador. Vimos tamanho desrespeito com vocês 

onde convidaram vocês para discutir o PCCR, nós queremos ouvir os professores para adequar o 

PCCR, agora lamentavelmente um pequeno grupo infelizmente influência pessoas influentes. 

Vou deixar aqui um legado infelizmente a classe educadora estar sendo mal representada pelo 

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

os cumprimentos disse: lamentamos profundamente a perda da matriarca da família Fima, dona 

Nilza Fima, que faleceu no último dia dezoito de agosto, deixando saudades e muitas lembranças 

a todos os seus familiares e amigos. Fica aqui meus sinceros sentimentos neste momento de 

perda e dor. Que Deus todo poderoso dê o conforto a todos os familiares e amigos. Meus amigos 

mas um marco histórico iniciou no sábado dia dezoito de agosto, estivemos juntamente com o 

nosso Prefeito Domingos Juvenil que deu ordem de serviços para o início do asfaltamento do 

trecho do Luiz Pereira até aos Quatro Bocas, o que era um sonho agora se torna realidade, o que 

era boato agora é fato, são trinta e sete quilômetros de estrada asfaltadas beneficiando a cerca de 

quinze mil pessoas que vivem no Assurini, favorecendo e valorizando p homem do campo 

principalmente aqueles que abastecem com sua produção agrícola a cidade. A voz do povo da 

zona rural, foi ouvido por um gestor que tem compromisso com a cidade e com o campo. E o 

recurso sendo investido assim podemos dizer que o desenvolvimento de nossa cidade é para 

todos. Queremos agradecer a professora Nilma da escola Rio Branco localizada no travessão da 

09 na Pioneira, que nos convidou para participar da comemoração do Dia dos Pais. Sabemos da 

grande importância e a dificuldade dos pais da zona rural em manter seus filhos na escola. Mas 

graças a gestão do nosso Prefeito Domingos Juvenil podemos ver a felicidade e a interação dos 

pais, e a escola no momento agradável como foi o domingo. Quero me referir a nobre colega 

Socorro que com relação ao Paixão de Cristo a Nilda sabe que estamos tomando todas as 

providências, a sessenta dias venho acompanhando essa situação. Ontem o Secretário de 

Infraestrutura Darlan Barata já mandou fazer levantamento das necessidades até já sabemos 

quais são as necessidades para normalizar a situação da água no Paixão de Cristo, já estamos 

tomando providências e só vamos deixar essa causa quando tiver com tudo resolvido. Vou ligar 

novamente para o secretário Darlan Barata para ver quais foram as medidas que foram tomadas 

para solucionar esse problema. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Loredan Mello que após os cumprimentos disse: quero corroborar com as palavra do meu Vice-

Presidente Nilda e toda a equipe do Paixão de Cristo, dizer que já por duas situações estivemos 
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com o Prefeito e solicitamos a remediação do problema do Paixão de Cristo, nós solicitamos do 

Darlan Barata nosso secretário que vá lá e não somente mandar equipe ir até lá, mas que ele 

mesmo vá até lá para resolver de perto o vereador Victor disse que já levou o secretário até lá. 

Cobramos temos feito nosso papel como vereador. Estou falando somente para esclarecer para a 

todos vocês que já solicitamos uma audiência com o Prefeito e a Diretoria do bairro onde ele 

ficou de responder. Também corroborar estive presente na Pedra Fundamental do asfaltamento 

do Luiz Pereira, até aos Quatro Bocas, é um avanço porque vai facilitar para escoar a produção. 

Também na oportunidade na minha fala falei que os vereadores inovaram neste ano com as 

Emendas Impositivas eu o vereador João Estevam que é morador do Assurini os vereadores 

Maia Júnior e Delza destinamos nossas Emendas Impositivas para a construção do Posto de 

Saúde dos Quatro Bocas. O vereador Marquinho destinou a Emenda para equipamentos do Posto 

de Saúde da comunidade dos Quatro Bocas. Dizer ao Isaac Presidente do bairro que a solicitação 

dele a respeito de repassar aos RUCs já despachei com o Prefeito ele disse que isso será aos 

poucos com a Norte Energia, mas o primeiro RUC salve engano será o Casa Nova ou Água Azul  

que vai que vai fazer a transição desses documentos a Norte Energia legalizando junto a 

Prefeitura e só assim depois da legalização desse documento  que vai poder digamos assim a 

Prefeitura assumir esses serviços de todos esses RUCs, já começou essa transição que o Isaac me  

questionou só estou aqui esclarecendo à ele.  Agradeceu.  Em seguida o senhor Presidente passou 

