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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 

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

 

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

no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa 

Aguiar. Em seguida com o Presidente Dr. Loredan de Andrade Mello, os senhores vereadores, 

Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da Silva, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de 

Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da 

Silva Neto, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues 

Barros Monteiro. 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 vereadores, Waldecir Aranha Maia Júnior 

(viajando/tratamento de saúde), Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira (zona/rural) e Aldo Boaventura 

(viajando/Castelo de Sonhos).  Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das 

senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e um de 

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

votação, aprovada pela maioria, abstendo-se de votar o vereador Isaac Costa.  Em seguida o 

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

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

disse: hoje é com pesar muito grande, hoje as seis hores e trinta minutos fui chamada na UPA, 

onde o senhor Itemar sofreu uma parada cardíaca, os médicos tentaram reanima-los por três 

vezes, mas ele veio a óbito. Então fica nosso pesar a família que Deus aos longos dos tempos que 

Deus possa confortar. Itemar foi um homem que sempre trabalhou esse Assurini era sua vida 

onde ele trabalhou muito o João Estevam sabe disso. A população do Assurini me ligou logo 

cedo para saber se realmente ele veio a óbito. Onde o mesmo era um cidadão Altamirense 

trabalhou muito a agricultura do município de Altamira. Hoje estava trabalhando na SEMAT 

Prefeitura Municipal de Altamira. Lamentamos bastante essa perca de um migo de um vizinho e 

de um homem que sempre lutou por dias melhores por nossa cidade. Dizer aos senhoras e 

senhores presentes que no dia vinte e cinco no sábado passado tivemos a oportunidade de 

proporcionar o casamento comunitário cento e trinta e quatro casais, compareceram no salão São 

Sebastião. Pessoas que nos procuram temos esse projeto social todo ano e a cada ano vamos 

aumentando esse projeto. Então nesse sábado tivemos a oportunidade de realizar esses 

casamentos civis as pessoas que tinham esse desejo de se casar. Mas com o poder aquisitivo 

baixo não tinham condições de pagar o cartório. E com esse salário que recebo e sou servidora 

pública e com o salário que recebo desta Casa vou fazendo uma poupança para que realmente 

possa ir realizando projetos sociais. Gostaria de agradecer ao Secretário de Infraestrutura o 

Darlan Barata, onde solicitei a capinagem do meio fio da rua Coronel José Porfírio, dizer que 

fomos atendidos agradeço a Darlan pelo seu trabalho sabemos que não é um trabalho fácil onde 

temos vários setores como por exemplo, a COSALT que é uma reclamação de todos os 

vereadores a questão da água em nosso município. Estive no Santa Benedita e hoje cedo recebi 

uma ligação de uma moradora do Santa Benedita onde a mesma me informou que novamente 

volta o problema da bomba, já estão há três dias sem água novamente. Sabemos que o município 

é grande as demandas também são grandes que possa junto ao secretário e com a coordenação 

esta sanando essas dificuldades do município de Altamira, para que aquelas pessoas possam não 
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somente o Santa Benedita, mas como também o bairro da Colina que a dona Jovelina me liga 

diariamente pedindo para que nós possamos esta solucionando o problema da água do nosso 

município. E que nós não possamos esquecer também das mazelas da Norte Energia, a ETE 

continua com odor fortíssimo. Nossa população que caminha as cinco e meia na orla do cais e na 

prainha minha gente o dor realmente é muito forte. Fora as outras mazelas a questão do teto do 

Hospital Geral de Altamira o nosso São Rafael, aonde a Norte Energia deu um prazo para 

finalizar em abril, é muito tempo minha gente é um local onde se realiza cirurgias, em 

enfermarias e em lugares adaptados. Vou estar aqui cobrando sempre como o Presidente falou na 

reunião anterior, uma outra reunião com a Norte Energia para vermos o que foi de avanço que 

teve acho que quase nada da nossa última audiência que tivemos aqui. Gostaria de dizer também 

aos senhores e senhoras que estive ontem em uma reunião com o Diretor da SESPA o Edvar 

Teixeira Filho e também com o Diretor do Hospital Regional, onde nós tivemos em Belém a 

trinta dias atrás em audiência com o Senador Flexa Ribeiro e também com o Deputado Federal 

Nilson Pinto, onde tem uma Emenda Parlamentar destinado a compra do tomógrafo do Hospital 

