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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO 

DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

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

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

Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira, 

Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Francisco de Assis  Cunha, Francisco 

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

Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Waldecir Aranha Maia Júnior. O 

senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida 

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

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

justificar a ausência dos senhores vereadores Roni Emerson Heck (participando de audiência 

PLP 137/ Brasília) Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos) e João Estevam da Silva Neto 

(atestado médico). Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores 

a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte de março do ano de dois mil e dezoito. Não 

havendo manifestantes submeteu a mesma para aprovação, aprovada pela maioria, abstendo se 

de votar o vereador Francisco Marcos. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM 

DO DIA, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse:  gostaria nesse pequeno expediente de 

comentar um pouco sobre o março lilás, aonde a vere4adora Irenilde esteve presente também em 

duas localidades na zona rural na Vale Piauiense e também na Vale do Xingu, realizando 

atendimentos, nosso objetivo maior é fazer coleta do PCCU nesse mês de março procurar as 

mulheres principalmente aquelas que nunca fizeram o Preventivo do Câncer Pélvico Uterino. E 

também foram realizados exames médicos, odontológicos, enfermagem e vacinas dentre outros 

nessas duas comunidades. Outro assunto que está me chamando muita atenção e que estamos 

também sendo procurados sobre essas obras que hoje vou me reportar somente as obras da Saúde 

que a Norte Energia fez estão aí caindo obras novas que estão caindo como por exemplo, como 

foi a indicação do colega Maia Júnior, que foi pedindo a reforma e reparos lá no Sol Nascente 

daquela Unidade de Saúde, pois foi uma obra da Norte Energia, foi uma obra que foi lutada 

através da Câmara Técnica de  Saúde a Câmara Sete para a reforma das unidades de saúde do 

município de Altamira, e vimos as obras onde estive presente na Sol Nascente pude observar um 

grande buraco no corredor da Unidade de Saúde. O Posto de Saúde da Brasília também a qual 

tem rachaduras, eu me admiro muito essas obras estarem nessa conjuntura, pois a Norte Energia 

se dizem ter bons engenheiros e estar acontecendo esse tipo de coisa nas obras do nosso 

município que recebeu muitas mazelas com esta obra, uma obra nova que é o Hospital do 

Mutirão, eles dizem colocaram muitos ar condicionados em cima do Hospital por isso que 

aconteceu alguns estragos, mas quem foi que fez a obra? Foi a Norte Energia e digo, mas ela não 

fez a obra toda ela fez uma ampliação porque ali já existia a UPA que antes era do Estado, então 

ela não começou do chão não, ela já estava levantada. Então tem várias situações que a Norte 

Energia tem que corrigir e não o Prefeito Municipal não e sim a Norte Energia, a obra é do 

Governo Federal, através da Câmara Sete, é uma Condicionante o Hospital do Mutirão, e que 

realmente os engenheiros possam terminar aquela obra para que o Centro Cirúrgico volte para 

aquele local, aonde a UCI volte também para seu local, porque tudo isso leva contaminação para 

os pacientes. Então isso aí é uma situação que realmente tem que ser resolvida pela Norte 
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Energia, a Norte Energia só vem falar conosco em gabinete, nós queremos está falando para eles 

aqui com a população presente sobre o que nós vimos. Aqui hoje falando somente da Saúde, mas 

sabemos que temos outras obras inacabadas no município de Altamira, e somos nós que pagamos 

o pato. Outro assunto que trago aqui peço aos pares o apoio para que nós possamos ter uma 

conversa com o gestor municipal sobre a questão do salário do servidor público, que retorne o 

salário porque ganhar quinhentos reais, é muito complicado, pelo o menos que se pague o 

mínimo que é o salário mínimo, as pessoas nos procura como sou servidora pública, irei defender 

essa bandeira até os últimos dias que eu estiver nessa Casa para ter esse retorno com urgência 

esse salário dos servidores públicos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente a vereadora Socorro 

finalizou o seu discurso falando que a maioria dos funcionários públicos de Altamira continuam 

ganhando abaixo de um salário mínimo, isto é vergonhoso vereadora Socorro, não podemos 

acreditar que esse município esteja passando por uma situação financeira difícil porque o 

orçamento do ano passado a arrecadação superou e muito do que era previsto. Por alguma vezes 

já me manifestei porque sabemos nós que existe um limite mínimo que é o salário mínimo e 

ninguém pode ganhar menos que um  salário mínimo neste País, infelizmente o Prefeito aqui 

busca atropelar a tudo e a todos e a sociedade fica calada e assim a maioria desses servidores 

ficam porque infelizmente dependem desses empregos temporários que é uma outra aberração 

porque sabemos também funções permanentes eles tem que ser preenchidos através de concurso 

público, e esta Prefeitura a mas de dezoito anos não faz concurso público, e isto interessa sim ao 

Prefeito porque a maioria desse funcionários são cabos eleitorais, mas o Ministério Público de 

Altamira vai ter que agir porque nós vamos ao Ministério Público cobrar uma posição, porque o 

Ministério Público é um representante da população e ele tem que ter esse papel, os eleitos nós 

não podemos fazer nada que contrarie a Lei. Na semana passada houve mais uma vez uma 

suposta inauguração de um prédio público todo pintado de vermelho onde os convites eram para 

as pessoas irem vestidos de vermelho sendo que nós aprovamos aqui a reforma da Lei Orgânica 

e no artigo 2º, diz que a cor predominante dos prédios públicos e dos logradouros públicos tem 

que ser a cor predominante do brasão e da bandeira de Altamira, infelizmente o Prefeito 

continuar atropelar foi aprovado por todos nós por unanimidade. Espero senhores vereadores que 

não fiquem em silêncio com relação a mas esse atropelamento, nós estamos vivenciando a nível 

nacional a Operação Lava Jato já vai fazer quatro anos já foi devolvido aos cofres públicos mas 

de onze bilhões de reais, dinheiro que foram roubados do povo brasileiro, Operação Lava Jato 

está chegando aqui em Altamira também para apurar essas irregularidades que houve na 

construção de Belo Monte, a vereadora Socorro acabou de falar aqui dos prédios que eram 

Condicionantes e que não foram resolvidos e estão aí todos caindo a maioria das obras da Norte 

Energia realmente é de terceira categoria, mas isso se justifica porque   aqui também houve uma 

lavagem de dinheiro e de propinas, um dos coordenadores disse que cento e cinquenta milhões 

de reais, foram entregues para dois partidos e é por causa disso que estamos vivenciando toda 

essa desgraceira que aí está. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos, que após os cumprimentos disse: nesse pequeno expediente quero incorporar os 

discursos dos vereadores Socorro e Agnaldo Rosas, discursos esses com muita propriedade 

falando realmente a realidade do que está acontecendo em Altamira. Outro sim, senhor 

Presidente eu recebo várias denúncias estão aqui os papeis vão chegando e eu vou colocando no 

meu gabinete para que possa vir me manifestar e mostrar a indignação dessa população. Agora 

há pouco recebi aqui os caminhoneiros que estão ali todos com placa vermelha meu caro Vice-