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

SÓ LEITURA. Projeto de Lei n.º 084/2018, do Executivo Municipal, que altera, revoga e inclui 

dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional Município de Altamira 

e, dispositivos da Lei Municipal n.º 1767/2007, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 

1688/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas o 

reaproveitamento de água das chuvas por meio de cisterna nos bairros Ayrton Senna I e II e, 

bairro Santa Ana.  Indicação n.º 1689/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a Centrais Elétrica do 

Pará - Celpa e ao excelentíssimo senhor Ministro de Minas e Energia, no sentido de implantar o 

programa “Luz Para Todos” nas vicinais ribeirinhas, as margens direita do rio Xingu, entre os 

ramais dos Ananias, Araras, Dos Amigos, Jabuti e Jabota, na comunidade do Itapuama, no 

Assurini.  Indicação n.º 1666/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere 

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

Obras, realizar o serviço de recuperação do Travessão do Carrapato, no Assurini.  Indicação n.º 

1667/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras, realizar o 

serviço de recapeamento asfáltico da rodovia Transassurini.  Indicação n.º 1691/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras, realizar o serviço de asfaltamento 

da Avenida João Paulo II (que dá acesso ao aeroporto de Altamira), até o ramal da Chácara 

localizado no ramal Novo Xingu. Indicação n.º 1677/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao diretor do COSALT, disponibilizar carro-pipa, três vezes por semana, para 

atender os moradores do bairro Colina.  Indicação n.º 1678/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da Praça do bairro Jardim Uirapuru, com 
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reposição da iluminação pública.  Indicação n.º 1679/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, que implante placas de 

desvios de trafego na rodovia Ernesto Acioly para a BR 230, de veículos de cargas que 

comprometam a rede de distribuição de energia elétrica, e que o mesmo se faça em ruas do 

centro da cidade em relação ao estacionamento desses veículos.  Indicação n.º 1671/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, construir uma Quadra de Esportes e uma Academia ao ar livre 

no ramal Monte Santo.  Indicação n.º 1676/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

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

implantar na Praça da Independência sinal de internet WI-FI gratuito, criando assim a “Praça 

Digital”.  Indicação n.º 1690/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social, 

criar um projeto “Meu Primeiro Emprego Para Jovens Aprendizes”, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  Indicação n.º 

1663/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que faça um mutirão de limpeza na 

agrovila Princesa do Xingu e também na agrovila Vale Piauiense.  Indicação n.º 1664/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar cursos de pintura e bordado em tecido nas 

comunidades de Princesa do Xingu e Vale Piauiense. Indicação n.º 1665/2018, de iniciativa da 

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

da Secretaria competente, mandar confeccionar lixeiras para serem colocadas nas calçadas dos 

bairros: Aparecida, Boa Esperança, Colina, Alberto Soares, Mutirão, Liberdade e Bela Vista. 

Indicação n.º 1668/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar 

o serviço de pintura de sinalização horizontal e vertical, com pintura de Faixa de Pedestres, em 

alguns pontos da rodovia Magalhães Barata, no bairro Liberdade.  Indicação n.º 1669/2018, de 

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

Municipal, através da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Altamira, em 

parceria com a empresa Norte Energia, articular uma matéria exclusiva, para veiculação a nível 

nacional, divulgando e resgatando o lado bom de Altamira. Indicação n.º 1670/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de substituição de lâmpadas 

queimadas na rede de iluminação pública no trecho entre o RUC Casa Nova e o bairro Santa 

Ana. Indicação n.º 1672/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor 

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

roçagem e limpeza da rodovia Transamazônica, no trecho sentido Travessa Pedro Miranda, no 

bairro Brasília. Indicação n.º 1673/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da COSALT, realizar o serviço de repara 

a rede de distribuição de água potável, na Travessa Presidente Médici, no bairro Brasília, vez que 

o cano está estourado e vazando água diuturnamente. Indicação n.º 1674/2018, de iniciativa da 

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

Guarda Municipal, destacar nos finais de semana e feriados, guardas municipais para fazer a 

segurança na Praça da Brasília e também na Praça da Catedral. Indicação n.º 1680/2018, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar o serviço de 
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pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento, bem como, o serviço de reparo na rede de 

iluminação pública nas ruas Marechal Rondon, Porto Alegre, Xingu e Manoel Amorim, no 

bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 1681/2018, de iniciativa do vereador Almiro 

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

Municipal de Mobilidade Urbana, implantar uma Rotatória e/ou instalar um Semáforo no 

cruzamento das ruas Belo Horizonte, José Marinho, Aimorés e José Umbelino de Oliveira, no 

bairro Jardim Independente I. Realizar também, o serviço de reparo na rede de iluminação das 

referidas ruas. Indicação n.º 1683/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere 

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

serviço de recuperação da pavimentação asfáltica da Rua 03, no bairro Parque Ipê. Indicação n.º 

1684/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e deixar em 

pronto funcionamento, a Escola localizada no Travessão da Treze, nas margens do Rio Xingu. 

