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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO
DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DO MÊS DE
ABRIL DO ANO DE MIL E DEZOITO.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira
se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de
Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Sousa, Isaac
Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis da Cunha,
Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto,
João Roberto Mendes de Oliveira, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues e
Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor presidente convidou todos a ficarem de pé para
entoarem o Hino do Estado do Pará. Em seguida solicitou ao vereador Victor Conde que fizesse
a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal o senhor
presidente declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência do
vereador Roni Emerson Heck, (viajando/Castelo de Sonhos). Em seguida submeteu para
apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária, realizada no dia
dez de abril do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para
votação, aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor presidente passou para o PEQUENO
EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador
Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: o que me traz senhor Presidente neste
momento primeiro para falar com relação a última semana, onde essa Câmara Municipal recebeu
no dia dezoito, o Exército Brasileiro numa Sessão Solene presidida pelo nosso vereador
Raimundo Aguiar. Foi importante ouvir os relatos dos nossos Militares que tiveram nesse País e
tem as ações importantes que ainda é uma parte do Militar que tem nosso respeito. Também
tivemos participando de algumas reuniões sobre o Programa Federal Água para Todos que vem
através da Secretaria de Agricultura (SEDAP) vimos em Altamira a graça de ser contemplados
com quatro poços sendo distribuídos nas comunidades da Pioneira, Michila Floresta e Quatro
Bocas. Esses poços eles têm o potencial de no mínimo atender trinta famílias e no máximo cem
famílias com água em abundância e com qualidade. A frequência das pessoas nas reuniões foi
muito importante um número de pessoas bastante expressivo que mostra a carência no período
seco nessas comunidades de água. Foi feito um trabalho de cadastro por parte social da SEDAP
onde em breve estará pago por engenharia e trazendo. Esse programa vai perfurar o poço e levar
água até na porta e vai deixar a tubulação, da porta para dentro da casa é por conta do cidadão,
então é um programa muito importante do Ministério da Integração. Eu espero que após essas
quatro comunidades serem contempladas que outras possam ser servidas. Eu quero nesse
momento senhor presidente pedir uma informação do senhor vendo o calendário agora que
começa na próxima semana eu verifiquei que na data de quinze (15) de maio, mostra no
calendário do município um feriado como se fosse um feriado por aniversário do então Prefeito
Domingos Juvenil, eu tenho uma dúvida para ser feriado deveria ter sido através de uma Lei
Municipal aonde determina então todos os anos que todos os Prefeitos que assumem a gestão que
fosse feriado. Peço porque eu tenho a agenda lá no Distrito de Castelo de Sonhos e na Cachoeira
da Serra e nesse dia também nós temos a votação do PL 137, sobre a emancipação no Congresso
Federal, sempre eu falto uma Sessão e temos aqui no dia primeiro (01) de maio que é o Dia do
Trabalhador é dia quinze (15) gostaria que o senhor nos informasse durante a reunião se no dia
quinze (15) de maio haverá Sessão ou não. Quero dar minhas boas-vindas ao vereador João
Estevam que após ter passado um período afastado por problemas de saúde que retorna hoje
nesse recinto, quero desejar saúde e que você possa trazer para essa Câmara sempre a defesa de
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nossos cidadãos por dias melhores em Altamira. Parabéns por ter vencido, mas uma batalha a
vida é assim mesmo todos nós um dia poderemos passar por isso, torcemos que não, mas
infelizmente a vida é assim. Eu sei nas minhas vindas e voltas para Castelo de Sonhos, os riscos
que eu já passei quantos acidentes eu conseguir evitar até hoje, espero que Deus me ilumine e
que possa me abençoar nesses dois anos e oito meses que ainda me resta de mandato que eu
possa sair daqui sã e salvo bem-vindo vereador João Estevam. Agradeceu. Em seguida o senhor
presidente respondendo à pergunta do vereador Aldo Boaventura, que no dia quinze (15) de maio
é normal inclusive nós teremos nossa Sessão Ordinária, portanto não é feriado. Em seguida fez
uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: presidente quero
comunicar vossa excelência que o Programa Água para Todos, programa esse que graças ao
Ministro Helder Barbalho, a região do Marajó e região da Transamazônica que foi contemplada
com esse programa atender essas comunidades mais carentes no que se refere a água. Aqui na
Transamazônica assim como no Marajó tem uma parceria com a Secretaria de Agricultura e
Pesca do Estado com o apoio dos municípios. O município de Altamira com quatro poços lá nas
regiões da Pioneira, Michila e Floresta, indicação do vereador Raimundo Aguiar, indicação de
minha autoria lá para os Quatro Bocas e também do Michila de minha autoria e aprovada por
todos as senhoras e senhores vereadores que todos se manifestaram favorável dessa questão,
então parabéns é uma conquista do povo. O pessoal dos estudos estão todos aí. Mas nesse
momento peço a vossa excelência a líder do Governo que interceda porque lá Michila teve um
pequeno problema, o pessoal da Secretaria esteve aqui em Altamira solicitaram apoio do
município e não houve apoio da municipalidade, então me pediram apoio e eu levei essas
pessoas para mostrar a comunidade do Michila, aí fui e levei eles lá na comunidade e em nem
um momento eu fui no Michila dizer presidente que eu estava fazendo poço ou qualquer coisa
que seja, porque eu não fiz nada a não ser minha obrigação de fiscalizar e acompanha o trabalho
porque esse é o meu dever. A diretora da escola por nome de Luzia meu caro presidente lá do
Michila ela não aceitou fazer o mapeamento da escola para que fosse feito a distribuição da água
para a escola, ela ficou com medo de represália porque eu estava lá na comunidade, então isso é
muito triste, osso é um retrocesso. Peço a vossas excelências que interceda e que diga s nobre
diretora acredito eu que seja por falta de informação que ela autorize que seja feito o estudo para
os alunos e professores que ali estão tenham água na sua localidade porque se não fosse um fato
concreto eu não iria acompanhar primeiro que o Ministro Helder, mandou recurso e esse recurso
já tem mais de oito meses que está na Secretaria de Agricultura e Pesca. Então é obra concreta é
uma coisa que vai acontecer o mais rápido possível, inclusive o pessoal da engenharia deve estar
chegando agora no mês de maio para fazer a construção desses poços para distribuição de água
para esse povo. Presidente recebi um abaixo assinado dos moradores da comunidade do Michila.
Nós abaixo-assinado relacionados vimos através deste documento ratificar melhorias de
qualidade de vida melhor entre as reivindicações lutam por sinal de telefonia móvel juntamente
com internet, e asfaltamento do trecho que liga a Rodovia Ernesto Acioly ao Aterro Sanitário
que é bem próximo, assim também a construção de um Posto de Saúde porque lá tem mais de
trinta anos que eu conheço o Mochila, entra Prefeito sai Prefeito e nunca nem um deles constrói
um Posto de Saúde nessa localidade. O único Posto de Saúde que tem lá, meu caro Maia Júnior e
João do Fusca, esse Posto é pertencente ao Bananal, que já é município de Vitória. Então faço
um apelo aos colegas vereadores para que todos interceda para que agora o Governo providencie
a construção do Posto de Saúde para atende a comunidade do Michila população essa tão sofrida.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os
cumprimentos disse: senhor Presidente ouvi a fala atentamente dos vereadores que me
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antecederam Marquinho e Aldo, eles falaram sobre o Programa Água para Todos do Ministério
da Integração, estive presente na semana passada juntamente com eles no km 23, na zona rural
conhecida como Pioneira. Ouvi atentamente a exposição das pessoas que vieram representando o
Ministério da Integração, aonde de forma técnica eles disseram que de preferência os poços
seriam perfurados próximos de escolas e de hospitais, e de repente o vereador Marquinho vem
me dizendo que lá no Mochila uma administradora de um colégio não permitiu que fosse feito
esse estudo técnico, é de lamentar de que tenha sido dessa forma. Eu vejo que é um programa
extremamente necessário, ouvi relatos de moradores no km 23, emocionados de pessoas
vereadora Irenilde que disseram que nasceram e se criaram e que estão criando inclusive netos lá
e sempre tiveram dificuldades para terem água. Receberam a equipe do Ministério da Integração
de forma bastante emocionada e eles estão acreditando que esse p0rojeto venha realmente
acontecer e esperamos que nas outras localidades também aconteça. Já que estamos falando do
Programa Água para Todos, também o Governo Federal através também do Ministério da
Integração, está executando em vários municípios a inclusão digital que vem nos mesmos
moldes de Água para todos tentando levar até as zonas rurais aonde não existe. S como eu já
disse aqui anteriormente que infelizmente o município de Altamira não aderiu, então, aonde não
tem comunicação nós vamos continuar sem comunicação porque o município de Altamira não
aderiu a esse programa, e salve me engano há necessidade sim dos municípios aderirem. Nós só
lamentamos porque parece que o Prefeito da nossa cidade só aderi programas se for de Ministro
da sua base aliada deixando de lado a população para essas outras adesões vereador Isaac,
infelizmente esse é o retrocesso que faze política aqui em Altamira. Presidente Dr. Loredan
semana passada vossa excelência fez uma indicação para que fosse construído um prédio para o
Demutran prédio próprio, eu vi aqui elogiar e defender sua indicação votei favorável, mas eu fiz
um comentário dizendo que na verdade há necessidade de se construir todas as Secretarias
porque sabemos nós que vários prédios alugados eu não vejo sinceramente necessidade de
Altamira ter prédios alugados. Houve uma discussão aqui e dois vereadores vieram aqui se
manifestar dizendo que não viam problema algum nessas contratações não viam irregularidade
alguma e de fato eu creio que não há uma Lei que proíba, eu disse simplesmente que era imoral,
a Constituição Brasileira ela é regida por vários princípios e um deles é a moralidade, eu acho