Presidente Raimundinho, peço que vossa excelência possa interceder para que se resolva essa 
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situação, são vinte e cinco caminhões de frete que fica ali ao lado do Centro de Convenções, 

esses cidadãos são pais de famílias trabalhadores que estão ali o que é que está errado? Vamos 

buscar uma alternativa vamos lá a Norte Energia tantas áreas que tem por aí, vamos encontrar 

um pátio para esses caminhões ficarem, Prefeitura vamos arrumar Dr. Domingos Juvenil vamos 

arrumar um lugar para esse povo trabalhar porque eles precisam trabalhar, aí foi dado um prazo 

até hoje ao meio dia para sumirem de lá e se não sumirem de lá a Guarda Municipal vai baixar o 

pau. Então, meus caros vereadores, Presidente peço encarecidamente de vossas excelências que 

interceda com o Prefeito ou lá com que seja para que resolva essa situação, para que der uma 

solução, que busque uma alternativa para essas pessoas poderem exercer suas funções. Recebi 

senhor  Presidente uma comissão de moradores do ramal da Lagoa, onde os mesmos disseram 

que desde o dia dezenove minha líder do governo Irenilde, que as aulas começaram e os alunos 

não estão estudando porque não tem transporte escolar, Batista por gentileza a denúncia foi feita 

o senhor Avelar está aqui presente é muito fácil você vir aqui cortar minha fala nessa Casa vir 

me dizer que é minha mentira você me respeite porque aqui não é lugar para você está se 

manifestando é um roubo esses transportes escolar está acontecendo ladroagem, a Escola São 

Francisco de Assis, que tem o nome do vereador Assis Cunha, onde o mesmo pode dizer com 

mas propriedade, está lá as crianças sem estudar não podemos concordar com isso porque é da 

base do governo, nós temos que denunciar. Batista você arruma um ônibus e coloca essas 

crianças para você transportar Batista, porque a educação nesse País está em primeiro plano 

educação é que forma teus filhos os nossos filhos, não podemos está aqui de conta e apoiar uma 

falta de respeito dessa. É muito fácil o cara vir até aqui falar o que quiser eu vou acompanhar de 

perto nesses locais para saber o que é que está acontecendo com esses transportes escolar na 

zona rural porque se estiver havendo sacanagem com esse povo, deixo bem claro que eu vou até 

as últimas estâncias para essas pessoas serem penalizadas vereador Isaac é muito triste ver as 

crianças em cima de pau de arara, eu vi isso lá no Ceará quando vi de lá nos anos setenta. Então 

não podemos calar com isso e apoiar essa situação. Faço um apelo a vossas excelências. 

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

disse: primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, mas uma vez. 

Quero informar aos nobres pares dessa Casa durante o decorrer dessa semana estivemos 

inclusive a nobre colega Irenilde, o ramal São Francisco está sendo contemplado com a 

recuperação força tarefa que de certa forma vai favorecer toda aquela região, que entra pelo o 

travessão São Francisco e sai pelo o ramal das Lagoas nesta programação. Quero aproveitar 

senhor Presidente e solicitar aos pares dessa Casa de Leis para nossa indicação de nº 1240/2018, 

onde solicita do Executivo Municipal, pavimentação asfáltica ou bloqueteamento nas ruas 

Princesa Dayane, Princesa Isabel e Rua Ruy Barbosa no loteamento Ayrton Senna II, e também 

para a indicação de nº 1241/2018, que solicita pavimentação asfáltica e acessibilidade nas 

Alamedas João Batista, Agostinho Gomes e Ribamar Acácio no loteamento Ayrton Senna I. 

Também para a indicação de nº 1242/2018, que solicita pavimentação asfáltica ou 

bloqueteamento com acessibilidade na Alameda Parati no bairro de Brasília. Não poderia senhor 

Presidente deixar passar essa oportunidade gostaria que meus colegas vereadores ouvisse e desde 

já quero informar aos senhores o seguinte: a ex-esposa de um colega nosso de todos os 

vereadores, tenho certeza que esse clamor não estar sendo feita somente para mim, está sendo 

feita para toda sociedade Altamirense e para todos os amigos do Jasiel Tony, tive a permissão da 

ex-esposa para colocar o áudio para que vocês entendam o teor da situação, Assis deixa te falar o 

Jasiel está aqui em Xinguara aqui na minha casa ele já fez alguns exames ai em Altamira, foi 

também em Teresina e nada deu certo, e agora ele está aqui em Xinguara, levei ele ao médico em 
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Redenção , nós encontramos um médico muito bom que está querendo ajudar ele de alguma 

forma o médico disse que vai descobrir o que ele tem já que ele precisa de alguns exames e esses 

exames só serão feitos em Palmas ou em Goiânia, assim cada exame fica em média de mil e 

duzentos reais, eu gostaria de ver com você para nos ajudar com qualquer quantia seja lá quanto 

for para ajudar a fazer os exames, ele não tem mais dinheiro o dinheiro que ele tinha ele fez 

alguns exames que não serviram de nada ele está precisando fazer um Eletro Neuromiografia  de 

todo o corpo, o médico que atendeu ele é Neurologista, esse médico disse que vai resolver o caso 

dele. Ele precisa fazer outra Ressonância Magnética da coluna cervical, também precisa fazer 

outros exames mais aprofundados e tudo fica muito caro cada exame desse fica mais de mil 

reais, não sem os de sangue mas o Eletro Neuromiografia, a Ressonância Magnética da cervical 

cada um deles são mais de mil reais, gostaria de ver o que você poderia fazer para nos ajudar ele 

precisa fazer com urgência daqui para terça feira temos que leva-lo em Palmas ele não tem 

condições de ir sozinho, ele não consegue mas mexer a perna direita, então está muito difícil 

precisamos levar ele com urgência. Então Jasiel Tony, é um amigo que faz parte da imprensa é 

um dos cantores da noite em Altamira, é uma pessoa muito querida. Só para reafirmar esse apelo 

a ex-esposa do Jasiel Tony, não é somente para mim senhores vereadores e aos que me ouvem a 

ex-esposa estar fazendo para todos os amigos de Altamira. E como nós temos essa tribuna e 

podemos confeccionar com, mas facilidade os apelos distribuímos aos nobres colegas vereadores 

que também são parceiros assim como também a todos que estão aqui na galeria. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: desde já 

quero colocar um pouco dentro da minha pauta essa questão da solidariedade ao nosso amigo 

Jasiel Tony, dize Assis que ontem conversando com o Jhony Lopes que também é cantor ele me 

informou que todos os músicos vão estar unidos em prol do Jasiel Tony, assim como meu apoio 

particular. Senhor Presidente o que me traz aqui nessa tribuna é para informar a população do 

meu empenho da minha vontade dizer que nós pagamos tantos impostos, tantas contribuições 

principalmente o IPVA que é uma dificuldade imensa. Recentemente tivemos a visita do 

Deputado Estadual Júnior Ferrari, que independentemente de partido eu enquanto vereador poder 

representativo eleito pelo povo sendo do PMDB. Eu tive o prazer de receber em meu gabinete e 

jamais poderia deixar de ter a oportunidade de pleitear uma situação que é importante para o 

Estado do Pará, haja vista que tem em Manaus, Macapá e em Minas Gerais, foi aprovado e a 

população por unanime também aprovou que é a possibilidade dentro do licenciamento do 

veículo no Estado do Pará através do cartão de crédito, então conseguir até um vídeo, inclusive 

nessa casa de Leis nós aprovamos também e já foi encaminhado três vezes já e até hoje não 

recebi nenhuma resposta. Estive em Belém pleiteando a imprensa ficou muito feliz com a ideia 

porque é muito importante, mas esse Projeto de Lei tem que vir do Governo do Estado para a 