Indicação n.º 1685/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Campo de Futebol 

Society, com grama sintética no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 1686/2018, de iniciativa 

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

da Secretaria competente, construir um Barracão Comunitário para atender os moradores do 

bairro Paixão de Cristo.  Indicação n.º 1687/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realize os serviços recuperação, com serviço de terraplenagem, no ramal Daniel Emerik, Km 16, 

rodovia Transamazônica. Indicação n.º 1675/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, 

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

adquirir um veículo adaptado para transportar pacientes que moram distantes e necessitam fazer 

Fisioterapia nas clinicas especializadas e no NASF. Indicação n.º 1692/2018, de iniciativa do 

vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar estudos e aquisição de placas de energia solar 

fotovoltaica para instalação em prédios públicos e escolas municipais. Indicação em Conjunto n.º 

1682/2018, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretária Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de continuação do canteiro central, arborização e 

manutenção na rede de iluminação pública. Realizar também o serviço de implantação de galeria 

pluvial, serviço de sinalização horizontal e vertical, com implantação de redutores de velocidade 

em frente ao prédio da UEPA na avenida Bom Jesus, no bairro Mutirão. Moção n.º 079/2018, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere que seja consignada Moção de 

Congratulação e Aplauso aos maçons pela passagem do Dia do Maçom, comemorado no 

próximo dia 20 de agosto. AVULSOS:  Mensagem sem números do Executivo Municipal 

encaminhando o Projeto de Lei n.º 085/2018. Ofícios n.ºs 082/2018, encaminhado pelo senhor 

Lucivan Gonçalves de Sousa – Coordenador do SINTEPP.  Ofício n.º 316/2018, emitido pela 

Presidência da Câmara Municipal de Altamira.Em seguida o senhor Presidente passoupara o 

GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 1688 e 

1689/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 1666, 1667 e 

1691/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 1677, 1678 e 

1679/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicação n.º 1671/2018, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 1676 e 1690/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Indicações n.ºs 1663, 1664 e 1665/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações 
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n.ºs 1668, 1669 e 1670/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 1672, 1673 

e 1674/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1680 e 1681/2018, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 1683 e 1684/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1685, 1686 e 1687/2018, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha.  Indicação n.º 1675/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação 

n.º 1692/2018, de iniciativa do vereador Dr.Agnaldo Rosas. Indicação em Conjunto n.º 

1682/2018, deiniciativa dos vereadores João Roberto e Almiro Gonçalves. Moção n.º 079/2018, 

deiniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Em seguidafez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de sua matéria. Indicação nº 1675/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Agradeceu em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos 

dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 

1685, 1686 e 1687/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos dirigiu se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação nº. 1692/2018, de iniciativa do 

vereador Dr. Agnaldo Rosas. Agradeceu. Em seguida o vereador Victor Conde levantou 

QUESTÃO DE ORDEM, peço correção na indicação de nº 1678 de minha autoria que está 

escrito praça e na verdade é quadra somente fazendo uma correção. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas 

e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1672, 1673 e 1674/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Almiro Gonçalves que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. 1680 e 1681/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

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. 676 

e 1690/2018, 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. 1677, 1678 e 1679/2018, 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. Indicações n.ºs. 1666, 1667 e 1691/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar. Agradeceu. Em seguida fez uso dapalavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os 

dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 

1688 e 1689/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais 

manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Victor Conde para fazer a verificação de 

quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber 

se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o 

senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: indicações n.ºs 1688 e 1689/2018, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 1666, 1667 e 1691/2018, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 1677, 1678 e 1679/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde.  Indicação n.º 1671/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  

Indicações n.ºs 1676 e 1690/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1663, 

1664 e 1665/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 1668, 1669 e 

1670/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1672, 1673 e 1674/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1680 e 1681/2018, de iniciativa do vereador 

Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 1683 e 1684/2018, de iniciativa do vereador Francisco 
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Marcos. Indicações n.ºs 1685, 1686 e 1687/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicação n.º 1675/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Indicação n.º 1692/2018, 

de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas.  Indicação em conjunto n.º 1682/2018, de iniciativa 

dos vereadores João Roberto e Almiro Gonçalves.  Moção n.º 079/2018, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. 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 o vereador Aldo Boaventura 

que após os cumprimentos disse:  quero nessa oportunidade para fazer algumas colocações de 

pedidos dos moradores do bairro São Domingos e da Avenida Castelo Branco ponde ela estar 

bastante danificada. Próximo a igreja Assembleia de Deus há uma grande cratera trazendo 

transtorno aos que passam ali, grande perigo de acontecer um acidente. Também na rua Dom 

Mauro Silva e na rua sete Amigos estão totalmente intransitável onde até para passar até tem 

problemas. Hoje a líder do governo não está presente para nós encaminhar essa reclamação a ela. 

Gostaria que o Vice-Presidente dessa Casa que pudesse transmitir ao Executivo Municipal essas 

três pendências que estão prejudicando o bairro São Domingos e que através da Secretaria de 

Obras possa ofertar melhor trafegabilidade para aquelas pessoas. Também não poderia deixar 

aqui de me manifestar com relação a falta de água onde vejo essas senhoras do Paixão de Cristo, 

ela hoje aqui representa muitas donas de casa do município de Altamira que não tem água nas 

suas residências que tem trazido bastante transtornos diários.  Nós falamos isso ao longo dos 

tempos e reiteramos hoje que quando foi constituída a COSALT ela não tinha a verdadeira 

capacidade de fazer e aqui fica o jogo de empurra entre a Prefeitura e a Norte Energia que 

ninguém entende e nesse meio de campo fica a sociedade sofrendo igual sofre Paixão de Cristo e 

também sofre o alto do bairro Airton Senna I, aquelas pessoas que estão mas próxima a estação 

de água não tem água em suas residências porque tem porque ali é necessário que se faça um 

projeto diferenciado para que se coloque naquela caixa d’água  uma bomba que possa suprir a 

falta da gravidade da falta de água em suas casas. Isso foi projeto mau elaborado que ambas as 

partes Prefeitura e Norte Energia têm culpa não estou aqui tirando a responsabilidade e ninguém 

estou colocando todos culpados. Não podemos deixar Altamira sofrer dessa forma que está aí 

diante de tanta abundância de água que temos no Rio Xingu. Quero também me reportar senhor 

Presidente principalmente a Comissão de Educação dessa Casa de Leis Almiro Gonçalves, 

Victor e Marquinho, tenho plena confiança de que vocês terão a capacidade desejada para 

atender a categoria dos professores para que possam juntos fazer um trabalho bastante 

qualificado e ofertar a essa cidade e a categoria o desejo de ter um projeto bastante debatido e na 

minha volta e Castelo de Sonhos no mês de setembro que nós possamos votar. Também 

fortalecer o desejo da vereadora Socorro onde ela colocou a instantes passados que o projeto de 

nº 084, seja retirado de pauta nós chamamos depois de retirado de pauta chamamos de pedido de 

visto. Com certeza na audiência pública no dia vinte e sete isto vai acontecer e nós juntos com os 

vereadores e com a classe dos servidores públicos e com o Executivo Municipal vamos ofertar 

essa cidade um projeto bastante qualificado para todos. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: senhor Presidente agora 

pouco o vereador Almiro veio aqui nessa tribuna e disse que nós estamos num momento político 

e talvez nossas manifestações seja por essa questão. Gostaria de dizer ao vereador Almiro que se 

hoje nós estamos discutindo a questão do concurso público é porque não foi feito concurso 

público neste governo, eu digo este governo de sete a oito anos atrás porque está é uma repetição 

deste governo. Senhor vereador está pauta ela não é recente não, desde as nossas primeiras 

reuniões que nós estamos aqui nessa tribuna cobrando concurso púbico, então não é assunto por 
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essa questão eleitoral não. O vereador Almiro Gonçalves solicitou um aparte o qual foi 

concedido. Após os cumprimentos disse: então vereador quando me referi não foi somente ao 

município de Altamira não isso é a nível nacional. Quero dizer a vossa exce3lência que fiz essa 

referência porque quando chega esse período político a nível nacional todos prometem, 

prometem e depois que são eleitos não fazem nada fazem promessas somente para ganhar votos 

entendeu eu quis falar dessa forma agora se você entendeu d outra forma me desculpa. 