imoral o vereador um familiar de vereador ficar alugando prédios para a Prefeitura. Espero que
as próximas indicações, vereador João Estevam venham nesse sentido para que haja cada vez
mais indicações para que a Prefeitura construa prédios e pare de está alugando sem necessidade
prédios de parentescos de quem quer que seja. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a
vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: participei na semana passada da
reunião do Conselho Municipal de Saúde foi uma reunião extraordinária, onde foi debatida a
Saúde como está hoje no município de Altamira a rede assistencial, como foi explanado pelo
Conselheiro Domingos, então a situação hoje está bastante difícil pois foi feita a planilha de
quantos pacientes que Altamira recebe de outros municípios, então está estrangulando realmente
a saúde do nosso município, aonde hoje à tarde teremos uma reunião com todos os Secretários
Municipais de Saúde, para que se possa discutir realmente o que os municípios podem ajudar
Altamira. Foi discutido também relacionado ao atendimento que voltaria as oito horas de
trabalho e também já retornou o salário dos servidores foi solicitação de alguns vereadores me
recordo muito bem que eu falei nessa tribuna, e realmente hoje se funciona e os servidores estão
recebendo seus salários, quem recebia menos de um salário está recebendo um salário. Fui
procurada e estive no Conselho Tutelar o mesmo passa por um momento bem difícil que passa
hoje no momento não tinha água, teve até problema com funcionários uma briga do motorista
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com uma Conselheira, então assim uma situação bem difícil. Mas teve uma mudança na
Presidência do Conselho dos Direitos, agora é a Elenilda ela já foi conselheira, e com certeza ela
vai está resolvendo essas situações que hoje o Conselho Tutelar está passando. Gostaria de falar
do Ensino Médio, todos nós somos sabedores q2ue o Ensino Médio é de responsabilidade do
Governo do Estado, mas estive na comunidade do Quatro Bocas no mês passado e uma
solicitação dos pais, onde solicitaram uma parceria que sempre que tinha o Convênio com o
município e nós conversamos com o professor Odair, onde o mesmo estava em Belém, ele está
de férias mas estava lá na SEDUC, aonde foi solicitado a escola no período noturno que não tem
aula do município que fosse cedido para os alunos do Ensino Médio, tem professores o Estado e
também a questão de material, só que o professor Odair só poderia trazer o material para o
município com autorização da escola se fosse cedida e a resposta da Secretária de Educação para
o professor Odair por telefone, ele mandou um ofício a resposta foi por telefone dizendo que não
poderia. Conversei com a chefe de gabinete ela ficou de receber o professor Odair para que
realmente se possa ter um entendimento que seria também de contrapartida do Estado para que
essa escola funcione para que não possamos prejudicar, o João Estevam, sabe disso porque ele
mora lá. Espero que o Ensino Médio possa funcionar na comunidade dos Quatro Bocas, onde nós
temos bastante alunos e que não merecem ficar sem estudar. No período de dezesseis (16) a vinte
(20) de maio nós temos as Mães do Xingu, mães que perderam seus filhos vítimas de violência
em nosso município, elas vão está um grupo de mães em Salvador participando com outros
familiares do terceiro Encontro Nacional de famílias vítimas de violência. E também o MAB que
é o Movimento Atingidos por Barragens vai fazer o primeiro Encontro Estadual aqui no
município de Altamira nos dias dez (10) a doze (12) de maio. E neste final de semana volto a
falar vereador Marquinho, a questão dos benefícios eventuais eu acho que temos que ter uma
resposta sobre um telefone de alguém que possamos está divulgando nesta Casa para que as
pessoas possam no final de semana que os benefícios eventuais, que eu falo aqui neste momento
a questão do auxílio funeral, no final de semana não se encontra ninguém, liguei várias vezes
para a Secretária da dona Rute ela nunca me atendeu e também não atendeu nem a chefe de
gabinete, então não conseguimos resolver a situação. Então vem assim todo final de semana e a
noite, então precisamos resolver casos de famílias de vulnerabilidade social que não tem
realmente condições. Então realmente esperamos vereadora Irenilde que nós possamos está
resolvendo tendo um contato para que as pessoas possam ligar para resolver essas situações, e ter
um acompanhamento Social para ver se realmente aquela família precisa do auxílio funeral. Foi
aprovado nessa Casa um Projeto do Executivo Municipal, nós só queremos que realmente
funcione. Tivemos na comunidade do Michila próximo o ramal dos Coco e visitamos, mas uma
vez aquele Projeto do Governo Federal com o município Minha Casa Minha Vida que está
abandonado, e nós queremos saber também quando que vai ser resolvido e em que pé está o
Projeto Minha Casa Minha Vida que tem o nome de Ilha do Arapujá. Agradeceu. Em seguida fez
uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: em primeiro lugar
quero agradecer a Deus pela oportunidade de esta, mas uma vez nessa tribuna para defender os
interesses da comunidade do nosso município de Altamira. Não poderia deixar de agradecer a
Deus também tivemos a oportunidade de ser vereador em outro mandato nessa Casa de Leis,
onde hoje estou feliz onde temos quinze (15) parceiros e uma coisa me chama muito atenção,
caminhamos em todas as comunidades do campo e da cidade e observamos vereadora Irenilde
que os colegas estão também visitando essas localidades e que existe muito respeito entre todos,
que deveríamos entender presidente que não só vai no bairro da Liberdade o Assis Cunha, não só
vai na Princesa do Xingu a Irenilde, e assim como em tantas outras comunidades. Então muitas
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vezes algu7m morador nos faz um pedido que apresentamos nessa Casa de Leis, que eu acho
importante eu já procurei a vereadora Irenilde, assim como já procurei outros colegas quando nos
solicita projetos para fazermos em parceria, fazermos em conjunto as indicações, porque eu falo
no bairro da Liberdade porque é o bairro que eu moro, tem tantos colegas que tem amigos e
muitos tem até familiares que moram no bairro da Liberdade. Eu quero muito agradecer a Deus
por essa união que está acontecendo nessa Casa de Leis, acho muito importante. Também não
poderia esquecer na Rodovia Magalhães Barata, entre o sinal da Transamazônica até o
loteamento São Francisco, ali estava um caos o sistema asfáltico, devido as grandes fortes
chuvas que ficou uma buraqueira, mas louca do mundo. E oficiando o Executivo Municipal, já
foi restaurado uma grande parte conversei com o senhor Pedro Barbosa que também ali da
rotatória até o loteamento São Francisco, ele nos garantiu que após terminar a força tarefa já
prevista voltaria para aquele local. E também não poderíamos deixar de agradecer aos moradores
do Airton Senna II e Airton Senna II, do Bacana na saída de Vitória, e as pessoas que nos
procura solicitando a limpeza aquela qual solicitei na prestação de contas do terceiro
quadrimestre senhor presidente, que já está fazendo aquele trabalho infelizmente as chuvas a
limpeza dos bairros infelizmente as chuvas ou felizmente porque no dia que chove fico muito
alegre, mas para aqueles bairro que é terra de chão, no dia que chove tem que passar pelo menos
dois a três dias sem poder chegar lá. Quero parabenizar a vereadora Socorro, por lembra do
conjunto Habitacional Arapujá, nós também solicitamos vereadora para aquela localidade até a
ponte que faz divisa com o ramal dos Coco e Altamira e Vitória do Xingu, nós solicitamos do
Executivo Municipal e sonhamos ainda em ver aquele trecho asfaltado para melhorar a chegada
até ao ramal dos Cocos e a dificuldade é grande. Então nossas visitas nas comunidades tanto na
cidade quanto na zona rural foram muito proveitosas senhores, porque observamos quando
chegamos numa residência eles nos diz o vereador tal esteve e tal, e ainda a pessoa trata o que é
de interesse e deixa a vida alheia de lado porque em outro momentos já observamos que tem
pessoas que só quer denegrir a imagem do colega, e todos sabem o cerco de fogo que estamos
vivendo em nosso município todos sabem a situação que esta Altamira, o número de pessoas
desempregadas que acham que essa Casa de Leis tem o poder de trazer empresas ou de fornecer
empregos, e sabemos que a maioria das empresas de Altamira estão é demitindo seus
funcionários por não poder cumprir suas responsabilidades no final do mês com seus
funcionários. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os
cumprimentos disse: eu acredito que nesse Plenário eu nunca desrespeitei ninguém. Então eu
quero esclarecer uma coisa de acordo com meu conhecimento estou muito preocupado com uma
situação e quero explicar carinhosamente a população, imprensa e aos pares e espero que não
interpretem mal há anos que venho acompanhando os clamores da população do RUC Casa
Nova, eu vejo pessoas doentes pessoas dizem vereador pelo o amor de Deus estou aqui na UPA
com minha filha ela está passando mal por causa dessa bendita água, eu faço minha obrigação
não estou fazendo favor para ninguém não, eu estou cumprindo com minha obrigação, Eu fui
eleito e tenho que dar a cara a tapa. Então quero explicar para que todos entendam tem
funcionários da Norte Energia que acha que eu estou agindo para aparecer mas não é estou
fazendo meu papel estou somente cumprindo com minha obrigação, o nosso presidente sabe que
eu preside a Comissão do não cumprimento das Condicionantes e mal recebíamos resposta da
Norte Energia, eu fiz minha obrigação, assim como tem obrigação os órgãos Ministério Público
Federal, Ministério Público Estadual, DPU e todos os órgãos que é uma Instituição que tem suas
obrigações como a Câmara tem. No ano de dois mil e dezessete no mês de novembro solicitei ao
Ministério Público Dr. Antônio Manoel Cardoso, que a Norte Energia pague uma contraprova da
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qualidade da água do RUC Casa Nova acompanhados por agentes da Prefeitura, porque isso?
porque a imprensa fez um papel maravilhoso, aí a imprensa ia lá filmava e a população dizia que
a água não prestava, aí vinha a Norte Energia soltava uma nota dizendo que a água estava boa e
assim a população continuava sofrendo, eu ficava pensando meu Deus a voz do povo não é a voz
de Deus, porque isso então? Aí fui no Ministério Público Estadual solicitar informações, o
Promotor não se encontrava falei com a senhorita Rosana que a mesma me explicou vereador
nós estamos aguardando no mês de março já era para ter recebido essa contraprova mas
aconteceu um problema era para vir de Belém e aí não sabemos se for logística e até no
momento ainda não temos essa contraprova, eu me desesperei fui até ao RUC Casa Nova.