Assembleia Legislativa poder aprovar, mas teria que ter algum Deputado abraçando a bandeira e 

levantando a possibilidade desse parcelamento do licenciamento anual, acho importantíssimo 

porque não somente eu mas como outras pessoas que depende de ir e vir não é ostentação e para 

poder trabalhar levar seus filhos no trabalho na escola, e aí quando chega no final do ano é muito 

caro o parcelamento o licenciamento do veículo é muito caro com isso colocar seu décimo 

terceiro suas férias você deixa de fazer alguma coisa para pagar o licenciamento do veículo no 

cartão de crédito. Então quero deixar aqui registrado em Ata esse apoio e vou esperar 

manifestação, se tiver essa manifestação estarei voltando em Belém. Estarei novamente nessa 

tribuna dando publicidade por foi prometido para esse representante do povo. Também não, 

poderia deixar de pleitear outra situação que nós falamos em segurança pública, e quando 

falamos estamos falando em condições físicas de segurança que é da Escola Dulcila de Almeida, 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075  

Altamira – Pará 
 

5 

que é do Governo do Estado e que é uma novela sem fim, não sei quando vai acontecer porque 

vejo omissão total de um murro que tem apenas três anos que caiu aproximadamente de dez a 

quinze metros r até  hoje nada foi feito, quando levei a situação o mesmo ficou espantado com 

essa situação, então já venho levantando essa questão à muito tempo, estive em Belém com os 

próprios alunos da Escola Dulcila de Almeida e as  pessoas responsáveis que tinha o poder de 

determinar que fosse feito esse muro prometeu par os alunos que na época ainda estudavam na 

Escola Dulcila de Almeida, que em trinta dias estaria sendo feito esse muro, isso há dois anos 

atrás espero que realmente seja resolvido porque com certeza com esse muro feito a escola terá 

mas segurança. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os 

cumprimentos disse: só para título de informação o Posto de Saúde do Assurini que a vereadora 

Socorro falou o qual fiz uma indicação uma das salas está cedendo, então a obra foi uma emenda 

do Senador Jader Barbalho na época e foi executada através de Licitação pela Prefeitura, então é 

uma informação importante. Na questão do Posto de Saúde do bairro de Brasília que foi feito 

pela Norte Energia sabemos que na área da construção existe um Código de Obras, que ele limita 

o tempo de cinco anos para reparos enfim entre outros como se fosse uma garantia da obra feita e 

tem obra realizada, e a partir de seis meses começa a dar problemas, então acredito que é um fato 

importante. Quero solicitar ao Presidente Dr. Loredan, não sei como estar a questão da 

negociação com a Norte Energia para ela se posicionar aqui na Câmara, mas se ele não vir até 

nós que nós vá até a ele, que possa marcar uma reunião lá no Belo Monte, para que se possa se 

posicionar. Sabemos que quando os vereadores se unem nós teremos um fortalecimento muito 

grande com essa união e conseguiremos resultados. Então como foi em Belém que teve várias 

reuniões com relação a Saúde, tivemos algumas conquistas não somente na Saúde, mas como 

também na segurança pública a Polícia já está treinando vários cabos, então o resultado é muito 

satisfatório. Acredito muito nessa união que só depende de nós. Quero dizer que nesse final de 

semana participamos da inauguração da Escola de Música, no qual pude fazer parte do projeto 

ainda enquanto arquiteto da Prefeitura na época e pude contribuir com a população de Altamira. 

É um investimento não só social como na juventude sabemos que tem muitos jovens que ali 

fazem aula de música, sabemos que a música é uma profissão é uma paixão, e disso pode surgir 

vários frutos. Todas as salas são acústicas. Então foi toda planejada com carinho para toda 

população de Altamira, poucas cidades do Estado tem uma Escola de Música para a população. 

Dizer também para a população que o PROCON está funcionando na SEFIM o qual tem seu 

advogado lá, a população que estiver me ouvindo pela Rádio Cidade e se tiver que fazer alguma 

reclamação se estiver sendo lesada por algum empresário. Também quero solicitar novamente ao 

Dr. Loredan que possa interceder novamente com relação a Norte Energia, porque já estamos no 

mês de março a nova gestão já está aí desde o ano passado e não vimos passar nem água e nem 

construção. Então temos que ter uma posição parlamentar se unir e se ele não vir até aqui que 

nós vamos até a eles. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: 

somente para esclarecer naquela vinda do Dr. Camilo aqui nessa Casa ele se colocou à 

disposição para vir aqui na Plenária, para responder as perguntas e fazer um debate sobre as 

Condicionantes, ele me telefonou pedindo para que nós enviasse um ofício com a máxima 

urgência, porque ele queria transitar esse ofício lá em Brasília na Norte Energia para que fosse 

autorizado para que ele venha aqui. Então de qualquer forma como ele se prontificou a vir eu 

vou cobrar porque nós enviamos o ofício no dia em que ele solicitou no mesmo dia nós enviamos 

ofício, convidando ele para vir aqui, então eu vou hoje mandar uma mensagem para saber que 

dia ele virá, que nós estamos aqui solicitando a presença dele. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: minha vinda nessa tribuna é 
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para comentar um pouco da visita do nosso Ministro da Integração Helder Barbalho, o mesmo 

esteve em Altamira para liberar um volume de recursos grandioso que vai melhorar a qualidade 

do melhoramento das malhas viárias dos nosso municípios da região da Transamazônica e 

Xingu, tendo em vista que todos os municípios que fazem parte do Consórcio Belo Monte 

receberam máquinas que vão de certa forma melhorar a qualidade dos travessões melhorar as 

obras dos seus municípios, Altamira foi privilegiada recebeu aproximadamente quinze milhões 

de reais de investimentos para serem investidos na continuação da nossa orla, foram entregues 

máquinas e obras que sem soma de dúvidas para a história desses municípios,  com isso fazer 

com que os Prefeitos tenham uma tranquilidade maior para conseguir trabalhar nas suas vicinais. 

Por exemplo, eu estava conversando com o Prefeito de Uruará, onde só o município de Uruará 

tem cinco mil quilômetros de vicinais, então, aí vocês imaginam como é a dificuldade de um 

município conseguir manter essas vicinais funcionando para manter o escoamento de sua 

produção e dando tranquilidade aos seus agricultores. Então a dificuldade é grande, mas sabemos 

que investimentos como esse a gente consegue sim manter as vicinais caminhando e fazendo 

com que o agricultor possa produzir mais e distribuir assim sua produção. Acompanhando o 

discurso da nobre colega Socorro, temos acompanhado que alguma obras de Condicionantes não 

tem sido feito da forma que tem que ser feita um, exemplo, que ela citou foi o Posto de Saúde da 

Brasília, ontem estive na Casa de Conselhos onde o me4sm,o foi entregue a menos de um ano 

para os Conselheiros Tutelares, para o CMDCA, e o mesmo já se encontra com dificuldades já 

estivemos lá, vimo uma sala que foi completamente alagada devido às fortes chuvas, a própria 

Conselheira me falou que foi até a Norte Energia fazer uma cobrança e mesma disse que iria 

tentar resolver e até agora não resolveu nada no final a Prefeitura teve que fazer uns ajustes 

sendo que essa obra foi entregue a menos de um ano. Então acompanhamos a total falta de 

comprometimento com a população de Altamira da Norte Energia. Somente para vocês terem 

uma ideia a obra da Condicionante da Rodovia Ernesto Acioly, foi licitada mas uma vez a 

empresa ganhou e não conseguiu fazer a obra mais uma vez e agora por último a empresa que 

ganhou a obra que eu acho que foi a ILUMINARE, a Norte Energia decidiu fazer outra licitação 

por entender que o valor da obra foi muito alto, tendo em vista que já foram gastos 

aproximadamente dez milhões de reais para uma obra que seria gastos quatorze milhões de reais. 