Regional. Então na audiência onde o Senador Flexa Ribeiro que a Emenda é dele para a compra 

desse tomógrafo, ele disse vereadora cobre porque já foi passado o recurso para a PRÓ SAÚDE 

em Altamira Hospital Regional. Ontem realmente tivemos uma reunião para saber o andamento 

da compra desse tomógrafo. Temos boas notícias para todos que estão nos ouvindo aos pares aos 

edis dessa Casa que o tomógrafo foi comprado a empresa até no máximo dia vinte de setembro 

vai estar sendo instalado esse equipamento no Hospital Regional Público da Transamazônica. O 

clamor não só dessa vereadora, mas como de demais vereadores dessa Casa. Também não só o 

tomógrafo como o arco cirúrgico, carros de anestesia e vários equipamentos foram comprados 

para o Hospital Regional Público da Transamazônica para viabilizar o melhor atendimento aos 

usuários do SUS de Altamira e Transamazônica daquele hospital que atende nove municípios. 

Agradecer imensamente o Coronel da Policia Militar pelas rondas que estão sendo feitas nos 

RUCs. Também estive presente no Santa Benedita e estava lá o carro volante da polícia estava lá 

parado, ou seja, para fazer a segurança. Temos acompanhado a diminuição da criminalidade no 

município de Altamira, o índice diminuiu graças a Deus. O aumento também do efetivo da 

Polícia   Militar. Então parabenizo o trabalho da Policia Militar pelo trabalho feito em Altamira. 

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

disse:  primeiramente quero agradecer a deus pela oportunidade de estar aqui, mas uma vez 

usando essa tribuna para defender os interesses de nossa cidade e de nossos munícipes. Quero 

lamentar como a nobre vereadora me antecedeu o falecimento do osso amigo e guerreiro Itemar 

Rodrigues que é uma pessoa que convivemos muitos anos João Estevam tivemos a oportunidade 

a oportunidade de fundar a URAPRA (Associação de Pequenos Produtores do Ramal das 

Lagoas), assim como inúmeras associações. E como naquela época nós tínhamos dificuldades 

om os Sindicatos que queriam ficar com tudo aí onde foi criada a URAPRA, mãe as associações 

de Altamira para fortalecer e que pudéssemos conseguir melhorias e desta forma conseguimos 

inúmeras melhorias medicamentos e construções de casas para os agricultores. Fica meu pesar a 

todos os familiares do Itemar Rodrigues, tenho certeza que não só o Assurini, mas todos os 

agricultores daquela época vão estar de luto porque travamos uma luta muito grande a favor do 

homem do campo. Senhor Presidente, tive a oportunidade e a honra de estar com o vereador 

Raimundinho Aguiar, o Secretário de Educação, visitando as escolas do ramal das Lagoas e seus 

anexo. E consequentemente o engenheiro no dia seguinte já foi na localidade fazer o 

levantamento, acompanhamos e no dia minha colega Irenilde teve um problema e podendo 

comparecer. Mas tenha certeza colega que seu nome lá foi ventilado, e falado com todo respeito. 
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Temos a certeza que aquela comunidade será atendida da melhor qualidade. Fico feliz 

enfermeira Socorro ao ouvir seu pronunciamento da liberação do tomógrafo e dos demais 

equipamentos para o Hospital Regional, porque somente nós   estamos visitando casa a casa que 

estamos acompanhando as pessoas com dificuldades de saúde e que sabemos o quanto [e 

importante aquele hospital ou seja aquele centro muitas pessoas solicitando o atendimento e 

quando acontece de quebrar o equipamento sabemos que o resultado é drástico. Estamos vendo 

isso a muito tempo apesar de termos conseguido no mês de junho do ano passado alguns 

equipamentos mais ainda nos resta muito. Então Presidente eu quero em honra ao nosso amigo 

Itemar Rodrigues peço um minuto de silêncio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Delza Barros que após os cumprimentos disse ontem nessa Casa ouve, mas uma 

audiência pública sobre o PCCR dos servidores vejo que lutar por seus direitos é lindo e 

necessário. Parabenizo a todos e lamento aqueles que não tiveram presente. Afirmo também que 

meu compromisso de sempre estar ao lado do povo a nossa luta continua. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereado Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: não 

poderia deixar de falar no amigo Itemar Rodrigues. E também do nosso amigo Garcindo Pereira 

Martins. Fica meu pesar aos familiares e amigos. Também não poderia deixar de falar do nosso 

amigo J. Mendes ex-vereador dessa Casa. Fica meu pesar aos familiares. Dizer meus amigos que 

hoje Altamira uma cidade de médio porte é uma vergonha que hoje não temos voo nos sábados, 

é uma situação lastimável como o município de Altamira não disponibiliza de voo nos sábados. 