Encaminhe um documento ao Ministério Público Federal solicitando a mesma coisa dando
fortalecimento ao pedido feito a excelentíssima Marília Melo de Figueiredo Procuradora do
Ministério Público de Altamira, fui lá e protocolei uma solicitação da mesma forma, e o que
aconteceu? Após ter protocolado fui lá no Casa Nova presidente chegando lá, parei, pensei e vi
uma situação, o poço não estava funcionando, mas todos os canos estavam no local, e
conversando com o rapaz do carro pipa disse realmente a água da COSALT estão recebendo
água tratada conversando com algumas pessoas eles disseram o problema é esse poço, estive
observando o local do poço e vi que é próximo ao lixão, me lembrei que ainda não era nem
vereador já ouvia relatos com relação a isso. No ano de dois mil e dez eu vi uma matéria que o
Procurador Federal Felício Pontes dizia: sou contra Belo Monte vai acontecer, mas a única coisa
que Altamira iria ganhar era o saneamento básico porque foi provado através de estudos que
quando enchesse o lago o lençol freático ia encher e contaminar os poços. Então Altamira ia ser
contemplada no Brasil todo três por cento com o saneamento básico, mas o que acontece um
reassentamento urbano que era para ser modelo para o Brasil, o que acontece tem um poço
próximo ao aterro sanitário, assim a população tendo problema seríssimo. Quero até parabenizar
a imprensa de Altamira, a TV Record, TV Canção Nova e as demais que fizeram matérias e teve
o desprazer de ouvir as pessoas falando a mesma língua, então, presidente se sairmos todos nós
os quinze (15) vereadores e fossemos no Casa Nova nós não teríamos dificuldades nenhuma de
ouvir os relatos das pessoas. Então isso é importante relatar que no momento recebe água tratada
da COSALT através de carro pipa, e qual é a minha briga? Vou explicar também o que que eu
venho acompanhando nas quartas-feiras, quintas-feiras, na sextas-feiras e nas segundas feiras, na
quarta-feira, quando fui lá os canos estavam todos ligados que poderia ligar a bomba e receber
água que está imprópria ao meu ver eu não tenho um laudo para provar mas a população diz e a
voz da população é a voz de Deus, na quinta-feira eu voltei lá, aí tinham tirado uma parte do
cano, conversando com alguns moradores eles disseram eu acredito que foi algum morador que
tirou o cano para ter segurança de que esse poço não seja ligado mesmo. Na quinta-feira, voltei
lá e já estava feito o reparo do cano já estava ligado, assim ficando um dia liga outro não liga, foi
feito a ligação dos canos, mas não ligaram a bomba. Conversando com o presidente do bairro ele
disse que foi feito um acordo não sei se foi por escrito ou verbal que tem trinta e quatro (34) dias
que inclusive funcionários da Norte Energia garantiu que tem trinta e quatro (34) dias que não
ligam mas a bomba, eu fiquei preocupado porque se os moradores estão preocupados em ligar a
bomba e vão lá e tira o cano para ter garantia e por falta de informação, uns dias atrás foi tirado
os fios um morador não sabendo presidente foi lá pegou um fio de ventilador e fez uma ligação
direta ligando a bomba, então quer dizer contaminou a água. Qual é minha preocupação? É que a
escola do município também recebe essa água que seja tratada ou não, e quando foi na sextafeira, estava ligado novamente o cano, e na segunda-feira voltei lá, estava tudo isolado os canos
não tendo nem como emendar. Quero pedir a vossa excelência para essa Casa de Leis que a
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Câmara possa solicitar ao Ministério público para que faça uma reunião interna com muita
propriedade para cria um TAC um Termo de Acordo para que não fique nesse disse me disse
tendo a presença da Norte Energia, Prefeitura, Ministério Público Federal Ministério Público
Estadual, DPU, presidentes de bairro e os movimentos sociais, que tanto lutam como o MAB e
outros movimentos sociais que tem Altamira, para que sejamos reconhecidos estamos engolindo
muito sapo e nós não somos culpados por tudo isso nós temos que fazer nosso papel , e o que que
tem que ser feito? Temos que fazer nosso papel. O vereador Aldo sabe muito bem a estação de
tratamento enquanto não for feito essa estação de tratamento não vamos ter água vai continuar
faltando água todo dia, porque não temos estação de tratamento não tem a capitação de água.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que após os cumprimentos
disse: todos sabem do acidente que me aconteceu tenho muito que agradecer a deus por esta hoje
aqui, estava com saudades imensa de todos vocês esse povo maravilhoso. Hoje presidente quero
dizer que eu não tenho oposição, tudo para é situação, todos são meus amigos trato todos de
maneiras iguais me sinto muito feliz por isso. Quero falar um pouco desse acidente que
aconteceu comigo, tive apoio de todos os meus colegas vereadores, os que não foram me visitar
mas ligavam para minha esposa e ela me passava o carinho de cada um porque não podia nem
pegar no telefone, fique uns quinze dias paralisado deitado mexendo somente com a cabeça,
minha esposa foi uma guerreira, durante dezenove dias que estive no hospital veio um amigo e
ele ficou no hospital uma noite comigo, assim ela pôde nessa nossa noite vir em casa para
descansar, os dezoito dias ela passou todos os dias dormindo numa cadeira tinha noite que ela
dormia no chão. Então quero dar um abraço bem forte e desejar muitas felicidades. Minha exesposa, filhos e amigos todos me deram muito apoio e todos os vereadores. Também quero
agradecer nosso Prefeito Domingos Juvenil, que esteve me fazendo uma visita e me passou uma
energia muito forte dizendo eu estou aqui João do Fusca. Também quero agradecer
primeiramente a Deus, porque sem ele nós não somos nada mas ele deixou na terra o homem, eu
quero falar nesse momento de uma pessoa de grande importância nessa Casa que eu nunca vou
me esquecer dessa pessoa nos momentos mais difíceis da minha vida ele estava presente uma,
duas, três vezes por dia me dizendo amigo estou aqui o que depender de mim, isso é muito
importante num momento daquele tenho primeiramente que agradecer a Deus, segundo essa
pessoa porque na hora que aconteceu o acidente aproximadamente umas seis e vinte horas da
manhã e as oito horas da manhã eu já estava no Hospital Regional através dessa pessoa, nunca
vou esquecer dessa pessoa porque primeiramente Deus e segundo essa pessoa, quero pedir a
todos os vereadores uma salva de palmas para o Dr. Loredan que esteve comigo nesses dezenove
dias que estive no Hospital Regional, e na hora da cirurgia ele estava lá e disse amigo eu estou
aqui confia em Deus, os médicos são muito bons e es também estou aqui, e quando acordei
muitas horas após a cirurgia eu ouvi aquela voz me chamando João, João eu estou aqui, mas eu
acho que eu estava em outro planeta eu via muitas coisas diferentes vereadora Socorro que eu
achava que não estava nesse mundo eu achava que estava em outro planeta ai quando eu acordei
de verdade quem estava lá O Dr. Loredan segurando na minha mão e dizendo eu estou aqui com
você a cirurgia foi um sucesso você está bem, isso é muito importante né vereador Aldo nesses
momentos esse apoio é muito bom. Mas quero aqui agradecer a todos os meus amigos
vereadores, os que não puderam ir lá me visitar me ligaram. Aldo sei da sua dificuldade de ir e
vir pela distância, mas quero lhe dizer que você é um grande amigo é muito sincero e eu gosto de
pessoas sinceras. Hoje está com cinquenta e quatro (54) dias que aconteceu esse acidente, estava
com muita saudade de todos, mas eu sabia que Deus iria permitir minha volta a esta Casa para
estarmos todos juntos novamente. Estou muito feliz por esta aqui novamente começando os
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trabalhos novamente. Agradeço a força de todos vocês e agradecer a Deus. Agradeceu. em
seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: na semana
passada estive na reunião da prova que é o Programa de Redução de Violência em Altamira,
programa esse muito gratificante com vários programas de ronda escolar com trabalhos na zona
rural da polícia do Governo do Estado, mas eu acho que e um programa um pouco tarde o
Governo do Estado está tomando ação agora depois de sete anos e quatro meses de governo e
para mim é mas um programa eleitoreiro, sabemos que a eleição está se aproximando e agora
todos as pessoas e todos os tipos de programas vem aparecendo e que hoje Altamira conta com
trezentos e setenta e seis policiais sendo que eles tomam conta da área de Altamira, Anapu,
Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Moz, Souzel, Uruará e Vitória do Xingu. Então são em
torno de duzentos e setenta e sete mil pessoas nessas cidades, e apenas trezentos e setenta
policiais para essa população presente. Eu como relator da Comissão de Segurança Pública,
estive presente para ver esse programa, mas infelizmente no meu ponto de vista é, mas um
programa eleitoreiro. Amos aguardar e vamos fiscalizar porque já se passaram sete anos e quatro
meses, e Altamira novamente no cenário nacional, passou no fantástico a criminalidade, roubos
os assaltos e os assassinatos, e o Governador ele acha que Altamira não faz parte do Estado, mas
para ele vir pescar no Rio Xingu ele vem todo ano praticamente. Então fica aqui minha
indignação, meu repúdio, a esse tipo de tratamento que Altamira recebe, espero que esse
programa que foi muito bem apresentado. Quero parabenizar o Coronel Alencar, e dizer que
realmente são programas importantes que se forem colocados em prática realmente a segurança
do nosso município vai melhorar. Estarei como vereador e cidadão de Altamira cobrando e
fiscalizando não somente o Governo do Estado, mas assim como o município e a Norte Energia.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos
disse: meu caro amigo João Estevam, quando você está na abundância, sua mesa está farta, com
o bolso cheio de dinheiro, quem toma cachaça está fazendo a farra você tem milhões de amigos,
mas quando você cai na pior, na derrota esses se afasta m e ficam de longe olhando sua queda.
Então parabenizo você por suas boas amizades que tem, porque um amigo fiel e uma proteção
poderosa. Um amigo fiel é um remédio que cura só tem amigos verdadeiros quem tem Deus no
coração. Presidente eu fico pensando nessas Condicionantes da Norte Energia, nas
administrações passadas que isso tudo é o resultado do que está acontecendo hoje do que ocorreu
a nossa cidade exposta a todo Brasil e para o mundo como a cidade mais violenta do Brasil. O
Fantástico querendo comparar Altamira com Jaguará do Sul, em Jaguará do Sul o Governo do
Estado incentiva as empresas que foram para lá Altamira, caros Aldo e Agnaldo Rosas, os
Governos que passaram não se preocuparam em amarrar as Condicionantes, porque essas
Condicionantes era para ter dado pelo menos cinquenta (50) por cento antes de iniciar as obras,
principalmente o saneamento da cidade todos nós podemos ver a buraqueira que esta ai, essa
empresa Consórcio Altamira está fechando suas portas já demitiram seus funcionários já
entregaram os carro que eram alugados porque a Norte Energia não paga. Então onde é que nós
estamos? Ai tem vereador que vem para a tribuna falar que vereador A ou B ou qualquer outro
cidadão falar quem alugou imóvel para Prefeitura, nós temos que nos meus amigos contra essa
criminalidade que está aí, porque estamos assassinando principalmente a juventude os nossos
jovens de Altamira, porque a Norte Energia não fez nem um tipo de curso para tirar esses jovens
dessa situação que se encontram e o culpado de tudo isso não é gestão A ou B ou quem está no
momento, a culpada disso cem por cento somos nós que fechamos nossas portas na hora de
fechar esses acordos das Condicionantes, a Norte Energia é cem por cento culpada por tudo isso
e nós ficamos aqui discutindo migalhas referente aluguel de prédios, isso é um desrespeito com
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nosso povo. Você passa hoje no Baixão do Tufi onde era o Igarapé dos Panelas, a rua dos
Operários está só mato, levaram aos moradores lá para o Jatobá e Casa Nova e hoje a situação da
água como o vereador João Roberto falou os hospitais estão cheios de crianças com verminose