Então sabemos que existe falta de comprometimento por parte da Norte Energia, ela contrata 

empreiteiros de qualquer forma sem a devida consolidação na empresa sem essa empresa ter 

feito uma obra dessa magnitude, lá se contrata pessoas sem comprometimento enquanto nossa 

população fica à mercê desse tipo de obra. Então temos que ficar atentos a estas situações. Esta 

semana estarei encaminhando ao Ministério Público denúncias sobre essas obras de 

Condicionantes que vimos acompanhando sobre o Projeto Parques e Orlas, sobre A Rodovia 

Ernesto Acioly, sobre outras Condicionantes que infelizmente ainda não tivemos resposta sobre 

o período de entrega, então temos que ficar atentos enquanto a isso. Então peço apoio aos nobres 

colegas para que possamos nos unir para conseguirmos que nossa voz ecoe dentro da Norte 

Energia para que possamos conseguir resolver os problemas. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: senhoras e senhores 

este final de semana visitei a comunidade Monte Santo em especial ao Posto de Saúde Bené da 

Nuca, ainda não foi reinaugurado mas notamos a alegria contagiante daquela população, 

sabemos que foi um esforço em conjunto  meu e dos vereadores Isaac e Irenilde Gomes, e hoje 

vimos o Posto de Saúde bonito e em perfeita condições de uso a Secretaria de Saúde está de 

parabéns, pois vem realizados trabalhos não só para atendimento de pacientes mas também com 

estrutura física dos prédios tanto na zona rural como na zona urbana. Quero informar que no 
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ramal Monte Santo está sendo construída a Escola São Pedro com quatro salas de aulas, uma 

cozinha e uma sala de administração que irá atender toda comunidade estudantil, e que no prazo 

de cento e vinte dias será entregue aos moradores da comunidade. É, mas um compromisso do 

Governo Dr. Domingos Juvenil que inverte na Saúde, na Educação e na Infraestrutura da nossa 

cidade. E também é um esforço nosso em conjunto com os vereadores Isaac e Irenilde Gomes, 

que realmente estão de parabéns. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução 

dos trabalhos ao Vice-Presidente Raimundinho Aguiar, para que também pudesse fazer uso da 

palavra, ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr. LoredanMello, que após os 

cumprimentos disse: nobres colegas vereadores e vereadoras nesse pequeno expediente que é útil 

para façamos uma análise da semana em que participamos. Quero fazer referência ao último 

sábado dia vinte e quatro a vinda do Ministro da Integração Helder Barbalho a este município do 

qual fez uma passagem por Senador José Porfírio, Pacajá e Anapu, e lá nesses municípios pôde 

assinar Ordem de Serviços para diversas obras que fazem parte do Ministério da Integração 

Nacional, aqui em Altamira foi assinado quinze milhões de reais para que seja ampliado a Orla 

do Cais. Também nessa ocasião recebeu simbolicamente e entregou aos Prefeitos da região os 

maquinários do Convênio do PDRS Xingu, e por último recebeu das mãos dos vereadores em 

especial dessa Presidência o Título de Cidadão Honorífico de Altamira, o qual quero agradecer 

imensamente aos servidores que lá estiveram e puderam participar daquele ato Solene, ao final 

eu vou nominar os que estiveram lá contribuindo com este evento. Mas na minha fala eu pude 

dizer ao Ministro que apesar de ser um dia festivo, apesar de estarmos festejando obras, serviços, 

maquinários, mas como ele mesmo presenciou porque veio pela Transamazônica que nossa 

região encontra se completamente abandonada, abandonada no sentido de que o Estado não 

inverte nas nossas vicinais e os Prefeitos enfrentam sérias dificuldades a maioria dos municípios 

da Transamazônica tem milhares de quilômetros de vicinais e nós não temos recursos para 

trabalhar essas vicinais, agora com esse maquinário do PDRS e com esse combustível que foi 

liberado é um pequeno alento, mas quem mora na zona rural que transita por lá como é o caso da 

vereadora Irenilde que sempre está nos ramais sabe que as vicinais tem que ter um trabalho 

constantemente e isso demanda muitos recursos. Altamira, por exemplo, tem Castelo de Sonhos 

que está há mais de mil quilômetros e que tem muitas vicinais. Bem como também mostrei a ele 

como ele mesmo presenciou os diversos buracos na Transamazônica que não está sendo digamos 

assim o asfalto com o tempo está se acabando e não está tendo manutenção. Bem como aquela 

travessia no Belo Monte no Rio Xingu ao lado de uma mega obra não tem uma obra, porque o 

Processe encontra se parado no Tribunal de Contas da União. Bem como falei para ele que 

Altamira e todos os municípios são maiores produtores de gado do Pará e o nosso Frigorífico 

aqui encontra se fechado. Também cobrei dele a questão de sermos como Medicilândia agora 

ultrapassou Porto Seguro é Medicilândia agora é o maior Produtor de Cacau do Brasil, mas nós 

não temos uma fábrica aqui para beneficiar o cacau para poder fazer massa e com isso digamos 

assim verticalizar produção e gerar empregos e rendas. O que que eu quis dizer com isso? que 

devido a experiência do Ministro e o trânsito em Brasília com o Ministro dos Transportes com 

diversos outros Ministros do Governo Temer que ele pudesse ter a habilidade de fazer com que o 

Governo Federal, olhe por Altamira, olhe pela Transamazônica e olhe pelo o Xingu, que nós não 

sejamos lembrados somente em época de eleições, que esse nosso povo depois dessa grande obra 

que nosso povo ficou grande parte desempregada que não tem condições de viver  apenas 

dependendo de emprego na Prefeitura, porque a Prefeitura também não tem condições de dar 

todos os empregos que a cidade precisa para poder ter uma economia robusta, por mas que se 

queira não tem condições da Prefeitura arcar com isso. Se vocês andarem no comércio de 
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Altamira vão ver como está a condição muito fraco, muitos desempregos, muitas lamurias dos 

comerciantes e com muita razão. Mas a política sempre é arte de realizar sonhos e de se renovar 

esperanças, e nós temos que ser otimistas, por isso que eu disse para o Ministro que a vinda dele 

aqui trazendo recursos, trazendo máquinas é um alento é uma esperança de que dias melhores 

nossa região possa ter. E naquele momento ele se comprometeu ao receber o Título de Cidadão 

Altamirense que o compromisso dele com Altamira agora está muito maior e que agora ele se 

sente muito agradecido e agora muito comprometido na situação de que ele tem um dever com 

este município. Como no discurso dele ele disse se eu dependesse de Altamira hoje eu não 

estaria hoje no Ministério da Integração eu seria Governador do Estado. Portanto ele tem 

gratidão e que está gratidão se transforme cada vez mais em práticas e em eficiência de trazer 

recursos de melhorar e de alavancar economia da nossa região. Agradeceu. Em seguida o senhor 

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 que constava de:  LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Errata: No 

dia 06.03.2018, quando da leitura do Projeto de Lei n.º 073/2018, por erro de digitação, não foi 

mencionado no seu bojo, a rubrica 27.813.0029.1.031 – Construção de Quadras. Por essa razão o 

projeto de lei foi devolvido à Prefeitura para que fosse feita a retificação. Hoje o mesmo retorna 

a pauta com a devida correção. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 073/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a efetuar remanejamento para adequação do Orçamento do município de Altamira, para o 

exercício de 2018, retroativo a 02 de janeiro do corrente ano. Parecer da Comissão de Finanças e 

Tributação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 073/2018, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a efetuar remanejamento para adequação do Orçamento do município de Altamira, 

para o exercício de 2018, retroativo a 02 de janeiro do corrente ano. Indicação n.º 1213/2018, de 

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

Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de meio fio, linha d’água, calçada, 

pavimentação ou bloqueteamento em toda extensão na Rua Maceió, no bairro Jardim Oriente. 

