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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA LEGILATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS 

DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se 

no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de 

Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, 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, Maria Delza Barros Monteiro, 

Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor presidente 

convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino de Altamira. Em seguida solicitou ao 

vereador Isaac Costa que fizesse a chamada Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a 

ausência dos vereadores: Victor Conde de Oliveira (viajando/Itaituba) João Estevam da Silva 

Neto (doente) e João Roberto Mendes (viajando/Brasília). Em seguida submeteu para apreciação 

das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária, realizada no dia quinze de 

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

aprovada pela maioria, abstendo se de votar o vereador Aldo Boaventura. 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: neste final de semana estive no Assurini, aonde observamos que as chuvas temos algumas 

estradas principalmente dos Quatro Bocas até ao Espelho, elas precisam ser recuperadas com 

urgência em alguns trechos ou seja dos Quatro Bocas até o Espelho precisam realmente serem 

recuperadas a situação realmente está crítica, então peço a líder do governo que leve nossa 

mensagem ao Secretário para que realmente possa ser feito a recuperação desses ramais. Ontem 

participei do Seminário Regional de Regulação Macrorregião Centro Oeste Transamazônica e 

Xingu, esse Seminário está acontecendo no auditório da UFPA um Seminário muito bom aonde 

a pauta é a Regulação, onde é um gargalo na nossa região, aonde o município de Altamira é o 

mais penalizado porque recebe pacientes de toda região. Então temos vários técnicos tanto do 

Estado e como de toda região da Transamazônica. Os Secretários Municipais de Saúde estavam 

participando o Hospital Regional, Hospital Municipal São Rafael, temos o pessoal do 

COSEMES, do Conselho Estadual também Dr. Charles Tocantins, que se encontra no município 

de Altamira, onde tivemos ontem apresentação do perfil assistencial do Hospital Regional da 

Pró-Saúde, a questão do ABESTECEISMO, enfim, foram relatados pelos os gestores e também 

pelas pessoas que vieram colaborar com a questão da Regulação  para melhorar a Regulação da 

nossa região, relacionadas as consultas, consultas médicas especializadas, como também os 

leitos que é um gargalo hoje no nosso município de Altamira. Ontem depois e um ano e alguns 

meses que estamos aqui nessa Casa como vereadora tivemos a oportunidade de ter a Norte 

Energia, aqui conosco em uma audiência pública aonde todos os vereadores estavam presentes 

foram realizados questionamentos sobre tudo que está acontecendo na nossa cidade. Falei a 

todos os técnicos e ao Dr. Eduardo Camilo, que todos os dias e todas as terças-feiras eles são 

lembrados nessa Casa de Leis principalmente no dia a dia, quando nos deparamos a cada dez 

metros que encontramos buracos. Então foram feitos vários questionamentos, colocamos 

também coisas significantes e boas como o PACM programa que realmente está quase radicando 

a malária na região da Transamazônica e Xingu. Falamos na questão do hospital eles falaram que 

construíram o hospital novo pelas Condicionantes,  e a Norte Energia não construiu hospital ela 

somente reformou e ampliou e hoje tem o Hospital Municipal São Rafael no Mutirão, com 
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diversos problemas, aqui falamos e pedimos para que realmente funcione porque a obra está 

morosa, teve um problema no teto, os centros cirúrgicos estão em salas menores que não condiz 

com a VISA (Vigilância Sanitária) que realmente possa se resolver essa situação , que os 

munícipes não pode ser de maneira nenhuma prejudicada. O hospital teria que ser entregue em 

total conformidade como diz a Vigilância Sanitária. Cobramos também a questão do Materna 

Infantil, a qual ele nos deu uma resposta que estão vendo o terreno que os doze milhões de reais 

realmente serão investidos na questão do materno infantil, foi uma resposta positiva. Falamos 

também a questão da infraestrutura da cidade onde essas empresas terceirizadas cavam buracos 

nessas ligações intradomiciliares deixam buracos a Comandante Castilho já cavaram duas, três 

vezes, eles falaram aqui que tiveram dificuldades com algumas empresas, mas agora foram 

contratadas outras empresas para realmente viabilizar essa situação. Então fizemos essa cobrança 

a questão da Rodovia Ernesto Acioly, a rua Abel Figueiredo, enfim, que não só cavem os 

buracos porque eles cavam e tapa, mas o nivelamento não é, mas o mesmo, eles disseram aqui 

vai ser asfaltada que está nas Condicionantes e nós vamos está cobrando porque a Prefeitura faz 

e eles vem e desfaz. Então foram várias situações que foram cobradas aqui a questão do aterro 

sanitário com relação a contaminação do Igarapé Ambé, e também na Peixaria a questão do odor, 

eles disseram que vão tentar corrigindo e nos informando. Foi feito uma Ata ao final da reunião 

para eles assinarem e que nós possamos realmente termos retorno, e marcamos daqui alguns 

meses outra audiência para sabermos qual foi o avanço que tivemos nessa primeira audiência 

porque quem sofre é a população de Altamira. Também foi falado presidente que em todos os 

RUCS que são de responsabilidades da Norte Energia, que fizeram o asfalto sonrisal nos RUCs, 

então é de reponsabilidade ainda da Norte Energia como eles colocaram aqui para todos nós. 