Então nós vereadores e outros órgão competentes nos reunir e fazer denúncia ou se não procurar 

outro meio cabível para no sábado ter voos. Fica minha indignação contra essas empresas. 

Acredito eu que nós deveríamos tomar providências, correr atrás disso tomar atitude para 

resolver essa situação. Dizer que estive na semana passada no ramal Novo Xingu, os trabalhos na 

localidade estar de ótima qualidade o trabalho lá continua né isso vereadora Irenilde vossa 

excelência que está acompanhando, mas de perto. O Secretário Pedro Barbosa, junto com sua 

equipe está de parabéns. Temos agora que trabalhar mesmo vinte e quatro horas porque estamos 

no período de verão, então temos que aproveitar.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: quero deixa meu repúdio Presidente 

porque já tem um ano que levantei essa questão. Quero até pergunta como o vereador João 

Estevam tem paciência para aguentar essa situação da balsa que faz a travessia para o Assurini? 

É lamentável o que acontece de baixo dos olhos de muitas pessoas. Particularmente sou sincero 

ando pouco   na zona rural, fico, mas tempo na zona urbana atrelado aos problemas que temos. 

Acho um absurdo peço a imprensa para nos apoiar já tem um ano que fiz indicação solicitando 

que fosse colocado banheiro químico naquela balsa. Essa balsa é uma concessão do município, o 

que está acontecendo é gravíssimo, não tem banheiro e o banheiro que tem em uma das balsas os 

dejetos são jogados no rio. Fiz uma notificação mandei documento para a SEMAT, ela alegou 

que fez notificação para a empresa, e a empresa disse que tinha que ter em Altamira a Marinha 

para fazer essa cobrança, já pensou vereador Victor um absurdo desses? Então o que me coube 

hoje no meu poder representativo com o apoio de todos os pares. Tive ontem no Ministério 

Público conversando com o Promotor explicando a situação. E após a Sessão estarei 

protocolando um ofício solicitando que a Promotoria chame a empresa e a SEMAT para que 

entre em consenso para colocar banheiro químico na balsa. Eu fico envergonhado, falo como ser 

humano antes de ser vereador   fizemos um evento na beira do cais nós colocamos trinta 

banheiros químicos num evento solidário onde não ganhava nem um centavo, e uma empresa 

que ganha hores de dinheiro, e essa empresa não tem coragem de colocar banheiro químico. 

Então quero aqui lamentar porque realmente é vergonhoso a terceira maior cidade do mundo ter 
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uma balsa que não respeita um local tão propicio como o Assurini, com a produção de cacau 

enorme. O pior ontem conversando com um amigo policial falando sobre essa questão ele 

levantou uma questão, onde ele disse se tivesse acontecido isso com minha filha eu teria feito 

besteira, uma jovem de quinze anos estava na balsa Victor chegou a fazer as necessidades na 

roupa por falta de um banheiro, isso é humilhante uma coisa dessa já pensou a vergonha dessa 

jovem, isso é inaceitável, não podendo passar desse mês. Nós vereadores temos que tomar 

providências irmos lá, chamar essa empresa João Estevam que travessa praticamente todos os 

dias para lá e para cá, eu imagino o que vossa excelência tem escutado com relação esse 

problema. Também quero fazer um apelo a vereadora Socorro estive ontem no Ministério 

Público e existe uma situação que é a água que vossa excelência citou como a Colina e outras 

demandas, precisamos pedir um cronograma da Norte Energia para nos dizer quando que dia, 

mês e hora que vai começar os trabalhos dos raps para ter água na estação de tratamento. Meu 

apelo é que desde o ano passado no Ministério Público cobrando uma parcela imparcial da 

qualidade da água, é o que está acontecendo? O Ministério Público está de mãos engessada 

porque o Instituto Evandro Chagas não tem condições financeira logística para mandar cinco 

profissionais para vir para cá. Então peço a vossa excelência fazer um ofício que tem, mas a 

proximidade com o Senador Flexa Ribeiro, que admiro onde fez um excelente trabalho como 