Indicação n.º 1214/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizar os serviços de 

retirada de lixo nas Ruas Umbelino de Oliveira e Nova Adutora, no bairro Jardim Independente 

II. Indicação n.º 1215/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de meio fio, 

linha d’água, calçada e pavimentação ou bloqueteamento na Rua Acesso 02, no bairro Jardim 

Independente II. Indicação n.º 1236/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito - 

DEMUTRAN, realizar o serviço de sinalização horizontal, pintura de Faixa de Pedestre em 

frente as Escolas Municipais, estaduais, privadas, como também, nas Universidades Estaduais e 

Federais. Indicação n.º 1237/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, 

realizar o serviço de sinalização vertical nas ruas do Conjunto Altaville, no bairro Alberto 

Soares. Indicação n.º 1238/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

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

meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento nas Alamedas Goiânia, 

Anápolis, Varginha, João Pessoa e Itajubá, como também, realizar o serviço de troca de 

lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública, no Conjunto Altaville. Indicação n.º 

1230/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 
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através da Secretaria competente, providenciar a climatização, reforma da faixada e gradeamento 

de algumas salas, aumento do muro, com o intuito de conferir maior segurança na EMEF Nossa 

Senhora Aparecida. Indicação n.º 1231/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere 

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

realizar o serviço de instalação de iluminação pública na Rua Dom Erwin e Avenida Integração, 

no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 1225/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que 

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

serviços de meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento nas Ruas Luiz das 

Neves, Otácio dos Santos e Benedito Cícero, no bairro Jardim França.  Indicação n.º 1226/2018, 

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

Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de linha d’água e pavimentação ou 

bloqueteamento na Rua Emília Retício e na Travessa Augustinho Gomes, no bairro Ayrton 

Senna I.  Indicação n.º 1239/2018, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere a Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Altamira, realizar Reuniões Itinerantes desta Casa, ainda neste 

ano, nos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Indicação n.º 1216/2018, de 

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

Secretaria Municipal de Obras, proceder o serviço de limpeza na Praça, localizada na Rua “O”, 

no RUC Jatobá.  Indicação n.º 1217/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao 

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

pavimentação asfáltica na Travessa Capitão Pereira, no bairro Brasília.  Indicação n.º 1218/2018, 

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

Secretaria Municipal de Obras, proceder os serviços de linha d’água, meio e recapeamento 

asfáltico na Rua Monte Sião, no trecho entre a Anel Viário até o Conjunto Ivalândia. Indicação 

n.º 1219/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, colocar braço de luz de iluminação 

pública nos postes da Rua Odília de Souza, da entrada até o Posto de Saúde, no Conjunto Santa 

Benedita.  Indicação n.º 1220/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar melhorias na acessibilidade, malha 

viária e a necessidade de proceder a construção de galeria e drenagem de água pluvial na Rua 10, 

no RUC São Joaquim, uma pela Avenida Irmã Clores de Oliveira Mendes e outra pela Rodovia 

Transamazônica.  Indicação n.º 1221/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, do Departamento Municipal de Iluminação Pública, colocar braço 

de luz de iluminação pública nos postes da Rodovia Transamazônica até o bairro Buriti. 

Indicação n.º 1222/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar uma ambulância para a 

Agrovila Princesa do Xingu.  Indicação n.º 1223/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

hidrantes na Rua Sete setembro e na Avenida Djalma Dutra.   Indicação n.º 1224/2018, de 

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

Secretaria competente, construir uma Creche no bairro Santa Ana.  Indicação n.º 1227/2018, de 

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

Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de pavimentação asfáltica do ramal de acesso 

ao Aterro Sanitário.  Indicação n.º 1228/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir no Bairro 

Ibiza, uma Praça no terreno doado pelo Loteamento.  Indicação n.º 1229/2018, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 
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competente, realizar o serviço de reforma na cobertura do Ginásio Nicias Ribeiro, no bairro 

Brasília. Indicação n.º 1240/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços com galeria pluvial, 

rede linha d´água, meio fio, pavimentação asfáltica e rampas de acessibilidade nas ruas Princesa 

Dayane, Princesa Isabel e Rui Barbosa, no Loteamento Ayrton Senna II. Indicação n.º 

1241/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar os serviços com galeria pluvial, rede linha d´água, 

meio fio, pavimentação asfáltica e rampas de acessibilidade nas alamedas João Batista, 

Agostinho Gomes e Ribamar Acácio, no Loteamento Ayrton Senna I.  Indicação n.º 1242/2018, 

de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar os serviços com galeria pluvial, rede linha d´água, meio fio, 

pavimentação asfáltica e rampas de acessibilidade na alameda Parati, no bairro Brasília. 

Indicação n.º 1234/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS, criar um 

Plantão Social Permanente com uma Equipe Multifuncional para atender as famílias em situação 

de vulnerabilidade. Indicação n.º 1235/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

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

reforma da EMEF Geraldo Emídio, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 1233/2018, de iniciativa 

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

Municipal de Obras, que faça estudo de viabilidade para realizar a reforma e instalação de um 

Chafariz na rotatória que dá acesso ao aeroporto de Altamira. AVULSOS:  Ofício n.º 071/2018 

encaminhado pela senhora Josué Adi Mendes Oliveira – Diretor do DEMUTRAN. Em seguida o 

senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação 

do Projeto de Lei n.º 073/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 

remanejamento para adequação do Orçamento do município de Altamira, para o exercício de 

2018, retroativo a 02 de janeiro do corrente ano. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação 

favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 073/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a efetuar remanejamento para adequação do Orçamento do município de Altamira, para o 

exercício de 2018, retroativo a 02 de janeiro do corrente ano. Projeto de Lei n.º 073/2018, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar remanejamento para adequação do Orçamento 

do município de Altamira, para o exercício de 2018, retroativo a 02 de janeiro do corrente ano. 