Quem participou foi muito bom para nós estarmos tirando nossas dúvidas, e algumas das 

situações a responsabilidade são compartilhadas outras é somente da Norte Energia. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: 

primeiramente quero agradecer a Deus por, mas essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna 

defendendo os interesses da nossa comunidade e de nosso município. Semana passada foi 

pautada com muito êxito, onde tivemos a oportunidade de estar acompanhando o comando 

médico lá no ramal da Floresta e foi muito produtivo graças a Deus. Aproveito a oportunidade 

para convidar todos os colegas vereadores para, mas um comando médico na próxima sexta-feira 

lá no Cupiúba, onde estará uma equipe de médicos, dentistas com atendimentos médicos e 

odontológicos, ontem nós tivemos o privilégio digo Altamira. Com as Condicionantes da Norte 

Energia com a construção da barragem todos nós esperávamos que Altamira se transformasse 

num presépio e ficasse uma coisa, mas deslumbrante do Estado do Pará, mas foi totalmente ao 

contrário Altamira hoje é motivo de chacota motivo de muitas críticas em todo o Brasil pelo 

descaso que se encontra Altamira. Mas ontem tivemos essa audiência pública, onde foram 

tratados inúmeros assuntos de interesse para essa comunidade de Altamira e região, nós não 

podemos deixar de lembrar dos bairros Liberdade, Mutirão, Airton Senna I e II, Santa Ana, 

Paixão de Cristo e Colina. O Assurini temos o travessão da Firma que no ano de dois mil e 

dezesseis, nós contávamos com seiscentas e oitenta famílias que estão desprovidos de posto de 

saúde de escola enfim, a saúde de modo em geral. Ontem na discussão nós apresentamos para a 

Norte Energia essa falta, e a partir de então nós temos esperança, temos esperança porquê? 

Porque ontem após a reunião eu sentei com o Dr. Eduardo Camilo Superintendente Institucional 

e pedir para ele que pudéssemos conversar e está despachando demandas, pedi também presença 

nas localidades da Assistente Social da Norte Energia, então de maneira que estamos preparando 

a documentação para que possamos está levando a Norte Energia as demandas e sabemos que 
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não é do dia para a noite, mas o importante é que se ficar na pauta que já está bem próximo de 

encerrar que possamos alongar mas e resolver mas para resolver os problemas de Altamira. Não 

podemos esquecer que aquele bairro que eu falei Mutirão e outros tem bairro com seis meses 

sem água, temos uma bomba no Mutirão que foi retirada de acordo com a COSALT pela Norte 

Energia que até hoje que ainda não voltou ao local, então isso nos entristece. Nós queremos 

senhor presidente foi tratado da questão da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) que está 

jogando diretamente no Xingu fezes e eu tenho certeza que esse problema será resolvido. Não 

poderia deixar de falar todos os bairros que eu mencionei eles não contam com quadra de 

esporte, infraestrutura, a independência de instalação de água e esgoto é muito grande não foi 

concluída e muitas empresas terceirizadas subcontratadas que alie estiveram trabalhando eles 

deram por encerrado e não é verdade. Então fica nosso apelo e pedimos a sociedade que nos 

ajude trazendo informações, nós temos obrigação de brigar pelos nossos direitos nessa Casa de 

Leis, mas tem muitos problemas que não está à nossa frente para nós tomar conhecimento a 

ajuda da população é de grande importância. Agradeceu. O senhor Presidente disse: quero 

informar que a vereadora Socorro do Carmo, vereador Dr. Agnaldo Rosas, tiveram que se 

ausentar para participar de um evento no Auditório da UFPA (Seminário Regional de Regulação 

Macrorregião Centro Oeste e região). Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos, que após os cumprimentos disse: tivemos uma audiência com a Norte Energia a 

importância da referida audiência, onde pudemos está ter conhecimento de algumas situações do 

que está acontecendo aqui no município, lamentei muito aqui o desencontro porque a Prefeitura 

Municipal de Altamira diz uma coisa e a Norte Energia diz outra. Vou começar a falar do 

desemprego, cobramos e ouvimos do Dr. Camilo que há uma expectativa desses homens e 

mulheres trabalhadoras do município de Altamira, ele ontem firmou aqui que não ia deixar e está 

registrado em Ata da Casa , vir pessoas de fora trabalhar aqui no município de Altamira, foi um 

passo muito importante nós vamos ficar não só eu mas acredito que vossa excelência presidente 

e todos os vereadores para que possamos ir em cima da Norte Energia se tiverem fazendo essa 

covardia com o povo de Altamira, nós não vamos aceitar.  O vereador Assis Cunha falou sobre a 

estação de tratamento de esgoto quem passa ali na orla do cais, que fique registrado, acredito eu 

que toda população que passa pela orla do cais, sente aquele mau cheiro, então é um grande 

desrespeito com todos nós, não podemos concordar e nem aceitar segundo Dr. Camilo e o Dr. 

Hilário falou ontem aqui que eles não tinha conhecimento desse mau cheiro, nós falamos aqui e 

esperamos que o mais rápido possível seja concluído esse trabalho na orla do cais, Falaram aqui 

que tinha oitenta e dois por cento da agua do município de Altamira estava concluída colocaram 

aqui no telão, eu descordei assim como outros vereadores, porque um dos caos de Altamira é a 

água é a maior problemática aqui é a água, esperamos Deus que procure de imediato esse pessoal 

fazer um acordo com a Prefeitura  Municipal de Altamira para solucionar esse problema da água 

do município de Altamira. Cobrei também a questão dos parques e orlas para que sejam 

concluídas eles disseram e algumas empresas também que estava aqui que não estavam 

cumprindo com suas obrigações e trocaram de empresa e está lá, ai nós vamos ficar à mercê 

disso não podemos isso é uma atitude irresponsável, inclusive nós sugerimos aqui que seja feito 

um complexo esportivo naquela área do  parques e orlas, para que essas pessoas possam na 

pratica de esportes, academia ao ar livre, assim teria como trazer o município para perto, trazer a 

Câmara de Vereadores para perto e assim a população para perto para que se possa fazer um 

complexo esportivo de melhor qualidade para o povo usufruir aquele local tão bonito que ficou. 