por causa da água, e nós ficamos aqui discutindo questões partidárias achando que um é melhor
do que o outro e a população e os jovens pagando por isso, mães de famílias perdendo seus
filhos. Quem sou eu para dizer que estou certo? Nós temos que olhar para frente e se unirmos
para que nós possamos daqui um ou dois anos, sair dessa situação. O Governo do Estado investiu
mais de trezentos e cinquenta milhões em mídia e a segurança está aonde? Ele vem pescar Maia
Júnior não é somente uma vez por ano não ele vem pescar é quase todos os meses, que pesque,
mas que faça alguma coisa pelo nosso Estado. Durante esses quatro anos de mandato o
Governado do Estado eu dou um carro para qualquer um de vocês quando eu tiver dinheiro para
que tiver visto ele pelo menos passando aqui na Transamazônica. Hoje a população está, mas
esclarecida com relação a situação que o Brasil passa na política, a maioria dos políticos são
corruptos só pensa em si próprio e em defender seus interesses a sua mesa está farta e aí esquece
a situação daqueles que passam dificuldade. Hoje estava assistindo o Bom Dia Brasil, vi outra
operação Lava Jato, onde prenderam um Deputado da Paraíba, acho que outro do Rio Grande do
Norte, tenham todos a certeza que essa operação ela está chegando por aqui em relação a Belo
Monte algo me diz que ela vai vir por aqui, então, que tiver rabo de palha que não passe perto do
fogo, e assuma seus erros porque essa obra de Belo Monte foi desviado muitos recursos. Veio
essa multidão de gente ara Altamira, a população de Altamira dobrou, Altamira antes não era
cem por cento a segurança ,s não era assim como é hoje, então, nós filhos de Altamira que
estamos aqui há muitos anos não somos nós, nossos filhos e amigos que estão fazendo essas
bandidagens é sim pessoas que vieram de outros Estados de outros municípios para nossa cidade,
ficaram de desempregados e o desemprego em nossa cidade está de quinze a vinte mil
desempregos, então é o que está ocasionando toda essa situação. Está fácil para nós nos unirmos
e irmos na Norte Energia, no Ministério Público, todos nós não somente eu o vereador
Marquinho, o presidente da Câmara não, somos todos nós vereadores e a população de Altamira
e os movimentos sociais, todos esquecer bandeiras partidárias, porque é triste, sofrido quem aqui
de nós filhos de Altamira principalmente aqueles que tem mais de quarenta anos, assim como eu
que ficava na sentado na frente de casa, aqui quando morria um era uma novidade o velório era
multidão de gente para ver o morto, e hoje é comum um velório. Então amigos não custa nada
tentarmos amenizar essa situação. Vereador Marquinho você concorda que nós temos que nos
unirmos? Mas essa situação de vivermos no município que nascemos e fomos criados e que
representamos o povo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que
após os cumprimentos disse: meus amigos nós tivemos uma segunda-feira amarga nós
acordamos com aquela sensação ruim, ouvimos em rede nacional que Altamira é a cidade mais
violenta desse País, e ainda tivemos uma comparação com outra cidade do Jaguará do Sul, o que
mas consegui visualizar nessa reportagem foi que é muito simples uma empresa de televisão vir
aqui passaram algumas horas ou alguns dias e conseguiram sair com uma imagem totalmente
deturpada de nosso município, Altamira sim passa por momentos de dificuldades com relação
segurança pública, mas isso não começou agora a meses atrás, não foi só agora no ano de dois
mil e quinze como lá foi divulgado. Isso é uma série de fatores de erros de falta de compromisso
que vem acontecendo desde de muitos anos, é logico que com o empreendimento de Belo Monte
esse crescimento foi acentuado, e nós acompanha isso desde de muito e tempo e através do nosso
gabinete do nosso mandato estamos trabalhando tentando mudar essa história, e aqui eu não
consigo ver nem um vereador que deixou de trabalhar pela segurança pública do nosso
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município. Eu particularmente fui várias vezes até Belém conversar com o Secretário de
Segurança Pública, fui várias vezes até aos Comandantes das polícias, fui até aos Delegados da
Polícia Cível, com o chefe da Guarda Municipal, que a responsabilidade da segurança pública
não é do nosso município, mas também temos que está somando esforços para conseguir
melhorar essa situação. Então fica aqui minha indignação com relação a esse trabalho a essa
reportagem que foi feita, pois Altamira como já disse passa por momentos de dificuldades não só
Altamira, mas segurança pública de todo nosso País. Mas Altamira hoje é a pior, olha a que
ponto nós chegamos se alguma pessoa pensar em fazer vir fazer turismo em Altamira depois
dessa reportagem ela não vai vir mais. Nós tivemos recentemente domingo o Festival do Pacu de
Seringa, nós tivemos um passeio de Jet-Ski, que foi até ao alto do Rio Xingu, lá no Camaleão,
Samba Pincel, onde visitaram uma aldeia, pessoas de todo Estado do Brasil inteiro vieram visitar
Altamira, e muitos falavam até conversando com eles falavam Victor Altamira é uma cidade que
cresceu mas não é da forma em que estamos falando, caminhamos pelas ruas por toda cidade nós
não fomos assaltados não passamos por nem um tipo de situação dessa, Altamira já melhorou do
ano de dois mil e quinze, lá que foi o aps da nossa crise já melhorou já tivemos resultados
positivos, tivemos uma diminuição na qualidade do crime na quantidade de crime que acontecia
em Altamira, mas infelizmente para a Globo para as pessoas que fizeram essa reportagem quanto
pior melhor. Então temos que olhar essa reportagem com bastante cautela e cuidado o que que
foi feito até o momento? O que foi feito para mudar a história da segurança pública em
Altamira? o que nós vereadores, Prefeitura, Governo do Estado fizeram para mudar essa
história? Nós tivemos a reportagem um representante da Norte Energia dizendo que foi investido
milhões e cadê esse dinheiro, o que que foi investido? Foi em alugueis de viaturas, em compra de
um helicóptero e em uma construção de um presidio que não terminou? Então fica muito
superficial falar que Altamira é a pior cidade do Brasil o caso de segurança pública. E quais são
os fatores para isso ter acontecido? desemprego, falta de comprometimento por parte dos órgãos
responsáveis, falta de comprometimento da Norte Energia com as Condicionantes. Então meus
amigos o que fica para nós que moramos em Altamira , é sim que estamos passando por
momentos de dificuldades mas que aqui ninguém ficou de braços cruzados deixando passar e
empurrando com a barriga, todos repito todos os vereadores foram incansáveis, todos os políticos
da região todas as vezes que nós falávamos sobre segurança pública nós éramos atendidos, mas
infelizmente a classe política sozinho não vai resolver nada, a Prefeitura sozinha não vai resolver
nada o Governo do Estado sozinho também não vai resolver nada, apesar das responsabilidades
ser dele. Então meus amigos disso tudo nós temos que endossar o que o vereador Isaac falou
ainda mais. A segurança pública do município de Altamira não é só a segurança pública, não é só
a polícia, não só as viaturas não são somente isso, segurança pública é educação, segurança
pública é projetos sociais dos nossos jovens, segurança pública é emprego para nossa população,
porque somente assim nós podemos mudar a história da segurança pública. O pai de família
chega no final do mês não consegue pagar seu aluguel, o pai de família não consegue fazer sua
cesta básica, o pai de família qual o primeiro pensamento que ele tem? É ir pedir na rua e muitos
não podem ajudar, e aí o cara começa a pensar coisas erradas, rapaz não tem outro jeito eu tenho
que entrar para o mundo do crime na cabeça dele é melhor ele correr o risco de ser preso ou
morto do que deixar sua família passar fome. Então fica aqui meu pedido de apoio a todos os
vereadores e a toda população de modo em geral, e as pessoas que acreditam sim que nós
podemos sim mudar essa história que ainda temos saída, mas que isso tem que ser trabalhado de
uma forma maior onde nós conseguimos fazer um trabalho de força tarefa envolvendo todo os
lados. Segurança pública não é só polícia, segurança pública é educação, cultura, esporte, projeto
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sociais e programas sociais, que faz com que a população tenha emprego e renda. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos
disse: senhoras e senhores vereadores tenho a honra de parabenizar o Tenente Coronel Alencar e
Coronel Ratimas pelo lançamento do Projeto Prova, enquanto a Rede Globo noticia pata todo
País Altamira como o município, mas violento temos pelo outro lado a nossa Polícia Militar
organizando tarefas ao combate ao crime. Participei no dia vinte (20) de abril representando esta
Casa de Leis, do lançamento do Projeto Redução da Criminalidade em Altamira, realizado pelo
16º- Batalhão da Polícia Militar, esse Programa tem como objetivo integra a sociedade dos
diversos seguimentos da Policia Militar, para que juntos tenham a responsabilidade da segurança
pública em nossa cidade. Sabemos que a segurança pública é dever do Estado, mas cabe a todos
nós trabalharmos todos unidos para garantir a redução do crime. Podemos contribuir repassando
informações para a polícia, denunciando através do projeto Guardião do Xingu, que é um
aplicativo do celular que poderá ser usado como principal ferramenta de combate ao crime. Na
internet podemos baixar o aplicativo no celular e fazer denúncias sem ser identificado em tempo
hábil a polícia poderá está verificando a situação, seja ela nos comércios nos bairros e até mesmo
na zona rural, portanto vamos nos unir e apoiar para que nossa cidade saia da negatividade que
os noticiários apresentam. Parabéns aos Coronéis e a Policia Militar. Também dizer que não sabe
a quem interessa essa difamação que a Rede Globo faz da nossa cidade é a segunda vez que
nossa cidade é levada a todo o Brasil como o município, mas violento do mundo. Sabemos que a
base que eles fazer é ir nos hospitais e ver quem está baleado que morreu, nós sabemos que nos
hospitais não tem somente pessoas de Altamira, temos pessoas de Porto de Moz, Vitória do
Xingu, Senador José Porfírio, Medicilândia e de Uruará por sermos cidade polo vem pessoas
doentes, baleados, esfaqueados de todos os municípios vizinhos de nossa região, e aí tudo fica
para o município de Altamira como o mais violento do mundo, temos que trabalhar para que
possamos desclassificar a Rede Globo desse noticiários. Vereador Marquinho com relação a
água da comunidade do Michila o procedimento da professora Luzia. No meu ponto de vista
acho que ela agiu corretamente assim como todos os beneficiados com a água não devia ter
comparecido, em repúdio ao vereador que fez a solicitação e lá não compareceu para anunciar a
liberação do recurso ou em repúdio a comissão politiqueira que foi lá anunciar a liberação do
recurso. Este recurso é Federal liberado pelo Ministro Helder Barbalho e que vem através das
contas do Governo do Estado, portanto nada mais justo do que o nobre vereador convidar este
vereador que fez a solicitação para estar presente. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente
passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente Raimundinho Aguiar para assumir a direção
dos trabalhos para que também possa fazer uso da palavra ao assumir facultou a palavra ao
vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: nobres colegas meus
cumprimentos em especial ao vereador João Estevam, dizer que mais uma vez é um prazer vê-lo
bem, dizer que me sensibilizou muito suas palavras principalmente quando fui em sua casa e
você falou da sua experiência com Deus naquele momento do acidente e no momento no hospital
que você teve uma leve piora e depois se recuperou. Eu quero que você der seu testemunho
pessoalmente para cada vereador a sua experiência com Deus, o que você acho que estava
fazendo de errado e que Deus te chamou atenção e que agora você vai tentar mudar todos nós
somos falho e pecadores, mas que você vai tentar seguir os mandamentos de Deus. Então é
importante que vossa excelência passe depois para os colegas pessoalmente a experiência divina.