Presidente do não cumprimento das Condicionantes como Presidente da Subcomissão para ele 

ficar ciente dessa situação e que acione o Instituto Evandro Chagas urgentemente para fazer esse 

trabalho em Altamira. Inclusive estive em Brasília vereadora Socorro e falei para ele essa 

situação do RUC Casa Nova, inclusive está aqui o Isaac que sabe dessa situação. Então é isso 

para avançarmos precisamos acionar todos os mecanismos e não ter bandeira partidária trabalhos 

por Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os 

cumprimentos disse: venho à tribuna para relatar um pouco minha semana de trabalho. Visitei o 

Altaville, no Conjunto Alberto Soares e Altaville II, onde estamos conseguindo algumas 

melhorias que de certa forma vai ajudar amenizar o sofrimento daquela população. Tendo em 

vista que já se passaram muito e muitos anos sem nenhum tipo de trabalho da Prefeitura por 

entender que a responsabilidade é do loteador. Onde tivemos um diálogo para conseguirmos sim 

melhorar aquela localidade, fazer com que obras da Prefeitura chegue naquela região, e que 

consigamos dar tranquilidade maior para a população daquela localidade. Então agradeço ao 

Darlan Barata que esteve presente em uma reunião com os moradores daquele bairro e 

conseguimos fazer limpeza, terraplenagem, compactação do solo para conseguirmos quem sabe 

futuramente levar pavimentação asfáltica, levar bloqueteamento para dar a legitima tranquilidade 

para aquela população. Ontem também participamos de uma audiência pública sobre o PCCR, 

onde me manifestei mesmo sendo da base governista nós estamos abertos a discussão ao diálogo 

e só assim conseguimos chegar ao denominador comum. Onde nossa população será favorecida. 

Então estamos abertos ao diálogo através de meu gabinete que sempre está aberto à discussão 

vereador João Estevam. Que consigamos ao final desse embate, que nós consigamos favorecer a 

nossa população Altamirense e dos nossos trabalhadores para que consigamos a máquina pública 

trabalhando da melhor forma possível que isso é muito importante. Então estou sempre aberto ao 

diálogo, discussão. Quem sabe se nós consigamosaprovar esse PCCR que agrade ambas as partes 

tanto da classe trabalhadora como também do nosso Executivo Municipal. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: no domingo 

estive o dia inteiro visitando o RUC Casa Nova onde encontra se o povo do Açaizal, Baixão do 

Tufi, rua dos Operários, Perimetral e Sudam I, noventa por cento desse pessoal moram no RUC 

Casa Nova. Eu pude ver a situação degradante, inadmissível vereadora Irenilde da água que 
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aquele povo consome é uma vergonha, uma imoralidade uma situação daquela nós com um Rio 

Xingu, e aquele povo sofrendo dia a dia, e muitas da vezes eles ficam a semana e até mas sem 

água, e quando vai água para lá não tem condições de um ser humano consumir aquela água. Os 

postos de saúde de nossa cidade lotados de crianças e idosos com micose na pele. Quero dizer 

aos meus amigos  eu como filho de Altamira, um cara que vendia picolé, engraxava sapatos nas 

ruas de Altamira e trabalhava na roça, filho do seu Afonso que Deus o tenha pedreiro, que 

construiu a Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, a Divina Providência, a casa da Irmã Sol 

no Santa Ana O orgulho que Altamira terá  de ter um filho legitimo de pais e avós natos de 

Altamira um Deputado Estadual eleito vocês sabe da força que vou ter para representar esse 

município, para brigar por esse desemprego que esta alarmante no nosso município de Altamira. 