Presidente também cobrei a limpeza dos RUCs uma hora a Norte Energia diz que é a Prefeitura 

que é responsável a Prefeitura diz que não recebeu ainda os referidos RUCs, assim ficando o 
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povo no meio dessa confusão, aí o que acontece aquelas calçadas que foram feitas o piso tátil 

que é onde os deficientes físicos e visuais, está lá cheio de mato, principalmente no RUCs Casa 

Nova o mato tomou conta de tudo lá. Então isso que queremos saber de quem é a 

responsabilidade de imediato e que a Prefeitura chegue aqui e diga olha essa responsabilidade de 

limpeza pública dos RUCs é nossa não é da Norte Energia ou a Norte Energia que chegue e fale 

a responsabilidade ainda é nossa, porque os caras vem aqui um fala uma coisa, o certo seria 

colocar aqui Prefeitura Municipal, Norte Energia e a Câmara Municipal no meio para  sabermos 

quem é quem é que está falando a verdade para que haja um encontro principalmente trazer o 

Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a própria justiça para que venha aqui 

observar essas coisas. Também falamos sobre a segurança pública, onde ele se pronunciou 

dizendo que havia um problema com a justiça do Estado e o Estado colocou Norte Energia e que 

eles não tinham dado dinheiro para o Estado que eles tinham feito algumas obras no valor de 

cem milhões de reais, como aquele helicóptero e outras coisas, mas enfim que foram feitas. Mas 

segundo o Dr. Camilo disse que tem um aditivo que agora vão fazer para o Estado vir fazer 

segurança pública melhor aqui no município de Altamira e região, esperamos que isso aconteça 

porque se isso não acontecer os vamos para cima não só eu, mas como todos os vereadores dessa 

Casa que estamos aqui manados e cobrando da Norte Energia seus direitos. Portanto presidente 

quero dizer concurso público já. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo 

Boaventura, que após os cumprimentos disse: primeiramente presidente quero parabenizar o 

senhor pela convocação da Norte Energia para que prestasse esclarecimento sobre as 

Condicionantes realizadas nesse município. Ontem o senhor Camilo, Hilário e o senhor Flávio, 

apresentaram uns quatro minutos de um vídeo da Norte Energia, aonde ficou bem nítido a 

incapacidade da Norte Energia na execução das Condicionantes, quando eles mostram as obras 

lá no gerador de energia elétrica obras com material de primeira linha e quando apresentam se as 

obras das Condicionantes ao povo de Altamira vimos o material de décima terceira linha, visto o 

Hospital São Rafael que está caindo parte dele cedeu e assim pode entrar em colapso, visto o 

Igarapé Altamira sua ruas totalmente esburacadas e a parte da jardinagem tomadas pela capoeira, 

visto a falta de água em Altamira, aonde tem culpa a COSALT a Norte Energia a tubulação se 

colocar a pressão necessária para fornecer água para o povo ela acaba estourando vazamento 

para todo lado. Casas em situação de degradação as casas feitas estão a ruinas a menos de quatro 

anos construídas. A estação do ETI inala um perfume que a Norte deveria levar para a Jequeti e 

para outras empresas cosméticas para ao menos engarrafar esse perfume e ceder aos presidiários 

e aos políticos corruptos para sentir aquele perfume e ver a merda que fizeram na sua gestão. A 

Rodovia Ernesto Acioly, depois de duas empresas que foram contratadas ainda continua no 

verdadeiro caos. O aterro sanitário no Cipó Ambé que ainda continua jogando chorume naquela 

água prejudicando as pessoas. A iluminação pública nos RUCs não tem os braços sustentação 

que não dar nem para sustentar um pássaro se ele pousa em cima daquelas tampas elas arca. 

Visto isto presidente e nobres vereadores cabe essa Câmara encaminhar ao Ministério Púbico 

Federal e Estadual e ao Ibama também para que a Norte Energia refaça tudo o que foi feito 

errado porque ela ao contratar empresa certamente ela não viu a capacidade da empresa em ter a 

qualidade de fazer uma obra eficaz e verdadeiramente consolidada para que aguentasse décadas. 

A Norte Energia perdeu oportunidade de apresentar para o País, uma verdadeira transformação 

da cidade, aonde a cidade de Altamira tem mais de cento e seis anos de fundação e apresenta 

aparência de uma cidade recém-criada como se nunca tivesse investimentos públicos. Perdemos 

a oportunidade de mostrar para o mundo que, e no Norte brasileiro também existisse uma cidade 

que ofertasse oportunidade ao turista de visitar as belezas que temos naturais. Perdemos a 
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oportunidade de ofertar a cada cidadão dessa cidade dias melhores e dizer com orgulho a todo 

cidadão que somos habitantes de Altamira. Diante esses cinco anos em que a Norte Energia 

apresentou uma verba superior a novecentos e noventa e três milhões de reais em 

Condicionantes, e arrecadação da Prefeitura, que ultrapassou a um bilhão e quatrocentos milhões 

de reais, chegando ao acumulado aproximado de dois bilhões e meio de reais, e uma cidade com 

aspecto totalmente de abandono que mostra depois de vários anos para outros Executivos. 

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

disse: semana passada tivemos uma semana de muito trabalho, na quarta-feira estive no Paixão 

de Cristo a pedido da moradora Nilda e da dona Neusa, andamos nos bairros andamos nas rua 

01, 02, 03, 04, 05 e 06, também na rua da Paz, um dos moradores o senhor Antônio fez uma 

reclamação que está pagando iluminação pública, mas não dispõe da iluminação pública naquela 

localidade, onde pedi a comprovação para ele através de sua conta de energia, realmente ele está 

pagando iluminação pública mas sem dispor da iluminação pública na sua rua. Então protocolei 

um ofício o DIP com a Milena Fonseca, o qual ela vai despachar com o Prefeito solicitando onze 

kits de iluminação pública para aquela rua. Agradeço a Milena pelo o atendimento, e vou 

continuar cobrando para que seja instalado o mais breve possível. Na quinta-feira estive no 

Ginásio do premem participando da abertura do Craque só de Esporte o esporte na minha opinião 

é um meio de inclusão social, que tira as crianças do meio das drogas e do lado de coisas ruins da 

vida. Quero parabenizar o Welington coordenador do esporte por estar copa, eu acredito que 

tinha que ser feito, mas investimentos não só no esporte, mas como na juventude e entre outros. 