Nós médicos somos capacitados e estudamos, mas sem a luz divina, sem a benção de Deus não
podemos levar nossa missão que é salvar vidas e recuperar a saúde das pessoas. No dia que me
ligaram para dizer que vossa excelência tinha tido uma lesão grave na coluna e na bacia e que
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também sua pressão estava baixa você estava em choque, não só me chamou atenção por ser um
amigo mas também porque também naquele momento você corria risco de vida e como várias
pessoas com lesões igual vossa excelência infelizmente faleceram e você é um vencedor. Quero
agradecer suas palavras e dizer que queremos você sempre aqui conosco e o que eu fiz para
vossa excelência eu faria por qualquer um porque essa é minha missão e eu faria por qualquer
pessoa. Também quero fazer referência a reportagem que foi vinculada no Fantástico é um tema
de importância, o vereador Victor já fez aqui, mas o menos um resumo da atuação dos
parlamentares na questão da segurança pública, ele que faz parte e preside, e diversas ações dos
vereadores. Vimos nas redes sociais as pessoas criticarem a atuação do vereador que ele é
culpado disso e daquilo nós ouvimos muito isso, as críticas elas são bem-vindas e é uma alerta
para que possamos ver que caminho estamos indo. Mas de qualquer forma é importante verificar
que o vereador ele atuação primeira no Âmbito Municipal, o poder de ação dele legal é no
município, nada impede que ele possa ir até ao Secretário de Segurança Pública como nós fomos
ir também até ao Presidente da Assembleia como nós fomos há várias autoridades de segurança
pública, como inclusive trouxemos aqui o Secretário de Segurança e diversos outras ações. Mas
o campo do vereador a atuação é municipal propondo, fiscalizando o município, e lutando por
melhores políticas públicas, aí quero dizer que um dos grandes avanços na prevenção da
violência foi dentro da nossa Lei Orgânica nós colocarmos m valor mínimo para a Assistência
Social, porque eu digo isso e bato nessa tecla? Sem educação para os nossos jovens, sem creches
para nossas crianças, sem politicas solida e que ocupe não só a zona urbana, mas a zona rural
também nós não teremos uma melhoria que deslumbre esse cenário que está aí. Nas pesquisas
que vimos de cárcere esse presidio vai ser construído,mas ele vai ser insuficiente para colocar os
delinquentes lá porque ele já vai ser pequeno pelo número de pessoas que entram na
criminalidade é um caminho fácil para nosso jovens e crianças. Essa reportagem do Fantástico
ela não é só sobre a report6agem de Altamira ela tem um lado negativo porque a mídia é vender
é chamar atenção ao problema, mas na contrapartida ela tem um lado positivo sim, Altamira
nesses índices que foram mostrados já não são mas esses, esses índices disse cento e cinco
mortes por cem mil habitantes é referente os dados estatísticos do ano de dois mil e treze e dois
mil e quatorze quando a barragem estava mas no auge digamos assim na sua construção, mas de
qualquer forma nós não podemos negar que Altamira é violenta sim nesse final de semana
morreu um bocado de gente de acidentes, assassinatos, enfim, nós não podemos tapar o sol com
a peneira nós temos o problema com a violência sim, nós avançamos em algumas áreas
avançamos Belo Monte trouxe mazelas trouxe mas nós temos que ver os pós e contras, e aquelas
pessoas que moravam nas beiras dos Igarapés sofrendo com doenças contagiosas e que foram
para uma casa saneada e sabemos que não é adequada mas de qualquer forma estão longe da
lama e daquela bactérias enfim prevenir doenças, mas também foram tirados da sua comunidade.
Ali na beira dos Igarapés eles tinham aquela comunidade e isso impacta você reunir pessoas de
lugares diferentes em outro local são diversas culturas e realmente até se adaptar é uma coisa
séria, mas eu acho que o principal problema que se pode comparar Altamira com Jaguará do Sul,
é a indústria que lá tem eles arrecada uma receita quatro a cinco vezes maior do que Altamira,
agora mesmo distribui aos colegas vereadores a receita dos royalties de Belo Monte, ano passado
foi uma média de um milhão e cem mil reais é muito pouco no ano de dois mil e dezessete que
foi produzido de energia um milhão é muito pouco, nós precisamos lutar com os Deputados
Federais e Senadores para rever essa Lei dos royalties, eu acho muito pouco um milhão de reais,
para atender as necessidades de Altamira, se não me falha a memória essa folha de pagamento da
limpeza pública é quase isso um milhão de reais. Então é uma alerta porque se a gente quer
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creche, emprego e indústria precisamos que o Governo Federal olhe para nós, e Altamira agora
nessa matéria de qualquer forma vai mexer com o Governo Federal, ele vai ter que olhar por
Altamira, não só para Altamira porque isso vai ser uma série de matéria sobre a violência, quem
sabe se nisso não se crie uma Lei Federal obrigando que os Estados e Municípios eles tenham
um valor igual tem na Saúde quinze(15) por cento igual tem na Educação vinte e cinco(25) por
cento, porque não na Secretaria de Ação Social ter um valor obrigatório para que se invista em
creches, em escolas de tempo integral, em lazer, esporte, enfim, para ter oportunidades para esses
jovens. Se nós ocuparmos essas crianças e esses jovens o dia inteiro eles não vão para o caminho
do tráfico é muito fácil optar um menor que ele pela Lei é imputável é muito fácil optar uma
criança que está precisando do tênis de uma roupa nova e os pais não terem empregos e
condições de dar, não é fácil mas se nós conseguirmos pelo menos aqui em Altamira tornar essa
realidade diferente nós haveremos de ter um futuro melhor nesse sentido. Eu bato sempre nessa
tecla da questão da assistência, porque você houve essa frase em todos os lugares ninguém nasce
bandido as pessoas só precisam de uma oportunidade de uma capacitação de um emprego e
renda. Então não dar para comparar Altamira com Jaguará do Sul, porque lá tem várias
indústrias, então lá tem emprego onde tem indústria tem emprego. O Prefeito já declarou que se
vier alguma indústria para cá ele dar isenção total de impostos, então vamos lutar estamos agora
com um período pré-eleitoral, para que os Deputados que vierem para Altamira pedir nosso voto
que eles possam fazer o compromisso de criar as indústrias, nós temos uma questão pesqueira é
muito forte nossa pesca, a questão do cacau, enfim diversas outras atividades fábricas de móveis,
enfim nós precisamos gerar empregos e rendas a Prefeitura somente e o Exército esse órgão
somente não vão absorver o comércio de Altamira e não vai absorver a mão de obra que está aí,
nossa população quase dobrou e assim não vai conseguir absorver. Então precisamos lutar por
geração de empregos e renda e investimento no social. Então essa matéria traz essa reflexão, e eu
quero que nossos colegas assumam dentro das prerrogativas do município que é lutar por
melhores projetos nessas áreas, e que possamos nos unir em torno disso. 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 Victor Conde que fizesse a
leitura das matérias: o senhor presidente consultou ao Soberano Plenário para que prorrogue a
Sessão por mais trinta minutos. Aprovado a unanimidade. O vereador Aldo Boaventura e
Agnaldo Rosas, reivindicam que tem que cumprir o tempo regimental. SÓ LEITURA. Projeto
de Lei n.º 076/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que dispõe sobre proibição a
inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam
ao fim a que se destinam. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 1339/2018,
de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços com rede de linha d´água, meio fio,
pavimentação ou blokreteamento na Passagem 06, no bairro Ibiza. Indicação n.º 1340/2018, de
iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços com rede de linha d´água, meio fio,
pavimentação ou blokreteamento na Rua 10, no bairro Mutirão. Indicação n.º 1341/2018, de
iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços com rede de linha d´água, meio fio,
pavimentação ou blokreteamento nas Ruas 13 de maio e Santa Rosa, no bairro Santa Ana.
Indicação n.º 1359/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, implantar o serviço de internet
na EMEF 13 de maio, localizada na Vila Cabocla. Indicação n.º 1360/2018, de iniciativa do
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vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Presidente da Rede Celpa e Regional de
Altamira, que em caráter de urgência, evidenciem esforços no sentido de implantação, através do
programa “Luz Para Todos”, a rede de distribuição de energia elétrica para as localidades Vila
Cabocla e Vila Canopus. Indicação n.º 1361/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho
Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde,
construa um Posto de Saúde na localidade Vila Canopus. Indicação n.º 1356/2018, de iniciativa
do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento
Municipal de Trânsito, realizar os serviços de padronização dos níveis e sinalizações vertical e
horizontal das lombadas em Altamira. Indicação n.º 1357/2018, de iniciativa do vereador Victor
Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
realizar o serviço de padronização das calçadas de Altamira. Indicação n.º 1358/2018, de
iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da Praça em frente à Igreja São Lázaro,
no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 1236/2018, de iniciativa do vereador Isaac
Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
realizar os serviços com rede de linha d´água, meio fio, pavimentação ou blokreteamento nas
Ruas São Francisco e Aparecida e, na Travessa Mineira, no bairro São Domingos. Indicação n.º
1337/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços com rede de linha d´água, meio
fio, pavimentação ou blokreteamento nas Ruas Mário Silva, 07 Amigos e Nova Altamira, no
bairro São Domingos. Indicação n.º 1338/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os
serviços com rede de linha d´água, meio fio, pavimentação ou blokreteamento nas Ruas Quintino
Bocaneiro, Boa Vitória e Jerusalém, no bairro São Domingos. Indicação n.º 1333/2018, de
iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, reativar o programa “NANA NENÉM”. Indicação n.º 1334/2018, de
iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento do Travessões da Oito. Indicação n.º
1235/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento do Ramal Novo Xingu.
Indicação n.º 1342/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Subprefeitura do Distrito de Cachoeira da Serra, construir uma
Quadra de Esportes com cobertura, na EMEI Cachoeira da Serra. Indicação n.º 1343/2018, de
iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde e Subprefeitura do Distrito de Castelo de Sonhos, no sentido de
viabilizar a aquisição de 04 (quatro) camas leitos para o Posto de Saúde Santa Luzia, localizado
naquele Distrito. Indicação n.º 1344/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Subprefeitura do Distrito de Castelo de Sonhos,
realizar o serviço de recuperação da Vicinal das Chácaras, em toda sua extensão, sentido lado
esquerdo, com aproximadamente 14 quilômetros. Indicação n.º 1345/2018, de iniciativa do
vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, criar uma Frente de Trabalho exclusivo para atender as necessidades no bairro Bela
Vista e Parque Ipê. Indicação n.º 1346/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública,
instalar mais braços e trocar as lâmpadas queimadas no serviço de iluminação pública nas Ruas
09, 12, 13 e 14, no Parque Ipê. Indicação n.º 1347/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha,
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que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, construir um novo
prédio para a EMEF São Pedro, Km. 11, no Ramal Monte Santo. Indicação n.º 1348/2018, de
iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Competente, realizar o serviço de reforma da EMEI João Besouro, Km. 12, Ramal
Cipó Ambé. Indicação n.º 1349/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços com galeria
pluvial, rede de linha d´água, meio fio, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação na
estrada do Ramal do Coco até a ponte que faz a divisa com o município de Vitória do Xingu.