Indicações n.ºs 1213, 1214 e 1215/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações 

n.ºs 1236, 1237 e 1237/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.   Indicações n.ºs 

1230 e 1231/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1225 e 1226/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação n.º 1239/2018, de iniciativa do vereador Roni 

Heck. Indicações n.ºs 1216, 1217 e 1218/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

Indicações n.ºs 1219, 1220 e 1221/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 

1222, 1223 e 1224/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1227, 1228 e 

1229/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1240, 1241 e 1242/2018, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1234 e 1235/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo.  Indicação n.º 1233/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos dirigiu se 

aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1234 e 

1235/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas 
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e pediu apoio para aprovação de sua matéria. Indicação nº 1233/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que 

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

matérias. Indicações n.ºs 12319, 1220 e 1221/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os 

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

Indicações n.ºs. 1222, 1223 e 1224/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereado Isaac Costa, que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para provação de suas matérias. Indicações n.ºs 1225 e 

12226/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 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 1230 e 1231/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que 

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

matérias. Indicações n.ºs 1236, 1237 1238/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os 

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

Indicações n.ºs 1213, 1214 e 1215/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 

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

Conde, para fazer a verificação 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 1213, 1214 e 1215/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1236, 

1237 e 1237/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1230 e 

1231/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 1225 e 1226/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação n.º 1239/2018, de iniciativa do vereador Roni 

Heck. Indicações n.ºs 1216, 1217 e 1218/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

Indicações n.ºs 1219, 1220 e 1221/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 

1222, 1223 e 1224/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1227, 1228 e 

1229/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1240, 1241 e 1242/2018, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1234 e 1235/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Indicação n.º 1233/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do 

Projeto de Lei n.º 073/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar Remanejamento 

para Adequação do Orçamento do município de Altamira, para o Exercício de 2018, retroativo a 

02 de janeiro do corrente ano. Aprovado a unanimidade.  Parecer da Comissão de Finanças e 

Tributação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 073/2018, que autoriza o poder Executivo 

Municipal a efetuar Remanejamento para Adequação do Orçamento do município de Altamira, 

para o Exercício de 2018, retroativo a 02 de janeiro do corrente ano. Aprovado a unanimidade.  

Projeto de Lei n.º 073/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar Remanejamento 

para Adequação do Orçamento do município de Altamira, para o Exercício de 2018, retroativo a 

02 de janeiro do corrente ano.  Aprovado aunanimidade.  Não havendo mais matérias para 

votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. O senhor Presidente 

consultou ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava prorrogar a Sessão por mais 
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quarenta minutos. Aprovado a unanimidade.  Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que após os cumprimentos disse: nestes últimos momentos excelência o que me traz aqui 

é para informar que os trabalhadores da limpeza pública, eles continuam realizando seus serviços 

sem as roupas adequadas e sem os equipamentos de proteção individual. Ontem eu passei em 

frente a SEOVI (Secretaria Municipal de Viação e Obras), onde a maioria deles se concentram e 

todos eles saindo com as suas vassouras para as ruas sem os equipamentos adequados. Eu 

gostaria de pedir a líder do governo vereadora Irenilde, que pudesse fazer uma intervenção e 

cobrar porque que a Prefeitura está desprezando essas pessoas que fazem um trabalho tão 

importante para nossa cidade. Também senhores em outras reuniões vereador Raimundinho 

Aguiar, foram feitas aqui indicações com relação a questões de telefonia para comunidades 

distantes, e durante essas duas semanas tenho observado através dos meios de comunicações, que 

vários municípios aderiram junto ao Ministério da Ciências e Tecnologia  para que fossem feitas 

essas inclusões digitais, e nós não vimos nem um representante da Prefeitura gostaria de saber 

porque será que a Prefeitura não quer que esses locais distantes haja comunicação, porque a 

gente ver adesão rápida quando se fala em cheque de quinze milhões, mas a gente não ver adesão 

vereador Marquinho, da Prefeitura com relação quando se trata a essas atividades de serviços de 

impactos sociais. Também senhores ouvi atentamente o vereador Isaac Costa, que também 

acabou de sair culpando São Pedro pelas chuvas, pela desorganização em nossa cidade dizendo 

que o Prefeito está olhando para os locais mais distantes e isso não é verdade vereadores a nossa 

cidade toda esta esculhambada tanto é que essas indicações aqui noventa por cento se refere a 

questões de ruas, asfaltamento a tapamento de buracos e etc... ora se a questão for simplesmente 

chuva vereador João Roberto, eu creio que todos nós já ouvimos falar da Fundação Cobra Coral, 

essa Fundação eles invocam umas Entidades para controlar as chuvas seria mais barato então, 

vamos chamar essa Fundação Cobra Coral, para ver se diminuem essas chuvas em nossa cidade 

vereadores,, para que não haja tantos gastos asfalta se tapa tantos buracos, aí a chuva vem e leva 

tudo aí na outra semana está se gastando dinheiro novamente vamos senhores contratar a 

Fundação Cobra Coral, para ver se diminuem essas chuvas em nossa cidade, isso não justifica 

todo ano nós temos chuvas em Altamira, nossa região é chuvosa o que não se tem aqui é 

trabalhos adequados e somente gastos de dinheiro. Ali em frente ao Posto de gasolina, aonde 

trabalha o senhor Roxo que é conhecido aí nas redes sociais, toda semana ele está denunciando 

tapa buracos ali na frente, isto senhores é falta de compromisso é gasto de dinheiro público, 

jogando aí junto com essa vala no ralo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: quero agradecer aos pares pela aprovação 

das indicações dessa vereadora, as duas realmente se faz necessário, mas a questão do plantão 

Social ele é importante fui Secretária da Assistente Social por quatro anos e sei da importância e 

a procura de pessoa vulneráveis de pessoas que não tem poder aquisitivo, que não tem recursos 

realmente que nos procuram no dia a dia. Então que realmente se faça cumprir a LOA a lei 

Orgânica da Assistência Social, que possamos ter como falou o Presidente dessa Casa o número 

do telefone dessas pessoas, por nos procuram e já comprei urnas para algumas pessoas que nos 

procuram porque não sabem a quem procurar a noite e ao final de semana, ao decorrer da 

semana é fácil mas a noite e ao final de semana é difícil. Então que realmente possamos 

solucionar para o bem dessas pessoas de vulnerabilidade. Estive lendo bastante sobre as 

Condicionantes de Altamira, aonde se tem um termo de compromisso sobre a questão da 

maternidade e nós mulheres fazemos parte do grupo de mulheres que vivemos na labuta e 

lutando para que realmente essa maternidade possa ter no nosso município de Altamira não sei 

que gestão, mas vamos está sempre lutando porque temos que aproveitar esse recurso desses 
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doze milhões de reais, para que possamos dar início a construção dessa maternidade. Na próxima 

Sessão irei mostrar aos senhores e aos senhores a insuficiência de leitos que tem o município de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os 

cumprimentos disse: venho a tribuna mais uma vez para falar da vinda do nosso Ministro Helder 

Barbalho nesse final de semana a Altamira, foi um momento especial aonde foi assinado o 

Convênio de quinze milhões de reais para dar continuidade a construção do Cais de Altamira. A 

vontade do Prefeito Domingos Juvenil de trabalhar por uma Altamira melhor é muito grande. 

Quero reafirmar o grande trabalho que o Prefeito Juvenil vem fazendo em sua administração, 

hoje podemos ver os frutos das ações, são inúmeras obras feitas em nossa cidade e outras ainda 

estão inacabadas, se formos mencionar todas as obras aqui passarei todo o dia falando para poder 

concluir. Senhores vereadores, quero deixar bem claro que as chuvas contribuem sim para que as 

estrada e as ruas do município sejam destruídas, isso é tão provado que a Transamazônica 

também está intrafegável, quanto já foi gasto na estrada de Vitória do Xingu? E não foi 

resolvido, então precisamos ver não somente a gestão do Prefeito Domingos Juvenil, nós 

precisamos cobrar também do Estado, eu sempre venho a essa tribuna e falo vamos cobrar do 

Estado porque também é responsabilidade do Estado. As aulas que pertencem ao Estado ainda 

não começaram na zona rural. Os nossos carros seja ônibus, Kombi, jipe, fusca ou que seja pau 

de arara estão funcionando e o Estado ainda não, ficam todos na maior humilhação pedindo 

carona para os transportes escolar do município, aqui quando cabe uma quantidade eles dão 

carona e quando não cabe eles ficam no meio da estrada, isso é vergonhoso para nós também. 