Na sexta-feira estive também no ramal da Floresta juntamente com o vereador Assis Cunha, 

vendo de perto o atendimento naquela comunidade atendimento médico, odontológico com 

realização de exames como o PCCU e entrega de medicamentos. Parabenizo a Secretaria de 

Saúde por esse olhar para o agricultor por ter esse censo de saber que para eles virem até a 

cidade perde muito tempo e o atendimento indo até a eles são muito satisfatórios. Também 

gostaria de colocar aqui uma nota de pesar à família Fernandes que este final de semana foi 

assassinado o Luciano Fernandes, ficamos muito triste porque é, mas um para a conta do 

Governador não foi em Altamira e sim no Anapu, a insegurança ela impera no nosso Estado 

infelizmente. Quero externar meus pêsames e minhas condolências à família. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os cumprimentos disse: minha 

fala será breve, porém de muita verdade pois falar de percas violentas não é fácil. Sabemos que 

enfrentamos uma luta constante contra a violência, contra um brasil que pena e pede por justiça e 

segurança. E hoje não poderia eixar de dizer que meu coração chora pelo trágico assassinato do 

meu amigo Luciano Fernandes e dizer que me uno com todos os familiares nesta dor. E pedir a 

todos os colegas vereadores que continuem na luta por toda sociedade Altamirense e brasileira 

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

disse: quero registrar hoje nessa Sessão um fato que aconteceu na sexta-feira, lá em Castelo de 

Sonhos, aonde uma professora da creche uma família bastante tradicional no Distrito foi 

assassinada a facadas dentro de sua casa na frente dos filhos por tentativa de roubo de um 

cidadão de lá de Castelo também que há muito tempo já vinha praticando esses pequenos furtos 

nas casas nas lojas, tem registro de imagens, chegou o momento de mãe de família de maneira 

brutal teve que dar sua vida por uma situação de violência. Mas o que mais indignou os cidadãos 

e a nós principalmente foi a omissão da Policia Militar, não devemos generalizar a Policia Milita, 

mas quando a gente fala de Castelo de Sonhos há muito tempo presencia situações e ações que 

fazem a gente desconfiar daqueles que deveriam dar segurança. Sorte dessa família que na 

família tem dois policiais militares e esses policiais em carros descaracterizado foram atrás 
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buscaram as imagens e conseguiram prender o cidadão já chegando lá no Mato Grosso dentro de 

um ônibus, e o Comando da Policia Militar de Castelo não fez nada o Comando de Cachoeira 

que poderia parar o ônibus não fez e na divisa do Pará que também tem Posto da Policia Militar 

foram comunicados e também não fizeram nada. Então é uma situação de indignação contra 

aqueles Agentes não todos da Policia Militar que hoje há em Castelo de Sonhos, a desordem a 

falta de compromisso para cobrar do cidadão de bem que trabalha do madeireiro do garimpeiro, 

eles são especialistas nisso. Ninguém está lá trabalhando as vezes e maneira ilegal porque quer 

porque o Estado o Governo não legaliza as atividades que lá hesita não dar condições para as 

pessoas trabalharem de maneira ordeira e legal. Então eu gostaria de registrar aqui essa situação 

contra a Policia Militar daquele Distrito e que o Comando de Itaituba de Belém seja de onde for 

tomem medidas para que possamos lá aquelas pessoas os cidadãos que residem em Castelo e 

Cachoeira possam se sentir seguros com a Polícia e não inseguros porque essa situação deveria 

ter sido evitada. Muitos registros de roubos e furtos desse mesmo cidadão que a polícia não agiu, 

não fez nada para prendê-lo e tira-lo do meio da sociedade, teve que acontecer uma situação 

dessa para depois prender. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, 

que após os cumprimentos disse: presidente por várias Sessão aproximadamente três a quatro 

meses que eu ouço o vereador Agnaldo Rosas e agora recente o vereador Marquinho comprou 

essa luta em relação ao concurso público. Eu sou um cidadão que gosto de dar oportunidade para 

os filhos de Altamira, aqueles que já estão a muitos anos em Altamira que são considerados 

também filhos de Altamira que escolheram essa terra para morar e criar seus filhos, eu sou 

radicalmente contra concurso público, se passa aqui pode passar mas não passa com meu voto eu 

voto contra. Prestem bem atenção o que eu vou dizer para vocês vou dar um exemplo, 

recentemente tem um bairro aqui em Altamira que a caixa de água é pertinho do bairro e a água 

só chega nas torneiras um hora por dia quando tem água e várias ruas está minando água porque 

os canos estão quebrados passei por lá e lá estavam uns cincos funcionários  concursados de 

braços cruzados de baixo de uma mangueira, porque isso? porque são concursados eles sabe que 

tem que fazer mas não faz e quando vai fazer o serviço que demora uma hora ele leva uma 

semana para concluir. Vejam bem concurso público, as pessoas vêm de lá de onde o Judas 

perdeu as botas de outros Estados tirar as vagas dos filhos de Altamira. O que é que devemos 

fazer? O Executivo deve fazer é terceirizar os serviços como o Governo Federal faz o Governo 

federal a maioria dos serviços executado pelo o Governo Federal é terceirizado, praticamente 

nem uma Prefeitura está fazendo concurso público, nem um Juiz obrigou nenhum município 

fazer concurso público só se faz obrigado não são todos os funcionários mas é a maioria que se 

acomoda. O município não cresce não se desenvolve e não tem serviço de qualidade com 

concursado e o pior como eu falei a maioria que entra é de fora, vou dar um exemplo tem um 