Indicação n.º 1350/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, instalar um Laboratório de
análises clínicas no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 1351/2018, de iniciativa da
vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, criar um Conselho Tutelar no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º
1352/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma da Unidade
de Saúde da Família do Cruzeiro. Indicação n.º 1353/2018, de iniciativa do vereador Maia
Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o
serviço de recuperação e revitalização da Ciclovia da Avenida Papa João Paulo II (Avenida que
dá acesso ao aeroporto). Indicação n.º 1354/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, proceder a retomada da
construção da Praça localizada na Avenida João Pessoa, na orla do cais, no terreno da antiga
URE. Indicação n.º 1355/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços com rede de linha
d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica ou blokreteamento nas Ruas Eliene Antunes,
Salim Mauad e Anfrísio Nunes, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 1363/2018, de
iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, proceder os serviços de rede de linha d´água, meio fio e calçada
na Travessa Luiz Coutinho, entre a Rua Horácio Banner e a rodovia Transamazônica, no bairro
Brasília. Indicação n.º 1364/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder os serviços de rede de
linha d´água, meio fio e calçada na Travessa Capitão Pereira, entre a Rua Horácio Banner e a
rodovia Transamazônica, no bairro Brasília. Indicação n.º 1365/2018, de iniciativa da vereadora
Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
educação, implantar nas escolas municipais p disque 100 em cada sala de aula. Indicação n.º
1365/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Agricultura, realizar o serviço de manutenção e
encascalhamento das ladeiras no Travessão do Cajá II, no Assurini. Indicação n.º 1366/2018, de
iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Agricultura, realizar o serviço de manutenção no Travessão Gorgulho da
Rita, sentido agrovila Sol Nascente, no Assurini. Indicação n.º 1367/2018, de iniciativa do
vereador João Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Agricultura, realizar o serviço de manutenção, troca de bueiro, no Travessão do
Cajá II, próximo ao lote do senhor Raimundo Mineiro, no Assurini. AVULSOS: Ofício n.º
140/2018/SEMOB-MCIDADES, encaminhado pelo senhor Inácio Bento de Morais Júnior
Secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Ofício n.º 119/2018SRX,
encaminhado pelo Dr. Walison Magno Damasceno - Delegado Superintendente da Regional do
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Xingu. Ofício n.º 107/2018-22ª SECC/11ª RISP, encaminhado pelo Dr. Mhoab Khayan
Azevedo Lima - Delegado Diretor da 22º Seccional Urbana de Altamira. Ofício n.º CE
011/2018-SI, encaminhado pelo senhor Eduardo Camillo – Superintendente de Relações
Institucionais da Norte Energia. Comunicado n.º 022193/2018, encaminhado pelo Ministério da
Educação, comunicando o repasse de recursos pelo FNDE. Em seguida o senhor Presidente
passou
para
o
GRANDE
EXPEDIENTE,
submetendo
as
matérias
para
DISCUSSÃO:Indicações n.ºs 1339, 1340 e 1341/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello. Indicações n.ºs 1359, 1360 e 1361/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.
Indicações n.ºs 1356, 1357 e 1358/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs
1236, 1337 e 1338/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1333, 1334 e
1235/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1342, 1343 e 1344/2018,
de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 1345 e 1346/2018, de iniciativa do
vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1347, 1348 e 1349/2018, de iniciativa do vereador Assis
Cunha. Indicações n.ºs 1350, 1351 e 1352/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.
Indicações n.ºs 1353, 1354 e 1355/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs
1363, 1364 e 1365/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1365, 1366 e
1367/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Aldo Boaventura, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para
aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 342, 1343 e 1344/2018, de iniciativa do vereador
Aldo Boaventura. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após
os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.
Indicações n.ºs. 1345 e 1346/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 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. 1363, 1364 e
1365/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 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. 1356, 1357 e 13582018, 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. 1359, 1360 e 1361/2018, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Não havendo mais manifestante o senhor presidente solicitou
ao vereador Victor Conde para fazer a verificação de quórum. Havendo número legal, o senhor
presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em
destaque em alguma matéria. Não havendo manifestante o senhor presidente submeteu para
VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 1339, 1340 e 1341/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello. Indicações n.ºs 1359, 1360 e 1361/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.
Indicações n.ºs 1356, 1357 e 1358/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs
1236, 1337 e 1338/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1333, 1334 e
1235/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1342, 1343 e 1344/2018,
de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 1345 e 1346/2018, de iniciativa do
vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1347, 1348 e 1349/2018, de iniciativa do vereador Assis
Cunha. Indicações n.ºs 1350, 1351 e 1352/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.
Indicações n.ºs 1353, 1354 e 1355/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs
1363, 1364 e 1365/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1365, 1366 e
1367/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Aprovadas a unanimidade.Não havendo
mais matérias para votação, o senhor presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES
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PARLAMENTARES,facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o
vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: quero falar sobre essa imagem
negativa que o Fantástico divulgou sobre nosso município, lamentamos muito mas não deixa
presidente de algumas verdades de ali está, falta o Prefeito Municipal investir na educação que é
o alicesse de tudo programa sociais para os jovens não vimos nem falar que tem programas
sociais voltados para nossos jovens de Altamira. Então, portanto presidente nos causa
indignação, mas de maneira que possamos também alertar e dizer cada um faz sua parte a Norte
Energia vem com sua parte o Estado com a sua e o município com a sua e todo mundo se omite e
a população fica cada vez mais sofrendo. Então não vamos nos calar e ficar jogando a
culpabilidade para a Norte Energia, para o Estado porque todo mundo sabe que o Jatene foi um
zero à esquerda conosco, assim como o município também se omite e com isso a população
sofrendo. Então presidente quero fazer referência cobrar aos colegas da base que cobre de
imediato o Plano de Cargos e Carreira dos nossos servidores públicos que estão necessitados já
fizeram audiência pública, pediram apoio para essa Casa, e vocês tem o poder fundamental de
sensibilizar o Executivo para que ele encaminhe esse Plano o mais rápido possível para essa
Casa para que possamos dar condições para esse povo e os direitos conquistados deles. Não
poderia deixar de falar também que no último final de semana foi realizado o Festival do Pacu de
Seringa que é uma das coisas boas e é cultural que o município de Altamira tem, e que também
falta o verdadeiro incentivo para que as coisas aconteçam o Festival do Pacu de Seringa que é
uma maravilha festa essa com mais de quatro mil pessoas se manifestando no Xingu Praia Clube.
Parabéns ao Presidente do Xingu Praia Clube e aos demais que estão envolvidos nessa causa.
Também quero fazer uma crítica construtiva e que a líder de governo leve até ao Executivo
Municipal, com relação a questão da Avenida Via Oeste, nessa semana estivemos lá, a nossa
amiga Leila teve o seu comércio inundado lá foram feitas algumas galerias onde eu até dizia aos
assessores do Prefeito e as pessoas voltadas a administração, onde eles falavam é uma galeria
profunda e realmente é profunda mais só que a povo que lá residem estão todos debaixo de água,
esses moradores lá do final da Via Oeste perderam tudo, então temos que saber de quem foi esse
planejamento qual o erro que aconteceu na mencionada Avenida para que não volte acontecer
isso. Então presidente Loredan também estou hoje fazendo mas cobranças crítica construtiva
vereadora Irenilde, no Porto da balsa do Assurini, vou levar o pessoal lá nos Quatro Bocas para
mostrar a localidade, e aí quando eu voltei lá do outro lado o povo me cercaram lá e pediram
vereador falem com os outros vereadores para intercederem junto ao presidente da Câmara e ao
Prefeito Municipal junto à Norte Energia ou quem quer que seja para que faça a construção do
barracão um abrigo para o povo não ficar no sol e com um banheiro porque as mulheres estão
entrando no mato para fazer suas necessidades e aí os caras vão atrás para estrupa as mesma ali
na balsa do Assurini, eu trouxe essa informação que eu acho que é de conhecimento de alguns
vereadores para que nós possamos avançar trazer Isaac na condição de que o Prefeito venha o
mais rápido possível dar condição de vida para aquela população. Também quero referência Dr.
Loredan que lá na comunidade dos Quatro Bocas, a população está fazendo um apelo João
Estevam que interceda junto também para a construção de um posto de saúde para que venha
atender aquela comunidade eles não têm para recorrer para solucionar o problema de saúde que
ali é um caos. Outra questão é o Ensino Médio que o Estado também é omisso nisso, temos que
ir lá com o Odair para ver como fazer para aquela população poder contar com o Ensino Médio,
então há uma culpabilidade de ambas as partes, o que que nós temos que fazer? É cobrar do
Estado, cobra do município. O vereador João Estevam solicitou um aparte o qual foi concedido,
após os cumprimentos disse: nobre vereador eu já fiz essa indicação já venho lutando a gente
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com o Secretário com o Prefeito porque é onde está concentrado a maior parte da população do
Assurini é nos Quatro Bocas e lá precisa de um Posto de Saúde, como disse já fiz a indicação
consegui até mesmo o local para a construção do mesmo agora vou conversar com o Prefeito e a
senhora Secretária de Educação para que aconteça , assim não precisando se deslocar até a
Agrovila Sol Nascente porque é muito distante. Agradeceu. Dando continuidade o vereador
Francisco Marcos disse: vereador Raimundinho empresário e vereador desta Casa com todo
respeito que tenho por vossa excelência, mas não poderia deixar de dizer eu acredito que vossa
excelência foi infeliz quando disse que nós estávamos fazendo politicagem quando estávamos
levando o pessoal para apresentar as localidades para as pessoas fazerem esse estudo do
Programa Água para Todos, programa esse que é do Governo Federal e eu lá não disse nada a
não ser fazer m in há obrigação de acompanhar e fiscalizar, quem estava lá, está aqui presente
como o Nilson dos Quatro Bocas e o Neto do Michila ele estava presente e tenho certeza que ele
não viu em nem um momento eu fazer politicagem lá eu nem os vereadores que lá estavam liguei
várias vezes para o João Roberto para ele ir conosco mas ele não me atendeu a vereadora
Socorro disse que já tinha outro compromisso. Então veja bem vereador vossa excelência foi
infeliz sim, porque esse pessoal do programa que chegaram aqui é de uma empresa contratada
pela Secretaria de Agricultura e Pesca, para fazer o estudo para a engenharia venha fazer a
conclusão da obra da Água para Todos que é um recurso do Ministério da Integração colocado
pelo o Ministro Helder Barbalho, agora vejam bem se eu não estivesse aqui para levar essas
pessoas quem iria levar? Se eles não tivesse ter me procurado porque eles foram lá na Prefeitura
e levaram quatro horas de chá de banco, a sua filha que é chefe de gabinete do Executivo ela
simplesmente disse vocês vão para o Anapu primeiro porque o Prefeito está viajando e não vai
poder atendê-los, e eu não vou atender vocês, o pessoal como tem pressa de resolver essa
problemática da água forma lá e procuraram alguns vereadores como o vereador Aldo, e eu
respondi para eles eu vou levar vocês na comunidade assim como o vereador João Estavam faria
a vereadora Irenilde faria e qualquer vereador faria porque esse é nosso papel. Então vereador eu
acredito que vossa excelência foi infeliz quando veio dizer que nós estávamos fazendo
politicagem, politicagem se eu não tivesse falado lá no Ramal da Floresta para todo mundo ouvir
que a indicação era de autoria de vossa excelência, eu disse estou aqui hoje trazendo o pessoal do
Programa Água para Todos através de uma indicação feita pelo o vereador Raimundinho Aguiar,
e está na nossa Galeria testemunha que ouviu eu falando vereador, então eu confesso a vossa
excelência fiquei muito triste por ver vossa excelência achar que tudo que nós fazemos é
politicagem. Agora lamento muit6o informar a população e a todos que não é tudo que houver
que vossa excelência pode estar no meio e de vez enquanto tem que dar brecha para os outros.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os
cumprimentos disse: eu também quero me reporta sobre o último Fantástico onde se falou da
violência em Altamira, eu não concordo que aqui colocamos a culpa na imprensa, eu acho que a
imprensa hoje ela tem um papel muito importante de mostrar para a sociedade brasileira aonde o
poder público não funciona, aqui não é uma exclusividade só em Altamira que o poder público
não funciona s sim o Estado e no Brasil as asneiras que temos vistos no últimos quatro anos. Eu
sou daquela região aonde foi colocado o município de Jaraguá do Sul, só que se hoje lá está
industrializado aqueles municípios e Estados foi porque os Prefeitos e Governadores sem
bandeiras partidárias foram buscar melhorias, eu vejo aqui no Estado do Pará o abandono é culpa
dos Governantes que ao longo de décadas não fizeram o dever de casa. Eu mostro quando foi
construído o Porto lá em São Luiz, o Governador era o Jader Barbalho na época que poderia sim
ter levado esse Porto próximo a Belém porque nós temos uma grande costa marítima e rios com
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águas profundas aonde tem sim acesso a navios. Eu vi aqui em Altamira aonde o Prefeito
mandou um Projeto de Lei para essa Casa e foi aprovado a exclusão da Secretaria de Esporte, a
Secretaria de Cultura e a Secretaria de Agricultura, aonde nós falamos da necessidade de dar aos
jovens acesso ao esporte, cultura, a prática de plantio para que eles tenham seu dia ocupados.