Estou cansado de falar aqui nessa tribuna com relação aquele canalha do Joesley Batista, dono 

JBS e Friboi nesse brasil que duzentos e cinquenta mil reais, para o Roberto Legrário, que é 

proprietário desse frigorifico que paga duzentos e cinquenta mil reais diga se de passagem por 

mês para manter fechado com esse desemprego. A princípio meus amigos aquele frigorifico 

abatia quinhentas a seiscentas cabeças de gado diariamente a cinco, seis anos atrás e lá 

trabalhava quase seis mil famílias, gerando três mil empregos indiretos, circulava em Altamira 

próximo aqui da cidade três milhões de reais diariamente. Hoje tem famílias que amanhece o dia 

que não tem um real para comprar o pão para seu filho tomar café da manhã, famílias que 

trabalhavam lá. Essa luta desse Deputado se Deus quiser eleito, eu vou atrair empresários para 

nossa cidade, vou ter uma força muito grande para isentar junto com o Estado esses empresários 

para vi investir no nosso município para montar um frigorifico e ele ser isentado de impostos por 

dez a quinze anos, e assim incentivando eles virem para nosso município. Também trazer uma 

fábrica de calçados com o couro que sai do frigorifico. O nosso ensino médio está abandonado, 

nós não temos uma escola profissionalizante para nossos jovens de Altamira e região da 

Transamazônica. Não podemos ficar calados esse é um dos motivos de eu ser candidato é para 

lutarmos por isso aí, para que se torne mais fácil a vida do povo de Altamira, que sofrem e estão 

todos esquecidos. Eu não preciso de Norte Energia, não preciso de Prefeitura, como Deputado 

Estadual porque um Deputado Estadual tem direito a seis milhões de Emendas Impositivas para 

ele gastar com que ele quiser e indicar com que ele quiser perante a Lei e a Lei me permite, e eu 

vou resolver como Deputado eleito o problema de água desses RUCs. Meu primeiro projeto vai 

ser para acabar com essa sacanagem da Norte Energia anda fazendo com nosso povo, a energia 

no quintal de nossa casa, nós somos produtores de energia produzimos energia para todo brasil e 

pagamos energia mais cara desses brasil tem gente que só tem uma televisão e uma geladeira e 

pagam quinhentos reais de energia, essa Celpa ela quer assassinar o povo do Pará, ela só quer 

saber de lucro e não está nem aí para o consumidor de energia, com essa tarifa absurda. Então 

temos que gritar não podemos ficar calados. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: e com muita tristeza esse mês 

marcado por muitas perdas. Hoje perdemos, mas um amigo o Itemar Rodrigues, servidor da 

SEMAT, não resistiu a um infarto e veio a óbito. Tenho certeza absoluta que seu nome ficará na 

história de Altamira pelos serviços prestados na agricultura e na pecuária, sendo ele uma pessoa 

com muitos serviços prestados a nossa comunidade. Lamentar também o falecimento do senhor 

Garcindo que também prestou grandes serviços em Altamira, como Secretário da Agricultura, 

como chefe da ALTAPREV. Meus amigos não poderíamos deixar de falar numa figura que 

esteve entre nós e hoje está nos braços de Deus, nosso amigo J. mendes como era conhecido. 

Nosso amigo J. Mendes deixa uma lacuna aberta no nosso município com sua presença, com 

seus trabalhos onde foi radialista, vereador e professor. Meus amigos quero informar que Castelo 
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de Sonhos recebe das mãos do nosso gestor Domingos Juvenil a conclusão da Unidade Básica de 

Saúde no bairro São Miguel, recebendo também todos os equipamentos. Também quero 

parabenizar nossa Secretária de Saúde Kátia Lopes, pelo compromisso com nossa cidade 

atendendo localidades mesmo distantes a mil e cem quilômetros como é Castelo de Sonhos. 

Também quero agradecer a contratação da enfermeira Cinthia para prestar seus serviços em Vila 

Canopus, a mesma já está trabalhando atendendo a todos que precisam do seu apoio tanto em 

Castelo de Sonhos, Vila Cabocla como em Vila Canopus. Vale ressaltar que pela primeira vez a 