órgão aqui no município de Altamira que é da Saúde Indígena teve um teste seletivo aqui em 

Altamira nós temos vários técnicos de enfermagem, vários enfermeiros que se formaram 

dentistas de filhos de Altamira, e noventa e cinco por cento dos funcionários desse órgão são de 

outros Estados não é nem do Pará, lá eu tenho acesso de cem por cento as informações. Será que 

é isso que nós queremos também que aconteça? Então temos que ter cautela e caldo de galinha 

não faz mal para ninguém. Então o que acontece o concurso público para mim é um tiro no pé, 

não sei o Aldo Boaventura concorda comigo. Então eu acho que é um risco muito grande porque 

o serviço terceirizado a empresa vai selecionar os filhos de Altamira, passando um projeto por 

aqui para que essas empresas que ganhe a concorrência a licitação pública noventa por cento seja 

as pessoas que reside em Altamira muitos anos e que tenha qualificação para as funções. É isso 

q1ue eu acho assim dará mais segurança para nosso povo porque muitos saem daqui, aqueles que 
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tem mais condições vão estudar fora e se formam como muitos já foram daqui e aqui estão aqui 

novamente onde estão seus pais  e saíram daqui para estudar e sofreram muito com a ausência de 

seus pais e amigos, e quando retorna para sua cidade as portas estão fechadas para esses 

profissionais, aonde eles nasceram e cresceram é onde eles querem trabalhar, e nós temos que 

abrir essas portas para os filhos de nossos amigos para nossos filhos. Então é isso que eu acho do 

concurso público, concurso público para mim é uma vergonha. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os comprimentos disse: quero destacar 

nessa Sessão os meus sinceros pesar pela maneira brusca que foi interrompida a vida do nosso 

amigo Luciano Fernandes. Quero externar profundo sentimento a família Fernandes, sabemos 

que nada supera a dor da perda, mas todo conforto vem de Deus. Quero informar que na manhã 

de sábado estive participando da cerimônia de Casamento Comunitário para os casais da 

comunidade Nova Aliança, localizada o Assurini. Esse casamento foi uma solicitação da 

comunidade apresentada por este vereador e aprovada na Câmara Municipal, através da 

indicação de nº. 1.121/2018, os casais já moravam juntos e estavam precisando da legalização do 

matrimônio em função de ser uma das Doutrinas da Igreja Evangélica. O ato foi realizado pelo 

Juiz de Paz Oseas Nascimento, que concretizou o casamento de todos os casais presentes. A 

chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Altamira Municipal de Altamira, Drª. Denise 

Aguiar, parabenizou todos os casais e a comunidade presente. Também falou sobre o 

compromisso da administração Municipal para com todos os moradores da zona rural, e disse da 

importância do casamento na presença de Deus.  Durante o evento o senhor Wanderlei Gomes 

presidente da Associação Novo Xingu, falou da solicitação, e elogiou a nossa equipe que não 

mediou esforços para trazer até a comunidade o tão sonhado casamento para todos os casais 

presentes. Finalizamos o casamento com uma oração ministrada pelo o irmão Hercules Alves de 

Almeida, abençoando a união de todos. Fiquei muito emocionado em ver a felicidade dos casais 

e o envolvimento de seus familiares, em poder contribuir e compartilhar com momentos assim, é 

o que nos motiva a continuar. “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o 

que Deus uni ninguém separa”. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou a direção dos 

trabalhos ao Vice-Presidente Raimundinho Aguiar, para que também possa fazer uso da palavra, 

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

ouvi o depoimento da minha amiga Delza pela perca do nosso amigo Luciano Fernandes, assim 

como o vereador Mia Júnior também falou. Realmente naquele domingo foi um domingo triste, a 

vereadora me ligou uma certa hora da manhã a respeito do IML e para mim foi uma notícia 

chocante, para mim o Luciano era um cara que convivia no nosso convívio, é um homem 

trabalhador, humilde, não dar apara entender essas mortes que estão acontecendo em Anapu, 

sabemos que tem um conflito agrário de terras, mas esperamos que a Policia Militar possa dar 

uma resposta, trazer os mandantes e os que fez esse tipo de crime. Também quero lamentar e 

estender meus sentimentos à família Fernandes meus pêsames. Quero parabenizar o Demutran 

por essa Campanha do Maio Amarelo, o Maio Amarelo é um movimento e conscientização do 

trânsito, sabemos que mata muito mais do que doença, e mesmo multando e multas severas, altas 

mas mesmo assim o trânsito causa muitos acidentes, por exemplo a lista de pessoas com fraturas 

aguardando cirurgia no Hospital Regional é imensa e nunca acaba é como se fosse enxugar gelo, 

é operado cem pessoas durante o mês e daqui a pouco aparece mas duzentos. Sabemos que o 

trânsito depende de vários fatores as vias tem que está bem conservadas, o não uso de bebidas 

alcóolicas, o uso dos equipamentos obrigatórios capacetes enfim, mas sem dúvida nenhuma a 

prevenção no trânsito é fundamental. Esse País só vai mudar quando cada vez mais a educação 

ela for incentivada e for investida e nesse caso do trânsito não é diferente. Então está valendo 
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uma vasta programação de blitz educativa e reuniões de palestras, e como o amarelo é 

advertência e atenção no trânsito, então sem dúvida nenhuma muito bem-vindo porque é das 

nossas crianças nossos jovens no futuro será menos violenta no trânsito porque isso vai fazer 

parte no dia a dia dessas pessoas. Falar também falar que no sábado nós tivemos a Programação 

a Arte de Viver Bem, uma programação de um grupo de empresário e de pessoas voluntárias que 

estão voltando seus olhos para os mais necessitados, principalmente os moradores dos 