Agradeceu. Dando continuidade o vereador Dr. Aguinaldo disse: mas uma vez vereador essa 

pautada ela não é nova ela não é desse momento tão não é por essa situação em que estamos 

campanha política não. O seu \prefeito não faz concurso público   já a mais de sete a oito anos, e 

a Prefeitura de Altamira não faz concurso há mais de dezesseis anos, e só vai fazer agora 

vereador porque nós temos nos posicionados aqui de forma firme e porque o Ministério Público 

estar do nosso lado e os professores cobrando também. Senhores aqui também eu gostaria de me 

manifestar sobre voltando atrás com relação ao concurso público, o ex-Prefeito Claudomiro 

Gomes fez concurso público no primeiro ano de mandato dele. Tem vereadores aqui que dizem a 

concurso público vai ser preenchido só por pessoas que são de fora, isso não é verdade naquela 

época eu fiz concurso público, nós temos aqui dois vereadores que fizeram concurso público e 

todos são de Altamira, inclusive fez o concurso público recente e mas de noventa por cento são 

de Altamira. Ora se querem dar oportunidade para as pessoas aqui de Altamira que façam um 

cursinho gratuito para as pessoas aqui de Altamira concorrerem. Eu não acredito que venha 

alguém lá de São Paulo, de Rio de Janeiro concorrer essas vagas não até porque o salário não é 

tão alto assim as vagas são das pessoas daqui sim, basta dar prioridade para as pessoas daqui. 

Gostaria senhor presidente falar um pouco do bairro do Mutirão a ria da 10 e 11 eu recebi 

informação que a rua tem quase cento e cinquenta metros de buraco caiu uma S10 dentro de um 

buraco que foi preciso toda população ajudar a tirar esse carro de dentro do buraco. Então 

gostaria de a Prefeitura através do órgão competente resolver essa situação pelo menos da rua 11 

e 10. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os 

cumprimentos disse: volta aqui na tribuna para continuar a fala que iniciamos com relação a 

questão da água do município de Altamira novamente é um clamor eu estava vendo meu celular 

a população estava pedindo vereador convide seus colegas hoje à tarde traga essas pessoas aqui 

no conjunto Novo Paraíso no jardim Independente I, temos cem famílias aqui sem água. Gostaria 

de solicitar aos senhores que nós possamos convidar a imprensa, o Secretário de Infraestrutura, 

gente nós temos força para isso nós temos força política, nós temos o poder que é conferido pelo 

povo nós não podemos nos a acovardar diante da situação de calamidade que estar no município 

de Altamira que é essa questão da água que está em Altamira. Vejo aqui o apelo dessas senhoras, 

vejo o apelo de todas as pessoas que vem de seu bairro para essa Casa fazer apelo por água, essa 

esculhambação que está aqui a Prefeitura joga para cima da Norte Energia a Norte Energia joga 

para cima da Prefeitura e aí ficamos como verdadeiros palhaços e a população passando por essa 

situação, porque não tem explicação passa dias e mas dias vereador Aldo passa dias e dias e não 

chega uma explicação. A Prefeitura não faz uma nota a Norte Energia diz que passou o sistema 

de água agora isso aí, está Casa tem a culpabilidade porque nós aprovamos essa bendita 

COSALT e aí o que é que temos para dizer para a população? Temos que dizer que o município 

não estar dando conta de gerenciar o sistema de águia e esgoto do município de Altamira. Aí 

vem a Norte Energia que diz assim nós já passamos esse sistema para a Prefeitura a Prefeitura 

diz que não recebeu   e o povo ficando assim nessa situação Aguinaldo Rosas. Então é uma coisa 

que eu tenho  certeza que eu posso contribuir  chamando os senhores e fazendo um apelo para 

que possamos nos unir que seja base ou que seja oposição, vamos para cima da Norte Energia se 
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for o caso vamos para a porta da Prefeitura pedir ao Prefeito resolve esse abacaxi que tu pegou, 

porque fica tudo na conversa e a população vem para cá , a população se desgastando, vereador 

levando vaia as vezes, vereador sendo aplaudido, eu só que que as coisas sejam justas que 

possamos resolver o problema da situação  do povo de Altamira. Então meu caro Presidente 

também recebi aqui com essa denúncia que o Aguinaldo colocou aqui , na semana passada houve 

um debate aqui nessa Casa vereador Raimundinho Aguiar que a rua 10 e 11 está maior 

esculhambação naquelas ruas lá, não passa ninguém lá não Raimundinho a situação é de 

calamidade vossa excelência é de um papel fundamental faça através de nossas assinatura para o 

secretário de infraestrutura que que nessa viagem ao irmos  no conjunto Novo Paraíso nós 