Violência senhores que me houve e não ter acesso numa estrada, violência é o Governo não ter
cobrado uma fiscalização melhor nessas Condicionantes, igual à beira do Igarapé Altamira que
essas vias recém construídas estão intrafegável não tem acesso estão só buracos, os bairros uma
violência que as pessoas vivem na lama vocês podem visitar os bairros da cidade isso é violência
não temos nada, então não adianta nós vereadores achar que a culpa é da Rede Globo da
Bandeirante, Record ou qualquer outra imprensa, a imprensa ela está de parabéns por mostrar a
sociedade3 aquilo que não é feito e não adiantar colocar armamentos nas ruas, mas homens mas
armas, mas viatura, mas gastos e mas presidio, violência se combate com economia, educação,
empresas e geração de empregos e rendas. Quando nós chegamos em Castelo de Sonhos no ano
de dois mil e um presidente morria um hoje e amanhã o outro estava amarrado no pé de manga
para amanhã, em trinta dias senhores foram mortos quarenta e oito (48) pessoas, naquele
momento nós fomos para Brasília e convocamos uma audiência pública com o Ministro eu falei
para eles que nós tínhamos um presídio de segurança máxima em Castelo de Sonhos, era preso o
morto porque nunca vi preso sair do cemitério o assino ficava andando pelas ruas. Porque no
Estado onde eu fui criado chama se assassinos, assassinos que m tira a vida do cidadão. Nós
temos que tomar vergonha e dizer abertamente quem comete um homicídio é um assassino é que
a vida tem que ser respeitada e cabe aos poderes públicos dos município, Estados e Federal fazer
sua parte em respeitar a imprensa quando ela divulga o que ela está divulgando o que são
imagens e fatos verdadeiros que infelizmente estão ocorrendo dia após dia no nosso município.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. AgnaldoRosas, que após os
cumprimentos disse: senhores nesta semana as pesquisas de vários Institutos têm demostrado
que a principal preocupação dos eleitores brasileiros hoje é a corrupção, isso causou surpresa
assistimos por aí várias pessoas discutindo porque superou e muito o problema da saúde,
segurança e da educação, o que se percebi? É que a população brasileira está atenta levando em
consideração que a corrupção é a mãe de todas essas mazelas, a corrupção ela está em pauta na
discussão do nosso dia a dia, e eu não tenho dúvida nenhuma que o eleitor este ano vai dar um
basta para lá em políticos corruptos, isso9 vai estar sacramentado nessa próxima eleição,
corruptos aqueles indicados na Lava Jato vão levar na linguagem comum o farelo eu não tenho
dúvida nenhuma disso. O vereador Isaac, colocou que está ansioso para que o Lava Jata cheguei
aqui na construção de Belo Monte eu não tenho dúvida Isaac que vai chegar aqui também, e
alguns políticos inclusive de Altamira vão está necessariamente indicados porque já foi revelado
que cento e cinquenta milhões de reais foram entregues como propina para dois partidos que há
bastante tempo governa este País que é o PMDB e o PT, então não tenho dúvida nenhuma
vereador Isaac porque são cento e cinquenta milhões de reais que estão fazendo falta hoje nas
escolas, cento e cinquenta milhões de reais que estão fazendo falta hoje nas ruas de Altamira, a
violência hoje que graças a Altamira é fruto dessa corrupção também. Eu lamento
profundamente asa colocações feitas pelo o Raimundinho Aguiar quando ele se referiu a uma
diretora de uma escola do Michila quando ele diz que ela agiu corretamente quando não recebeu
os técnicos do Programa Água para Todos, eu acho com todo sinceridade vereador Raimundinho
Aguiar, está diretora que eu não sei o nome ela deveria receber uma moção de repúdio porque
esse não é o papel dela vereador prejudicar todo um trabalho que iria beneficiar toda aquela
comunidade, não sei quem é essa diretora mas possivelmente seja uma diretora indicada como
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são a maioria das diretoras , como são indicados a maioria dos professores neste governo o
SINTEPP já esteve aqui e disse que de mil e quinhentos professores quase mil professores são
indicados, temporários, contratados a partir do mês de março e demitidos no mês de dezembro
para não receberem seu décimo terceiro salário e também suas férias isto sim que é crime.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos
disse: quero relatar uma coisa muito importante e ao mesmo tempo pedir apoio para que essa
Casa de Leis, faça uma moção ou eu fazer e conta com o apoio de todos os pares com relação a
um assunto que pode acontecer e é grave a questão dos desempregos na Infraero como não está
mas existindo voos áreas noturnos da MAP e da AZUL Linhas Aéreas e bem provável que venha
a demitir alguns funcionários, então já que essas empresas vieram para Altamira e se deram bem
tiveram contratos altíssimos com a Norte Energia, então dois pontos positivos nós tentarmos
fazer uma moção e mandar para a MAP linhas áreas e para a Azul linhas aéreas, sensibilizar a
crise econômica que está o País, agora imaginam perder dez funcionários pais de famílias devido
a Infraero ser obrigada a fechar no período noturno. Eu sei porque tenho acompanhado que a
despesa mensal da Infraero em Altamira é em média de seiscentos mil reais mensal, e eles só
conseguem capitar quatrocentos mil reais , então todos os mês há um déficit de duzentos mil
reais, mas sabemos que a MAP e a Azul tem um patrimônio muito bom e tem condições de
cobrir esse déficit porque é de interesse nacional, não é somente Altamira que vai ser
privilegiada pessoas do Sul e de todos os níveis que usam dos voos precisam dos mesmos, e nós
poderíamos contemplar com a situação de sensibilizar a Azul e a MAP para que seja
disponibilizado um voo noturno para que não aconteça a interrupção dos trabalhos noturnos e a
Infraero ser obrigada a fechar por não ter voo noturno. Então, eu acredito que essa Casa de Leis
em nome do presidente e com apoio de todos os vereadores a moção de solicitação de apoio para
a MAP e a Azul. Não poderia deixar de discordar vereado Agnaldo e não defendendo a diretora,
no início da Sessão conversando com o vereador Marquinho eu falei gostaria de saber vossa
excelência é advogado será que um diretor tem esse poder de liberar qualquer ação dentro da
escola nesse aspecto? Tenho dúvidas porque acho que tem uma pessoa competente que seria a
Secretária de Educação teria que ter um documento porque na minha casa se chegar alguma
pessoa dizendo isso ou aquilo eu sempre digo não se acredita em tudo que se fala, mas é claro
que não tem nada haver uma coisa com a outra. Gostaria de saber de vossa excelência Dr.
Agnaldo Rosas, porque quanto advogado tem esse conhecimento que me der essa propriedade de
ter conhecimento se o diretor tem esse poder de autorizar isso ou aquilo sem o conhecimento da
Secretária de Educação? O vereador Dr. Agnaldo Rosas, respondeu à pergunta do vereador João
Roberto. Eu acompanhei a equipe lá na comunidade do 23, eles saíram de lá dizendo que eles
iriam para as outras comunidades, então o que se viu no 23 é o que ocorreu em todas as outras
localidades, então eles foram apenas para informar como iria informar e umas das condições é
que esse projeto beneficiasse onde houvesse escola, onde houvesse serviços públicos, não era
para fazer o trabalho em si, já e somente para pedir informações e possivelmente foi essas
informações que foi referida lá e possivelmente como já foi dito aqui foram negados pela
diretora. Agradeceu. dando continuidade o vereador João Roberto disse: era minha dúvida Dr.
Agnaldo Rosa, eu não acompanhei só ouvi comentar o fato, somos quinze vereadores para apurar
se houve algum erro, mas acredito sim que a Secretária de Educação ela é responsável pela
Educação, qualquer coisa que acontecer a diretora é responsável pelo o âmbito legal quanto a
alunos e qualquer coisa que aconteça na escola a responsabilidade é da diretora eu sei isso é
fato, mas se tivesse sido comunicado através de oficio a Secretaria e ela não atendesse aí seria
errado. Eu particularmente vou procurar saber para ter certeza. O vereador Francisco Marcos
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solicitou um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse: aquele povo necessita de
água, vejam bem o que o pessoal foram fazer lá era um estudo como o vereador Agnaldo falou
onde tem prédios públicos, escolas e creches onde tem órgão público, o que o pessoal da
Secretaria estavam lá trabalhando e informaram e que eles só queriam saber a quantidade de
alunos que estudavam naquela escola e fazer o GPS da localidade porque se for colocar água
numa localidade daquela e não colocar na escola onde os alunos estudam Isaac é de lascar. Então
tem que fazer o estudo, mas acredito que isso vai ser resolvido. O vereador Raimundinho vai lá
vai interceder e vai dar tudo certo. Agradeceu. Dando continuidade o vereador João Roberto
disse: quero só dizer que no meu ponto de vista se os caras vieram tecnicamente teria que ter
falado com a Secretária de Educação, que ela tem todas as informações, eu acredito que essa
Secretaria teria essas informações. O vereador Isaac Costa, solicitou um aparte o qual foi
concedido, após os cumprimentos disse: eu acho que vocês estão falando demais, estão fazendo
tempestade em copo de água, isso é muito fácil de resolver. Agradeceu. Dando continuidade o
vereador João Roberto disse: é somente para tirar minhas dúvidas, e que me despertou a questão
da moção de repúdio com relação a diretora a essa questão que eu não concordo. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: o dia
hoje está alegre queremos agradecer a Deus que ele nos respondeu as nossas oração pelo nosso
colega João Estevam, quando nós estávamos aqui em quatorze vereadores, mas nós sabíamos
que falta algo, tipo assim aqui tem o tronco que é a mesa e nós somos os galhos, mas sabemos
que estava faltando um galho, muitas das vezes os galhinhos, né vereador Aldo muitas das vezes
os galhos espertos uns querendo passar uns dos outros, uns querendo crescer mas dos que os
outros né isso vereadora Socorro? Mas graças a Deus que vossa excelência está aqui. Quero
parabenizar a todos vocês que estão correndo atrás de seus objetivos para suas comunidades com
todo carinho. Também parabenizar o Prefeito Domingos Juvenil pela sua pronta atenção aos
nossos pedidos que não deixa de nos atender em momento algum. Sabemos das fortes chuvas
que está aí sabemos que é o tempo dela e que não está destruída a zona urbana quanto está a
destruindo a zona rural, mas estamos atentas essas situações. Dizer que em (João 14) diz que
Jesus demostrou com a vida qual é a maneira de sobrevivermos melhor ao sofrimento, vereador
Aldo mesmo nos momentos mais difíceis Jesus nunca perdeu sua ligação com Deus, ele não
tentou passar pelo sofrimento sozinho, então está aí o exemplo do João Estevam, quando ele fala
do Dr. Loredan e quando ele fala do atendimento do Hospital Regional, quando estamos
sofrendo mas temos pelo menos uma pessoa por perto a gente fica feliz e reagimos rápido
porque é Deus que está mandando aqueles anjos para nos consolar e nos confortar, Então o Dr.