reassentamentos os menos favorecidos uma ideia cabeçada pela minha esposa a Paola, e que 

vários amigos abraçaram inclusive vários empresários estavam presentes, ela fez um convite a 

todos que estavam aqui presentes na programação do Dia das Mães, e será feito como foi feito lá 

no Laranjeiras várias atividades  na área da Agricultura Familiar com a  horta comunitária, 

atividades esportivas como MuayThai, Jiu Jitsu, aula de educação física, na segunda e sexta-feira  

teve foi um sucesso, lá tinha mais de sessenta pessoas fazendo ginastica, enfim, estamos dando 

um pouco da nossa contribuição não como parlamentar e não como político, estamos fazendo 

isso como cidadão, eu acho que se cada um de nós der um pouco de si como nós sabemos nós 

vamos ter uma Altamira melhor as vezes esperamos somente pelo poder público. Ontem mesmo 

na reunião da Norte Energia nós perguntamos de quem era a responsabilidade dos RUCs, se era 

da Prefeitura ou se era da Norte Energia e não ficou bem claro as respostas foram vagas não 

ficou bem entendido isso, então é preciso que esse grupo de trabalho que se formou entre a Norte 

Energia e a Prefeitura, possa rever o PPA e dar as devidas responsabilidades para quem é de 

quem por exemplo, trocar as lâmpadas porque os RUCs estão no escuro de quem é a 

responsabilidade é da DIP? Então vamos cobrar da DIP vamos cobrar da DIP então, é da Norte 

Energia vamos cobrar da Norte Energia que faça. Ontem eles estavam falando em fornecer 

equipamentos para os moradores fazerem a manutenção dos matos que estão muito altos cortador 

de grama e assim por diante. Nós precisamos fomentar o comentarismo, as pessoas lutarem por 

sua comunidade que sejam limpa, eu concordo, mas também concordo que o poder público não 

pode se alijar dessa responsabilidade. Ontem ficou muito vago essas repostas, estamos 

produzindo documentos aqui, reivindicando várias situações em reunião com a Norte Energia a 

Ernesto Acioly, a Abel Figueiredo que está abandonada, outras ruas como a Ozório de Freitas. A 

questão de o centro cirúrgico do Hospital do Mutirão voltar a obra e finalizar, enfim, diversas 

Condicionantes da água, fazer o tratamento mais até fazer e ampliar a estação, ampliar os carros 

pipas para atender as comunidades a contento. Então esperamos que não fique somente na 

promessa e que tenha realmente eficiência nas respostas, até porque Belo Monte está mandando 

energia para o Brasil e para o mundo, mas nós não pedimos para Belo Monte vir para cá, nós 

somos moradores daqui e queremos uma cidade ordeira e que tenha oportunidade de emprego e 

renda para nosso povo, e depois dessa obra nós sabemos das mazelas sociais que ficou o 

desemprego, a violência, então que agora nós possamos cobrar deles que amenize esses 

impactos, e os vereadores ontem tiveram uma postura correta fizeram cobranças, fizeram seu 

papel como fiscal do povo e eu quero parabenizar meus colegas. Agradeceu. Em seguida o Vice-

Presidente repassou a condução dos trabalhos ao senhor presidente. Em seguida o senhor 

presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Isaac Costa que faça a 

leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Projeto de Resolução n.º 

020/2018, da Mesa Diretora, que regulamenta a tramitação de matérias na Secretaria Legislativa 

da Câmara Municipal de Altamira.  Indicação n.º 1435/2018, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

inserir o bairro Sudam II no projeto “Chão Legal”.  Indicação n.º 1470/2018, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, para 
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através da Secretaria Municipal de Obras, construir uma rotatória na junção das rodovias Ernesto 

Acioly e Presidente Médici, que dá acesso ao bairro Alberto Soares e 51º BIS.  Indicação n.º 

1474/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere a empresa Telefônica Brasil 

(VIVO) instalar Torres de Transmissões de sinal de telefonia móvel nos RUCs Laranjeira, Casa 

Nova e Água Azul, no município de Altamira, Estado do Pará. Indicação n.º 1452/2018, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços saneamento básico, linha d´água, meio fio e 

pavimentação asfáltica ou blokreteamento na Rua São Paulo, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 

1453/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de duplicação da ponte 

no ramal Novo Xingu. Indicação n.º 1461/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Simão Jatene – Governador do Estado do Pará, realizar a ampliação do Sistema 

de Vídeo Monitoramento de Câmeras em Altamira para os bairros Paixão de Cristo, Ayrton 

Senna I e II, Terras de Bonanza e São Domingos. Indicação n.º 1462/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Odair Florêncio de Sousa – Diretor da 10ª 

URE/Altamira, para em parceria com a SESPA, disponibilizem equipes de trabalho composta 

por psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, para prestarem atendimento regular 

a pais, alunos professores e demais servidores nas escolas de Ensino Médio, no município de 

Altamira.  Indicação n.º 1463/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, que estabeleça uma parceria com a Polícia Militar para criação de 

uma Escola Militar de Ensino Fundamental em Altamira. Indicação n.º 1442/2018, de iniciativa 

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

Municipal de Obras, realizar o serviço de construção de cobertura de uma área ao redor dos Box 

da Orla do Cais, na Avenida João Pessoa.  Indicação n.º 1443/2018, de iniciativa do vereador 

Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia, 

no sentido que seja construído muros no entorno de todas as casas nos RUCs São Joaquim, 

Laranjeira, Casa Nova, Jatobá e Água Azul. Indicação n.º 1444/2018, de iniciativa do vereador 

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

uma Praça com uma Academia ao ar livre no RUC São Joaquim. Indicação n.º 1473/2018, de 

iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, adquirir e disponibilizar um Caminhão Pipa para molhar as ruas do distrito de 

Castelo de Sonhos. Indicação n.º 1445/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que 

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

tapa buraco na Rua Seis, no bairro Mutirão. Indicação n.º 1446/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal 

de Iluminação Pública, implantar o serviço de iluminação pública nos Portos da Balsa que faz a 

travessia para o Assurini e vice-versa. Indicação n.º 1457/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte 

Energia, no sentido que seja disponibilizada a construção de infraestrutura, esporte, lazer, 

cultura, quiosques banheiro público e local de estacionamento nos Parques e Orlas de nossa 

cidade. Indicação n.º 1447/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, disponibilizar Horas de 

Trator para limpeza de açudes para os pequenos agricultores. Indicação n.º 1448/2018, de 

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

Secretaria competente, que disponibilize um Rolo Compactador para atender a zona rural. 