possamos também irmos nessas ruas 10 e 11 no Mutirão, juntamente com o secretário de 

infraestrutura e os maquinários para resolver o problema do povo todos querem seu direito de ir 

e vir e não tem condições. Então meu Presidente para concluir aqui nossa fala dizer aos 

companheiros e parabenizar o Dr. Loredan, vereadores Almiro e Victor pelo espirito público e a 

boa vontade de vossas excelências de ter antecipado a reunião da Comissão de Educação para 

que possamos resolver com relação um apelo que fiz nessa Casa para que possamos resolver 

realmente a situação desse projeto de nº 084 , que esse projeto ele tem que ser devolvido, agora 

devolvido meu povo e meus colegas vereadores devolvido mas com compromisso que ele volte 

para essa Casa um projeto digno um projeto correto que venha atender os servidores públicos e 

que venha ter o concurso público do município de Altamira porque não vamos nos calar 

enquanto nós tivermos voz junto com o Ministério Público , junto com a justiça e junto com 

Deus e com a força dos servidores públicos de nosso município. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: dizer aos servidores 

públicos, dizer a Solange que está presente ela é da área da saúde que o Sindicato da Saúde, 

aonde esses profissionais esses técnicos de enfermagem recebem hoje um salário mínimo 

indigno para a profissão que exercem com tanto amor que é cuidar do ser humano. Dizer para 

vocês também que durante esse estudo nós da saúde teremos que ter atenção pois tem alguns 

cargos que retrocede como auxiliar de saúde bucal se coloca onde não existe, mas, existe THO 

(Técnico de Higiene Oral). Então nós realmente precisamos que retire esse projeto para que 

possa ser feito as adequações tanto a educação como foi retirada, quanto dos outros profissionais 

e dos outros servidores públicos para que possamos daqui uns anos estarmos aqui na nossa casa 

fazendo um tricô um crochê aposentados como uma aposentadoria digna por isso que vocês 

estão aqui hoje lutando para termos no futuro dias melhores. Gostaria de dizer aos senhores e as 

senhoras que clamam todas terças feiras, a abertura da creche Santa Benedita que continua 

fechada e a líder do governo ainda não trouxe nenhuma resposta para essa Casa, está sendo feita 

uma licitação, mas já tem alguns meses, já vai fazer quase um ano que aquela creche está 

fechada. Como visito quase que diariamente aquele conjunto as mãezinhas sempre cobram 

quando que vai ser aberta aquela creche, pois muitas mães precisam dar o sustento para seus 

filhos precisam de emprego, mas não tem como trabalhar numa casa de família devido esta 

creche está fechada. Gostaria de convidar os pares o público em geral para participar no 

Itapuama a Teresa está aqui para que possamos nós que participamos da igreja católica vamos 

está presente. Minha amiga Raimunda do Santa Benedita que faz um trabalho muito bom no 

Santa Benedita e também no bairro São Domingos evangelizando aquelas pessoas. Agradecemos 

imensamente ganhamos um terreno e será construído lá no Santa Benedita uma igreja católica. 

Gostaria de dizer aos senhores que no ano passado nós realizamos sessenta casamentos 

comunitários, é um projeto dessa vereadora aonde este ano iremos fazer duzentos casamentos 

pessoas que já vivem juntos e não tem condições de pagar o cartório. Esse recurso que recebo da 
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Câmara é provisório, tenho minha profissão sou enfermeira, então esse recurso eu procuro 

contribuir com a população de Altamira, e este ano irei realizar duzentos casamentos dividido em 

duas partes. A Karina me perguntou quando seria os casamentos? Iremos fazer esses casamentos 

elo os olhos de Deus, aonde em Coríntias diz: Paulo repete o princípio que Deus estabeleceu 

quando criou o primeiro casal por isso deixa o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher 

tornando se dois a uma só carne. Gênese 2.24 O casamento é uma das ricas bênçãos preparadas 

para nós pelo benevolente criador que é o nosso senhor Jesus Cristo, quando seguimos o plano 

dele gozamos das maravilhas do amor e da segurança da vida a expectativa de um lar perfeito até 

a eternidade. Então convido a todos para participar desse grande evento destes grandes 

casamentos no dia vinte e cinco de agosto no sábado as dezenove horas no salão São Sebastião. 