Precisamos cobra, correr atrás tanto do município quanto do Estado, é responsabilidade nossa 

então, vamos cobrar. Nossas esperanças se envelhecem porque não esperamos, mas pelas as 

responsabilidades do Estado vamos fazer alguma coisa vereador Marquinho, nos ajude a eleger 

outro Governador para podermos ver o Estado do Pará de outra maneira porque o nosso 

Governador governa com a costa virada para nós. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: não poderia deixar de me reportar aqui 

com relação a questão da Ação Social, isso já vem de muito tempo já fizemos indicações é 

necessário? Sim muito importante, haja vista que nós quanto poder representativo eu tenho 

explicado para a população, quero até solicitar a imprensa para ajudar entrevistando as 

funerárias, a SEMIS, para saber onde podemos chegar. Uma coisa que eu vejo que é muito 

importante senhor Presidente que nós poderíamos rever essa questão da licitação, porque o 

Auxilio Funeral é Lei, Auxilio Funeral todos tem direito dentro do enquadramento Social há o 

equilíbrio financeiro, mas as vezes as pessoas têm dificuldades de ter essas informações.  Então 

todo mundo tem que procurar o CRAS, mas infelizmente aos domingos e feriados não é aberto. 

Então eu particularmente nunca me gloriei que eu fiz isso ou aquilo, eu sou muito humano dentro 

da minha pessoa isso não é obrigação do vereador, mas como ser humano e poder representativo 

a gente intercede, nunca tive nenhum problema em fazer contato com a dona Rute com a 

Assistente Social, sempre consegui com que as pessoas fossem atendidas dentro de seus direitos. 

Quero pedir apoio dos pares e do nosso Presidente porque é uma questão de esclarecimento 

dentro do preparo do corpo é muito mais caro do que o caixão, isso indignado porque é muito 

caro, e isso não comtempla dentro da licitação. Nós tínhamos senhor Presidente sentar com a 

dona Rute, de trabalhar essa possibilidade porque o caixão na verdade ele é em torno de 

quatrocentos reais, o preparo do corpo muitas das vezes é mil reais, muita gente nem se quer 

sabe se precisa essa preparação dentro do corpo, é cada caso é um caso, então tem casos que 

precisa do preparo do corpo e muitas da vezes nem precisa assim muitas das vezes as pessoas é 

induzida a fazer uma coisa sem necessidade. Então peço apoio da imprensa que pudesse trazer 
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essa informação para a população de Altamira, é uma preocupação minha de muito tempo. 

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

cumprimentos disse:  O vereador Assis Cunha ao se reportar aqui na tribuna ele trouxe uma nota 

de solidariedade ao nosso amigo e cantor, funcionário público do Demutran o Jasiel Tony, as 

pessoas que moram aqui em Altamira há muito tempo tanta seresta já foram que o Jasiel tocou 

por aí, animando as festa de nossa cidade uma pessoa de boa conduta, e aqui a família está 

clamando aos amigos do Jasiel Tony, por uma colaboração para seu tratamento de saúde. Ora 

Presidente Dr. Loredan eu já me coloquei à disposição e vou contribuir com o que eu puder na 

medida do possível. Mas o município o cara é servidor público do Demutran, é até vergonhoso o 

cara está pedindo mil e duzentos reais, para poder fazer um tratamento de saúde, o município não 

se manifesta com nada tem cartas de pedido de ajuda por toda a cidade pedindo apoio a toda 

população. O vereador Assis Cunha, solicitou um aparte o qual foi concedido, após os 

cumprimentos disse: quero informar ao nobre vereador Marquinho, que nós já entramos em 

contato com o Executivo Municipal, ele já tem conhecimento e mesmo assim o gestor tomando 

conhecimento não nos tirou o direito de procurar um meio de como eu procurei de vincular nos 

canais de televisão e rádio, porque como você mesmo acabou de afirmar é uma pessoa idônea e 

de muitos amigos em nossa cidade. Como eu frisei também em meu pronunciamento ele não só 

pediu apoio para mim, mas como está pedindo a todos os seus colegas. Então fica aí o 

esclarecimento que já levei ao conhecimento do Executivo. Agradeceu. Em seguida deu 

continuidade o vereador Francisco Marcos, então eu acho que todos nós podemos dar nossa 

contribuição, ele merece ele tem um serviço relevante prestados na nossa cidade. Presidente, a 

vereadora Socorro apresentou aqui uma indicação, e o vereador João Roberto veio aqui na 

tribuna falar com relação ao final de semana, eu diversas vezes confesso à vossa excelência que 

diversas vezes fui procurado por famílias de pessoas menos favorecidas de situação difícil que 

realmente não tinham condições de comprar o caixão, o preparo do corpo lá do seu ente querido 

eu ouvi aqui o vereador falar. O que eu me reportei aqui eu volto a falar no dia que eu ouvir falar 

que vereador está fazendo enterro que vereador está mandando preparar corpo eu vou no 

Ministério Público denunciar já estou avisando os senhores, primeiro que eu vou denunciar 

porque isso não é trabalho de vereador estar mando enterra ninguém e nem tão pouco mandar 

preparar o corpo e dando caixão também isso não é papel de vereador isso é papel da Secretaria 

da Ação Social do município que tem que estar plena e pronta com seu plantão Social para 

atender o povo, para atender os menos favorecidos. É isso senhor Presidente que as vezes eu me 

reporto aqui nesta Casa e as vezes as pessoas se aborrecem comigo se aborrecem porque eu estou 

aqui falando a verdade porque eu fui procurado por diversas vezes para fazer enterro de pessoas 

que precisam e eu disse meu senhor eu não tenho caixão, eu não tenho condições de fazer 

enterro. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que procurar a Ação Social do 

município, ela que tem que atuar que tem que fazer esse trabalho não é vereador João Roberto? 

Diversas vezes eu cheguei no IML para prestar solidariedade as pessoas que me procuram e aí 

ouço dizer quem está fazendo enterro é o vereador João Roberto é o vereador fulano, e eu não 

vou ficar calado diante disso não Presidente. O vereador João Roberto solicitou um aparte o qual 

foi concedido, após os cumprimentos disse: em primeiro lugar vereador controle suas palavras 

´porque vossa excelência está colocando palavras perante a sociedade que não procede. Dando 

continuidade o vereador Francisco Marcos disse: se as pessoas me disserem o vereador Agnaldo 