Indicação n.º 1472/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 
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Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação das 

pontes do ramal Tatajuba e travessão da Sete. Indicação n.º 1449/2018, de iniciativa do vereador 

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

realizar o serviço de reforma no piso e disponibilizar um bebedouro na Quadra de Basquetebol 

na Orla do Cais, localizada na Avenida João Pessoa com a Travessa Pedro Gomes. Indicação n.º 

1450/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar cursos de Relações Humanas direcionado aos 

servidores da rede pública. Indicação n.º 1451/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, colocar 04 (quatro) 

refletores na Quadra de Voleibol no bairro Buriti. Indicação n.º 1454/2018, de iniciativa do 

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

competente, no sentido de realizar estudos com vistas criar um programa “Cidade Digital”, com 

espaços públicos de lazer ofertando sinal de internet WI-FI gratuito. - Indicação n. º1455/2018, 

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

Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de reparo na rede de 

iluminação pública na Rua da Paz, no bairro Paixão de Cristo.  Indicação n. º1456/2018, de 

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

Secretaria Municipal de Obras, adquirir e instalar uma caixa d`água para o bairro Paixão de 

Cristo. Indicação n.º 1458/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, realizar os serviços de galeria pluvial, 

meio fio, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica na extensão de 

nove quilômetros do ramal das Lagoas, trecho que interliga a estrada da Serrinha até o igarapé 

Tucuruí. Indicação n.º 1459/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, perfurar um poço artesiano e também 

construir um reservatório de água para o abastecimento de água para os moradores residente no 

ramal da Lagoa. Indicação n.º 1460/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, viabilizar, em caráter de 

emergência, a reforma da Unidade de Saúde da comunidade São Francisco – Km. 28. Indicação 

n.º 1464/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, viabilizar o serviço de manutenção emergencial no trecho do 

Travessão 06 (seis) Irmãos, com acesso próximo a propriedade do senhor Cachoeira, no 

Assurini. Indicação n.º 1465/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar e instalar uma Torre de 

Telefonia Móvel na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 1466/2018, de 

iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Coordenadoria Municipal de Agricultura, construir guaritas nos pontos de paradas de passageiros 

e alunos das escolas rurais, no trajeto de 28 quilômetros entre a Balsa e a agrovila Sol Nascente, 

no Assurini. Indicação n.º 1467/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao 

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

buraco na Rua das Acácias, no bairro Jardim Primavera.  Indicação n.º 1468/2018, de iniciativa 

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

Municipal de Obras, realizar o serviço de tapa buraco na Rua “Q”, no RUC Jatobá, entrada do 

bairro São Francisco.  Indicação n.º 1469/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que 

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

de tapa buraco na Rua Primeiro de Janeiro, entre as Travessas Agrário Cavalcante e 10 de 

Novembro), no Centro.  Moção n.º 069/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere 
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que seja consignada Moção de Congratulações pela passagem do Dia do Trabalhador Rural, 

comemorado no próximo dia 25 de maio.  Moção n.º 070/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere que seja consignada Moção de Aplausos pela passagem do Dia do 

(a) Defensor (a) Pública, comemorado no último dia 19 de maio.  Moção n.º 071/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto, que sugere que seja consignada Moção de Aplausos pela 

passagem do Dia Nacional do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem, comemorado no último dia 

20 de maio. Moção n.º 072/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere que seja 

consignada Mação de Aplausos pela passagem do Dia Mundial dos Meios de Comunicação, 

comemorado no próximo dia 27 de maio. AVULSOS:  Comunicados n.ºs 30706, 30707, 30708, 

30709, 30710, 30711, 30712, 30713, 30714, 30715, 30716, 30717 e 46740/2018, encaminhados 

pelo Ministério da Educação comunicando o repasse de recursos para escolas municipais. Em 

seguida o seguida o senhor presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as 

matérias para DISCUSSÃO:  Projeto de Resolução n.º 020/2018, da Mesa Diretora, que 

regulamenta a tramitação de matérias na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de 

Altamira.  Indicações n.ºs 1435, 1470 e 1474/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  

Indicações n.ºs 1452 e 1453/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações 

n.ºs 1461, 1462 e 1463/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1442, 1443 

e 1444/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação n.º 1473/2018, de iniciativa do 

vereador Roni Heck.  Indicações n.ºs 1445, 1446 e 1457/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 1447, 1448 e 1472/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes. Indicações n.ºs 1449, 1450 e 1451/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 1454, 1455 e 1456/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.º 

1458, 1459 e 1460/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1464, 1465 e 

1466/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 1467, 1468 e 1469/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Moção n.º 069/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Moção n.º 070/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Moções n.ºs 071 e 072/2018, 

de iniciativa do vereador João Roberto.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação 

de suas matérias. 1445, 1446 e 1447/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

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

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

1442, 1443 e 1444/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 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. 1452 e 1453/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Loredan Mello, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1435, 147 e 1474/2018, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello. Agradeceu.  Não havendo mais manifestantes o senhor presidente solicitou 

ao vereador Isaac Costa 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 1435, 1470 e 1474/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello.  Indicações n.ºs 1452 e 1453/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  