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

disse: venho à tribuna senhor Presidente o vereador Marquinho no início da reunião citou meu 

nome dizendo que eu defendo a COSALT  eu não defendo a COSALT eu defendo o povo 

defendo essa situação calamitosa onde a população sofre com a situação de falta de água, parece 

até um palavrão porque vereador Marquinho nós temos que falar numa língua só, porque falta 

água? porque não tem água tratada suficiente , desde dois mil e treze que eu falo a mesma coisa, 

aí fica aqui dizendo isso é porque o Prefeito assumiu a COSALT eu digo se ele não tivesse 

assumido estaria pior ainda porque não tínhamos a quem cobrar, só nós vereadores cobrando e 

sofrendo, porque que nós sofremos? Porque um  fala uma coisa o outro fala outra Quero dizer 

para a população que o Ministério está lá de portas abertas, à disposição, inclusive no ano 

passado fiz cobrança através do Ministério Público Estadual sobre a coleta de amostra da água, 

porque a situação é precária, tem muita gente doente principalmente do RUC Casa Nova 

automaticamente neste ano fui verificar se tinha sido feito a coleta da água e constatei que não 

tinha sido feito, aí fui ao Ministério Público Estadual, e recentemente foi feito uma coleta mas 

ainda não é a coleta que o Ministério Público quer. Então o Ministério está ciente desse problema 

cada morador de qualquer bairro que se mobilize para cobrar e dar pressão, junte se cinco, seis 

moradores de cada bairro e vão ao Ministério Público, o Ministério tem o papel importante de 

chamar as partes porque se nós ficarmos igualmente o vereador Almiro falou quero dizer para a 

população  Altamirense e para o brasil inteiro que se nós não nos atentarmos porque época 

política é complicada porque eu particularmente falo tecnicamente temos que falar em conjunto 

essa que é a preocupação, porque as vezes ficamos defendo A e B e não temos a humildade de 

reconhecer que está errado a Norte Energia ou a Prefeitura, mas na verdade quem está errado são 

um conjunto de pessoas, nós somos culpados porque se desde mil e treze, tivéssemos falado 

numa língua só já tínhamos avançado e muito. O que que está acontecendo? Falta água na 

Colina, Bela Vista nas partes alta porque não tem pressão, não tem água suficiente tratada o 

tratamento de capitação de água tem que dobrar. O que que eu vou sugerir aqui, mas uma vez eu 

solicitei para que fizéssemos encaminhamento da Mesa Diretora fazermos um ofício com 

assinatura de todos os vereadores para trazer em conjunto cópia para a COSALT o cronograma 

dessas ações que estão faltando falta Paixão de Cristo, já conversei coma Norte Energia eles 

estão cientes que tem que fazer as ligações, onde não tem por exemplo, no Airton Senna II 

perdeu um poço vai ter que cavar outro poço, mas a responsabilidade é da Norte Energia que 

assumiu essa criança e vaio ter que criar e vão ter que entregar essa criança saudável porque 

estamos pagando caro. Então peço a população que vá ao Ministério Público, não tem problema 

algum quando fui lá no Ministério Público ele perguntou cadê os moradores? Agradeceu. O 

vereador Francisco Marcos levantou QUESTÃO DE ORDEM, qual lhe foi concedida. 

Dirigiu-se ao vereador João Roberto e perguntou: Vereador serve para que mesmo? O vereador 
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João Roberto respondeu: a questão é nos unir se não nos unirmos não conseguimos chegar em 

lugar nenhum. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador AlmiroGonçalves que 

após os cumprimentos disse: minha vinda a tribuna é para comentar um fato que aconteceu na 

semana passada e nesse momento quero parabenizar a forma em que ele vem trabalhando nosso 

amigo Odair Oliveira, na semana passada aconteceu um fato no quilometro dezoito sentido ao 

Belo Monte, fato esse que vitimou a Rosimeire Teixeira Neri, os pais senhor Sérgio do Itapuama 

onde ele recebeu uma notícia muito triste onde sua filha recebeu uma descarga elétrica vindo a 

óbito, a mais de trinta dias atrás caiu um poste naquela localidade e não compareceu os 

responsáveis pela transmissão luz para todos assim vindo a óbito a Rosimeire morrendo 

eletrocutada. Fica meu pesar aos familiares. E meu repúdio as pessoas responsáveis em fazer a 

vistoria nessas redes elétricas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Estevam que após os cumprimentos disse: dizer que os moradores do Assurini receberam nosso 

Prefeito lá no senhor Luiz Pereira onde foi dado o ponta pé inicial dos trabalhos de 

terraplenagem e em seguida o asfalto foi um momento de muita alegria. Aqueles produtores 

rurais a dificuldade que eles têm para escoar a produção e agora mais trinta e sete metros de 

asfalto vai melhorar muito a qualidade de vida daquele povo porque tem como produzir, tem 

como melhorar a qualidade de vida. Quero parabenizar o Prefeito Juvenil pelo trabalho que ele 

vem fazendo pelo o homem do campo, hoje o homem do campo é valorizado pelo nosso 

Prefeito, onde o mesmo já fez asfalto na Serrinha, Monte Santo, Princesa do Xingu e até na 