Loredan vereador João Estevam , devemos muito a ele, como foi falado o que ele fez pelo o
senhor, e tenho certeza que ele faria por qualquer um de nós, com a competência, sabedoria e
humildade dele ele faria por qualquer um de nós que esteja em qualquer situação. Graças a Deus
que você está aqui conosco. Agradeceu. em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa,
que após os cumprimentos disse: vou aproveitar a oportunidade e dizer lembrem das minhas
palavras daqui a quatro anos, o Assurini principalmente aquela área das Quatro Bocas, Travessão
da Firma, Picadão e o Ituna, vai ser o maior produtor de cacau desse brasil, estive lá na semana
passada no travessão da Firma e todos os colonos que eu visitei que tinha menos pés de cacau no
seu lote tinha quinze mil pés de cacau e já dez produzindo, imagine milhares de produtores Maia
Júnior, naquela localidade do Assurini, então isso é mesa farta para os filhos dos agricultores. No
início do meu discurso eu falei dessa matéria do Fantástico nós filhos de Altamira estamos
passando hoje. Olho para todos os empresários de Altamira que cresceram na cidade de Altamira
e que são donos das mais ricas fazendas da região, onde é que estão esses empresários? O que é
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que esses homens têm feito por Altamira? nossos jovens sendo assassinados sem oportunidades,
será que a vida da gente só vale o dinheiro que tem no bolso? E os demais que se dane, a mesa
do vizinho pouco interessa se está farta se o seu filho vai tomar café da manhã ou não, o que
imporá se está doente ou não, se veta precisando de um remédio. Então empresários de Altamira
que estão me ouvindo vocês se acordem para a realidade do nosso município porque é esse povo
carente que compram nas suas lojas e eles precisam de uma retribuição também, me mostra esse
empresário aí no meio de mil, aqueles que fazem um trabalho social no nosso município pode até
ter mas eu não sei, se souber pode vir aqui que eu dou a cara a tapa e parabenizo os que fizerem
esse trabalho porque é inédito em nosso município, se tiver algum empresário que estiver me
ouvindo e estiver com raiva não posso fazer nada só lamento, e que procure fazer alguma coisa
por esse pessoal se unindo com todos nós vereadores. Nosso presidente Dr. Loredan falou a
pouco que realmente deu uma diminuída na criminalidade do nosso município, a reportagem do
Fantástico não foi tão real, mas é como o Aldo falou à imprensa realmente tem que expor a
realidade para que as pessoas não pense que aqui é às mil maravilhas serve para alertar a
população de Altamira, porque em nosso município não tem somente bandido não, essa obra
veio para trazer o mal para nós que somos filhos de Altamira, e nós não soubemos nos organizar
e nem fomos unidos na hora de fechar os acordos das Condicionantes nós fomos fracos, então
temos que ser fortes e unidos porque sozinhos não fazemos nada. Temos coisa João Roberto,
mas importantes como já falei antes como a água do nosso município que a Norte Energia não
resolveu o problema da água, daqui uns cinco seis anos somente quinze por cento do nosso
município vão está com água potável em suas casas porque essa subestação que leva água para
suas casas, já tem mais de vinte anos que está na mesma situação a água que sai de lá é como se
fosse para doze mil famílias, porque o bem mais preciosos que temos é a água. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse:
mas uma vez quero comunicar a todos que na tarde de sexta-feira, estive na comum idade do
ramal da Floresta, visitando ami gos e moradores daquela comunidade e ouvindo as
reinvindicações que estarei apresentando nesta Casa de Leis. Sabemos que com as fortes chuvas
as estradas ficam intrafegáveis assim necessitando de reparos urgentespara que os agricultores
possam escoar suas produções agrícolas. Também fico muito feliz de saber que as comunidades
da zona rural estão sendo atendidas com o Programa Água para Todos, apresentei nessa Casa de
Leis no ano de dois mil e dezessete, as indicações que solicitava junto a SEDAP (Secretaria de
Estado e Desenvolvimento Agrário e Pesca) que atendesse essas comunidades Pioneira, ramal da
Floresta, Quatro Bocas e Michila. As Associações de Moradores as localidades nos informaram
em reunião que estavam sem água, uma vez que os poços semi-artesianos eles secam, e com o
Programa Água para Todos, todas as comunidades serão beneficiadas para desenvolverem suas
atividades domésticas, comerciais e industriais, como a fábrica de queijos e postos de
combustíveis, e demais empresas que estão se instalando nas localidades. Deixo aqui novamente
meu pedido era que realmente seja implantado o Programa uma vez que o recurso para execução
já foi liberado e a população necessita desses atendimentos. Então quero comunicar as
comunidades do ramal da Floresta e Cipó Ambé que hoje em comunicação com o Secretário de
Obras o Pedro Barbosa, ele me informou que as maquinas estão descendo para a estrada
Magalhães Barata e estão fazendo os ramais da Floresta, Cipó Ambé, Traíras, Gaviãozinho e
toda aquela região. Voltando ao assunto da água, coincidência o nobre vereador Marquinho,
ligou para todos os vereadores para que pudesse fazer parte da Comissão que estava indo para as
comunidades e este vereador que apresentou o pedido solicitando esse benefício para essas
comunidades não fui convidado agora vejam bem se não é proveito político, o nobre vereador
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Marquinho é pré-candidato a Deputado Estadual como também o vereador Agnaldo Rosas, então
ainda querem dizer que tirar proveito político. Agradeceu. em seguida fez uso da palavra o
vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: quero dizer ao vereador João
Roberto, que não desanime vossa excelência falou no primeiro expediente falar da sua
preocupação que tem algumas autoridades da Norte Energia que estão criticando a sua atuação,
mas vossa excelência está fazendo seu papel com muita propriedade inclusive a questão da água
no RUC Casa Nova é uma questão seríssima, a água é um bem precioso que não pode ter riscos
de contaminação nenhuma. Queremos aproveitar para até que vossa excelência tocou nesse
assunto, a sugestão de vossa excelência de fazer uma reunião com os Procuradores da República,
Promotores do Estado, Promotores Públicos, será colocado em prática nós faremos contato com
esses Promotores e procuradores. E também no dia vinte e dois de maio, a Norte Energia fará
aqui um relatório de prestação de contas, onde vai falar tudo aquilo que já foi feito e o que está
projetado, é uma oportunidade para os vereadores fazerem a cobrança e estabelecer um prazo
para que essas obras e serviços como a questão da água, a questão do esgoto e a questão da
entrada da cidade enfim, várias outras obras que possa ter um prazo e que possa ter um
cronograma que possa ser cumprindo. Então no dia vinte e dois de maio pela manhã a Norte
Energia estará aqui, apesar do vereador João Roberto não estar aqui porque ele vai estar em
Brasília representando a Câmara Municipal, mas nós teremos a oportunidade de estar fazendo
uma reunião depois antes com a presença do vereador João Roberto e os demais vereadores
interessados nesse assunto tão importante. Lembrando que quinta-feira próxima aqui nesta Casa
será o início do Curso de Oratória e Cidadania para aquelas pessoas que estão escritas e estão nos
ouvindo pela Rádio Cidade, os vereadores que também puderem participar da abertura as
dezenove horas na quinta-feira dia vinte e seis. No dia sete de maio na segunda-feira também
aqui a comemoração do Maio Laranja da prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes,
então vai ter toda uma equipe, vai vir um debatedor de Brasília que vai estar presente junto com
as diversas autoridades vamos convidar o Ministério, Público e todas as autoridades que
estiverem envolvidas na questão da criança e do adolescente. Também quero falar da Emenda
Impositivas em reunião com o Executivo na semana passada foi acordado que está chegando
aqui na Casa a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) naquela Sessão anterior que eu disse que
podia fazer a emenda coletiva da prédio da Câmara, nós achávamos que era um valor menor do
que é, cada emenda vai girar em torno do valor real de cento e trinta e seis mil reais, então s
vereadores que quiseram já a providenciar a emenda da LDO, a contadora vai vir nessa Casa
fazer uma reunião com os vereadores, mas para adianta-los pode se unir para fazer essas
emendas pode se unir. Aquela minha na questão da Câmara vou manter, mas quem que quiser
fazer, só tem que seguir a questão da proporção de quinze por cento para a Saúde e vinte e cinco
por cento para a Educação, então fizerem só sobre obras, nós vamos deixar a Saúde e a Educação
de fora, então a contadora vai reunir com relação a isso mas já podem ir articulando que o
Prefeito me garantiu que não vai vetar nem um tipo de emenda a LDO, então confiamos na
palavra dele que não serão vetadas e essas emendas serão inseridas no Orçamento do ano de dois
mil e dezenove. Então aquela questão da Câmara ela será mantida a minha parte no caso, e
vamos ver qual o vereador que mantem a assinatura na emenda em relação ao prédio da Câmara.
Mas as emendas dos outros vereadores podem se unir como eu disse e podem fazer em conjunto
porque realmente cento e trinta e seis mil reais, é um valor muito baixo não dar para construir o
prédio da Câmara porque somente uma quadra é praticamente esse valor, as creches por
exemplo, não vai ser esse valor tem que juntar os vereadores. Depois nós vamos alterar a Lei
Orgânica, para que possamos aumentar esse valor e que vereador participe de mais ativamente
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desse orçamento, lembrando que esses valores que eu estou falando não é que o vereador tenha
para receber nada disso, para esclarecer a população que nos houve Emenda Impositiva é um
valor que o vereador coloca e que o Prefeito cumpri, digamos que eu peço uma creche lá no
Jatobá isso é só um exemplo, aí no ano de dois mil e dezenove essa creche é construída com a
emenda do vereador seja ele de base ou de oposição. Então esse recurso é a Prefeitura que vai
disponibilizar para construir a creche ou qualquer obra que o vereador indicar, mas não é o
vereador que vai ter esse recurso não, quem fazer a gestão e a execução da obra é o município.
Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente agradeceu a presença do povo
em geral, da imprensa e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata
que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e
quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente
Raimundo Sousa Aguiar
Vice Presidente

Victor Conde de Sousa
1ºSecretário
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