Indicações n.ºs 1461, 1462 e 1463/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 

1442, 1443 e 1444/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação n.º 1473/2018, de 

iniciativa do vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 1445, 1446 e 1457/2018, de iniciativa do 
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vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1447, 1448 e 1472/2018, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1449, 1450 e 1451/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 1454, 1455 e 1456/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.º 

1458, 1459 e 1460/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1464, 1465 e 

1466/2018, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 1467, 1468 e 1469/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Moção n.º 069/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  

Moção n.º 070/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Moções n.ºs 071 e 072/2018, 

de iniciativa do vereador João Roberto. Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA 

SUBMETE PARA VOTAÇÃOCOM DESTAQUE:  Projeto de Resolução n.º 020/2018, da 

Mesa Diretora, que regulamenta a Tramitação de Matérias na Secretaria Legislativa da Câmara 

Municipal de Altamira.  Aprovado aunanimidade. 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: registro a presença do senhor Cido, conhecido por 

Cidão, coordenador da FETAGRE Regional da Transamazônica, seja bem-vindo Cidão. 

Parabenizo essa equipe de Vila Canopus, que vem para Altamira em busca de melhorias para seu 

Distrito. Meus amigos também sou de Castelo de Sonhos, há mais de mil quilômetros e entendo 

muito bem da dificuldade desses lugares distantes se não tem representantes fica muito mais 

difícil, vindo se até a sede é que se resolve parte dos problemas. Quero aqui senhor presidente e 

nobres vereadores falar um pouco de Castelo de Sonhos, e sobre minha fala líder do governo 

municipal foi aquilo que eu falei logo, mas pela manhã com a senhora nobre vereadora em uma 

audiência com o Prefeito. Esses dias nós tivemos uma reunião lá no Assentamento Brasília 

estava presente o vereador Roni, o Secretário de Obras, o Subsecretário Adílio e o Subsecretário 

Josivam Batista, onde estávamos fazendo um planejamento de recuperação de vias rurais, e 

naquele momento usando minha fala eu falei que tinha recebido uma informação que uma das 

duas máquinas niveladoras entendida como patrol, que estava sendo depenada tirando peças de 

uma para colocar na outra , então o Subprefeito disse que na verdade tinha sido apenas uma 

pequena peça que tinha sido retirada mas que já tinha sido posta novamente. Fui no pátio da 

SEOVI naquele Distrito e a máquina se quer tem lâmina está totalmente danificada aonde nós 

temos vias aproximadas de dois mil quilômetros sendo que o momento é oportuno de reparo a 

cidade os bairros estão totalmente esburacados. O Prefeito na última reunião que tive com ele me 

falou que tinha feito uma licitação com uma empresa para fornecimento de peças algo está 

errado não está funcionando essa licitação, a máquina o trator de esteira agora em maio fez um 

ano que está parado quebrada sem fazer nenhum serviço. Na última reunião o Prefeito reclamou 

para mim o custo alto do transporte escolar, através do Programa Nacional Caminho da Escola 

esse ônibus no ano de dois mil e doze chegou em Castelo de Sonhos e há mais de um ano ele está 

no estaleiro sem rodar um quilometro a serviço dos alunos poderia baratear o custo. O grave 

disso tudo líder do governo que quando falamos com o Josivam eu reclamei da ex-subprefeita 

Zilda. A iluminação pública que eu, mas conversei com ele entre os bairros Medianeira, São 

José, São Miguel e Léo Filho noventa por cento está no escuro apesar de todo mundo está 

pagando. No setor de saúde parte de ar condicionado está pingando dentro das salas. O grave é as 

mentiras que o Executivo e o subprefeito contam ao vereador, isso aqui é um absurdo aonde o 

subprefeito diz ao vereador que a máquina estava pronta para ao trabalho, isso aqui está, mas 

para comercialização de ferro velho para fazer um leilão. Eu dei a esse cidadão que é filho de 

Altamira Josivam Batista aqui do ramal da Floresta um ano a um ano e dois meses sem critica-lo, 

ofertando a ele uma oportunidade de ter o apoio desse vereador na gestão como até então foi. 
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Mas nós não podemos aceitar como autoridades eleitas pelo o poder pelo o povo civil aonde nós 

não podemos aceitar que as coisas estejam a mil maravilhas sendo que nosso povo está sendo 

abandonado. Nós entendemos que as chuvas desse País são muito fortes e elas degradam as 

estradas. Mas nós não entendemos porque não se faz um planejamento e ao iniciar i tempo de 

verão que as máquinas estejam prontas para fazer os reparos necessários e ofertar. Visto essas 

situações eu solicito em caráter de urgência, se caso o Executivo estiver presente nessa semana 

que a senhora marque uma reunião para que eu possa falar sobre esses assuntos pessoalmente. 

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

cumprimentos disse: mas uma vez nessa tribuna quero agradecer ao 16º BPM, que está 

completando vinte e cinco (25) anos de trabalho, proteção e integração em prol da comunidade 

Altamirense, data comemorada no dia vinte e cinco de maio.  Em nome do Coronel Alencar 

parabenizo todos os Militares da Policia a Militar. Quero informar que o Demutran estará 

realizando uma caminhada denominada Maio Amarelo, com o objetivo de conscientizar a 

população para a redução de acidentes de trânsito, que ocorrerá dia trinta de maio, saindo do 

mercado municipal, as sete horas e trinta minutos. Sabemos que quem faz o trânsito somos todos 

nós. Também quero parabenizar o Diretor Josué Mendes e todos que fazem parte da equipe de 

Educação para o trânsito. E dizer que é uma atitude louvável do Demutran fazendo o bem para 

nossa comunidade agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente agradeceu a 

presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa, do povo em geral e em nome de 

Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrara à presente Ata que após aprovada será assinada. 

Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezoito.  
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