Agrovila Sol Nascente e agora foram feitos, mas trinta e sete quilômetros, então isso é muito 

bom para os agricultores tenho certeza que agora vão produzir mais. Quero dizer também a 

estrada dos Quatro Bocas já está pronta até a ponte do Tuna, agora as máquinas encontram se no 

travessão do senhor Vianey. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse:  Ontem juntamente com meu amigo 

vereador Assis Cunha e o Secretário Municipal de Educação Roni Heck, passamos o dia na 

localidade das Capembas visitando as escolas do polo Bom Jesus da Lapa, escola água Limpa, 

Novo Mundo, e São Francisco de Assis, percorremos cerca de duzentos quilômetros com grande 

satisfação verificamos as condições físicas, estruturais de educação e lazer das escolas. Também 

ouvimos a comunidade que fizeram sugestões de melhorias em cada escola visitada. Externei 

minha admiração e satisfação com o trabalho que vem sendo desempenhado pelo novo 

Secretário de Educação Roni Heck, que ao visitar cada escola vem sanando as dificuldades e 

potencializando a qualidade educacional de nossa região. Também agradeço ao Secretário 

Darlan Barata que recentemente não mediu esforços para sanar a falta de água na Escola Bom 

Jesus da Lapa. Reforço e parabenizo o desempenho dos Secretários que trabalham de forma 

eficaz fazendo com que a gestão municipal desenvolva nossa cidade. Quero agradecer ao 

TenenteCoronel Glauco Corbari Corrêa Comandante do 51º BIS pelo convite que recebi e com 

certeza estarei na comemoração da passagem do Dia do Soldado. Desde já meus sinceros 

parabéns a todos os soldados de Altamira. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. 

Loredan Mello passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente Raimundinho Aguiar, que ao 

assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: 

venho tratar aqui de uma questão importante está sendo realizado hoje um debate no Centro de 

Convenções de Altamira que é o Segundo Seminário de Educação Superior e Desenvolvimento 

Social no Território da Trans-Xingu,  um dos pilares que está sendo discutido e justamente a 

expansão do ensino superior na Trans-Xingu. Nós temos em Altamira a Universidade Federal do 

Pará, a Universidade Estadual do Pará e algumas Universidades particulares e Altamira pelo 

próprio tamanho e distância dos outros grandes centros e por aqui ser município polo que mais 
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de dez municípios mandam pessoas para cá Altamira por ser um polo universitário uma cidade 

universitária. Eu quero convidar todos os colegas a participarem um dos temas discutido é a 

universidade do Xingu. Eu já tinha feito uma indicação e que foi aprovada pelo os pares na 

época  a vinda do Ministro da Integração Nacional Helder Barbalho que agora é candidato a 

Governador nós entregamos uma proposta em mão na formatura de medicina da UFPA, nós 

falamos com o reitor sobre essa proposta e se nós conseguirmos trazer a Universidade Federal do 

Xingu para Altamira nós conseguiríamos mas cursos e nossos filhos não precisaram sair para 

estudar fora nós teremos condições de tê-los próximo, curso de direito, arquitetura, curso bons e 

gratuitos pagos com recursos públicos do Governo Federal. E sem dúvida nenhuma é através 

desses Seminários e através de propostas que nós vamos conseguir realizar esse sonho. Então 

faço esse convite e dizer que está mais próximo esse sonho da Universidade Federal do Xingu. 

Tenho certeza que Altamira terá avanço. Na época que o Presidente Lula criou várias 

Universidade teve a oportunidade de criar em Santarém a cidade Oeste do Pará, e em Marabá a 

Universidade do Sul do Pará, então porque não Altamira ter uma universidade do Xingu ou do 

Oeste do Pará. Então esse é nossa fala no sentido de nós participarmos desse Seminário. A 

Professora Netinha que é a Reitora da Universidade, bem como seu esposo Eduardo Modesto, 

que é ex-vereador desta Casa nos fez o convite e, aproveito para dividir com meus pares e com 

quem nos ouve. Agradeceu. Em seguida o Vice-Presidente repassou a condução dos trabalhos ao 

senhor Presidente. Que ao reassumir e não havendo mais manifestantes, 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 vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois 

mil e dezoito.  
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