Rosas, está fazendo enterro está dando caixão eu vou denunciar, Eu recebi um comunicado do 

banco do Brasil em que eu solicitei ao gerente e disse para ele rapaz você está colocando o seu 

trabalho em cheque, está colocando a tua função de gerente do Banco do Brasil S/A em cheque, 
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você está mandando documento para a Câmara que não procede, aí ele mandou outro documento 

que tem legitimidade falando sobre a questão do Chão Legal, está aqui ele disse que estava 

financiando esses Títulos de Posse, está o documento dizendo Averbação. Agradeceu.  Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: eu fico 

acompanhando dos discursos dos nobres colegas e no meu ponto de vista quando o nobre 

vereador Marquinho, fala que vai denunciar ao Ministério Público, porque o mesmo está fazendo 

velório, enterro, no meu ponto de vista isso é uma questão de piedade é uma questão de amizade 

de companheirismo com  as pessoas, você na sua vida política talvez você não tenha isso, mas eu 

tenho comprometimento com as pessoas que estão ao meu lado e si a Prefeitura não poder 

resolver o problema naquele momento se eu puder resolver eu irei resolver com maior 

tranquilidade com a maior c alma e sempre pensando no bem-estar dos amigos que caminham 

conosco. Quantas vezes eu já recebi nos finais de semana um telefonema, uma vez estava 

trabalhando no nosso espaço de shows uma pessoa chegou lá e disse Victor pelo o amor de Deus 

eu não tenho pagar me ajuda e eu fui lá e ajudei, isso é uma questão de piedade de 

companheirismo não tem nada a ver com política, qualquer pessoa no nosso lugar faria o mesmo 

se puder então, como é que você chega aqui e diz que vai denunciar vereador isso é falta de 

comprometimento com a população. Engraçado que no período eleitoral, o vereador está lá 

batendo na porta pedindo votos, pedindo apoio, mentindo falando um monte de bobagem, mas na 

hora de ajudar no momento de tristeza da família ele não pode ajudar isso é um absurdo isso é 

inaceitável, é falta de comprometimento sim. Vereador continue com seu trabalho, vereadora 

Delza você que é incansável, quantas vezes eu já liguei para a senhora de madrugada pedindo 

seu apoio para pessoa que está passando por dificuldades e a senhora se medir esforço sempre 

ajudou, sempre sendo pessoas que caminha comigo, o meu assessor passou mal recentemente 

que me ligou avisando foi a Delza, aí vem você dizer eu vou denunciar ao Ministério Público, 

isso não existe rapaz temos que trabalhar para o povo de mãos dadas e não bater nessa tribuna 

que quase quebrou a mão na tribuna, isso é besteira fazer palhaçada para os outros aqui na 

Câmara isso não existe  vamos esquecer isso. Vamos falar agora sobre o Projeto Chão Legal, o 

nobre vereador não quis falar mas vamos falar recebemos um ofício com relação resposta ao 

ilustríssimo senhor vereador Francisco Marcos, em relação ao ofício de nº 007/2018, que trata 

sobre Chão Legal, que aqui  está dizendo que quem está no Projeto Chão Legal també4m pode 

fazer financiamento pelo o Bando do Brasil, isso aqui mostra que tudo que foi falado lá atrás por 

uma parcela da oposição é descabida sem nenhum tipo de verdade aqui nós temos a verdade um 

órgão Banco do Brasil S/A, fazendo a resposta a tudo o que foi falado pelo os vereadores da 

oposição, que até tentaram no Ministério Público paralisar o projeto mais grandioso da história 

de Altamira, que deu a tranquilidade necessária para as pessoas que por algum motivo não 

tinham a documentação de seus terrenos, e hoje nós temos aqui a resposta. Então fica aqui minha 

indignação, e para você uma alerta as pessoas que me acompanham através das mídias sociais, 

através das redes de reportagem e das rádios que aqui hoje nós temos a verdade que sim o 

Projeto Chão Legal, é valido sim, inclusive para fazer financiamentos nos bancos. Então isso 

aqui fica comprovado que muitos vereadores que vem aqui nessa tribuna principalmente os que 

vem aqui na tribuna estão tentando denegrir a imagem desse projeto que sem sombra de dúvidas 

muda a vida das pessoas, dando tranquilidade para o cara que mora lá no Parque Ipê, dando 

tranquilidade para o cara que mora em áreas que não tinha documentação os mesmos morando 

há mais de vinte anos, mas não tinha a tranquilidade necessária para dormir em suas casas 

porque constantemente tinham pessoas cobrando pelo seu terreno e cobrando por sua casa. Então 

hoje nós temos uma resposta e as máscara caíram estamos aqui com a resposta. Recebi em meu 
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gabinete o então Deputado Estadual Júnior Ferrari, onde o mesmo me fez uma visita para 

conversamos sobre as demandas do Governo do Estado que são várias, Detran, Estação 

Rodoviária, temos o muro da Escola Dulcila, fizemos uma visita na cidade levei ele  no Detran 

que lá encontra se numa situação de calamidade, levei o mesmo na Rodoviária que infelizmente 

tem um mal serviço prestado pelo o governo do Estado, levei ele na Escola Dulcila de Almeida 

onde o mato está tomando de conta, onde o muro está caído a mais de dois anos, dei uma volta 

na cidade para ele ter conhecimento das demandas que temos aqui pelo o Governo do Estado. 

Falei com ele sobre o tomógrafo que não está funcionando e que inclusive nós tivemos um ofício 

de todos os vereadores. Então o Júnior Ferrari, escutou atentamente atendeu as demandas levou 

vários ofícios, e em breve ele vai está nos dando uma resposta necessária e plausível sobre esses 

questionamentos. São essas minhas palavras agradeço a participação de todos agradeço aos 

nobres vereadores por terem aprovados meus requerimentos por unanimidade, a população do 

bairro Paixão de Cristo e Liberdade agradece essa aprovação por unanimidade porque os pedidos 

aqui não são somente do Victor da Foccus, são da população das pessoas que acreditam 

diariamente no nosso trabalho e que pedem para nós fazer algo por todas as comunidades. 

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

cumprimentos disse: quero dizer que sábado participei da inauguração do prédio da Escola de 

Música, juntamente com o nosso Ministro da Integração Helder Barbalho, o Prefeito Domingos 

Juvenil, grande parte de vereadores e a população em geral. A Escola de Música foi estruturada 

para atender nossas crianças, adolescentes e jovens que integram os variados projetos de música 

ofertada gratuitamente pela Prefeitura para a população. Cumprindo a agenda de trabalho em 

Altamira o Ministro Helder entregou máquinas aos doze municípios da Transamazônica, e 

assinou Convênio de recursos para obras de continuação da Orla do Cais, que será estendido até 

a área do Pepino próximo ao Xingu Praia Clube, este projeto será acompanhado de urbanização 

com mas área de lazer para a população,  e assim melhorando a visibilidade de nossa cidade, 

Meus caros ouvintes, eu sempre falo que para os vereadores da oposição que Altamira quanto 

pior melhor porque assim eles terão argumentos para falara da administração pública. Isso que 

vossa excelência falou agora demostra o espirito humano que vossa excelência possui quando 

vem condenar vereadores que estão trabalhando em benefício da humanidade e dos mais 

humildes. Vimos o exemplo do falecido e ex-vereador Ademar Teixeira que viveu a vida dele 

com a casa cheia de caixão para atender a população carente, não tinha hora para ele realizar essa 

boa obra. Então o nobre vereador acha errado nós estarmos ao lado da pessoa que está 

necessitando do nosso apoio, porque que o Ministério Público nunca tomou providências para 

prender o Ademar Teixeira? Que passou toda sua vida fazendo caridade para toda humanidade 

que assim precisassem fosse com chuva ou com sol. Quero dizer também que as críticas 

dirigidas ao Prefeito Municipal Domingo Juvenil sabemos que a situação do País é caótica, vão 

em Ananindeua, Itaituba e etc... Que você viram ruas esburacadas, situação que atravessa esses 

municípios são todos os municípios do Pará r do Brasil, todos nós sabemos da situação 

econômica que o Brasil atravessa o Prefeito Domingos Juvenil se vira nos trinta para manter 

Altamira em crescimento. Portanto vocês precisam acompanhar melhor em vez de somente 

criticar os trabalhos do Prefeito Domingos Juvenil. 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 a presente Ata que após aprovada será assinada. Salão 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois 

mil e dezoito.  

 
 Dr. Loredan de Andrade Mello  
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