Vila Canopus tem uma enfermeira que antes os serviços eram realizados apenas pelos técnicos 

de enfermagem. Sabemos das dificuldades que se tem para levar serviços para essas localidades 

todos os nossos irmãos estão agradecidos pelos investimentos feitos pelo nosso Prefeito na nossa 

região. Nobres vereadores temos que estar atentos porque nós já estamos convivendo com a 

estação de tratamento localizada na rua da Peixaria com muito mal cheiro. Então temos que se 

preocupar nobre vereador João Estevam porque lá no Pedral está sendo construída casas e 

também vai ter uma estação de tratamento e a água vai descer para o Rio Xingu. Por isso temos 

que estar atento acompanhar de perto para que não venhamos beber água que desce lá da estação 

de tratamento que já está sendo projetado para ser construído lá no Pedral onde vai ser as 

residências das nossas indígenas. Quero pedir o apoio da nobre vereadora Irenilde que sempre 

está presente nas vicinais para que possamos dar um atendimento o travessão da 05, o travessão 

da 09 também está precisando e também o Tatajuba. A união faz a força, tem pessoas que dizem 

o vereador fulano já está à frente desse trabalho, mas quanto mais gente para ver as necessidades 

aí, mas cedo chega aos ouvidos do Prefeito e assim ele manda fazer os serviços necessários. 

Portanto nobre vereadora eu o vereador Assis Cunha e o Secretário de Educação tivemos lá nos 

redutos onde você é atuante, eu estive lá também levando a força e hoje vimos nossa população 

sendo melhor atendido. Como também no Altaville onde o vereador Victor falou a pouco. Quero 

dizer também que há uns sessenta dias atrás fui convidado fizemos uma reunião com a população 

de lá, na casa do senhor Pedro Celestino que já foi servidor da SEOVI, ouvimos o anseio da 

população e levamos ao conhecimento do Prefeito. Como também já tínhamos levando um 

abaixo-assinados com várias assinaturas e com o apoio do nobre colega Victor o serviço está 

sendo concluído, portanto eu acho que não tem essa que esse é o reduto de fulano o outro colega 

não pode interagir. Agradeceu. Em seguida o Dr. Loredan Mello disse:  assumo os trabalhos 

eagradeço ao Vice-Presidente Raimundinho Aguiar em virtude do atraso que tive. Quero dar um 

bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras, ao público presente, aos servidores da Casa 

e imprensa. Dizer que lamentavelmente é uma semana triste como disse o Raimundinho tivemos 

três companheiros que perderam a vida e todos relacionados ao problema cardíaco. 

Primeiramente seu Garcindo que foi Secretário de Agricultura de Altamira Garcindo Pereira pai 

do Dr. Renato e Dr. Vinicius, onde o mesmo fez uma cirurgia e teve uma complicação e veio a 

óbito. E agora para minha surpresa meu amigo Itemar Rodrigues, foi companheiro nosso de 

muito anos na labuta da vida política, uma pessoa que defendia a política e muito ligado a 

questão rural que de forma abrupta também enfartou. O nosso amigo J. Mendes que inclusive 

recebeu uma homenagem dessa Casa que também já vinha com uns problemas de saúde, também 

fez uma cirurgia e infelizmente o pós-operatório complicou a cirurgia também foi do coração. 

Enfim, é um indicio de grande parte das pessoas principalmente os homens tem problemas 

ligados a esse segmento por isso é importante a prevenção. Mas mesmo assim o chamado de 

Deus e os desígnios de Deus só Deus sabe o dia em que temos que partir. Então minhas 

condolências aos familiares e amigos dessas três pessoas importante no município. Ontem 

tivemos audiência pública de cargos carreira e salários do geral não só dos servidores da saúde, 



 
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 
 

7 

mas como de toda administração, foi muito importante o debate sendo mais de duas horas de 

debate nessa Casa. Além dos servidores os próprios vereadores se manifestaram, e a partir de 

ontem começa a contar o prazo para se debater, e aí naquele momento falei que a Comissão de 

Redação e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação juntamente com o SINTEPP, SIND 

SAÚDE e os mas Sindicatos envolvidos dos servidores públicos, qualquer outro vereador que 

queira participar iniciará o debate dos artigo com as possíveis mudanças, as emendas que serão 

feitas, enfim.  Como disse o vereador Victor que tinha me questionado e como o Projeto não veio 

como urgência, então não há prazo para definição deste plano. Sabemos que ele é uma 

prerrogativa para realizar o concurso público, e sabendo que o Ministério Público do Estado em 

cobrado tanto do Executivo como do daqui desta Casa que dê uma resposta. Mas como nós 

vimos tanto na audiência do magistério quanto na audiência de ontem são temas polêmicos que 

mexe com o futuro do servidor e que sem dúvida nenhuma há necessidade de um amplo debate, 

assim que as pessoas estudem se debruce buscando alternativa e que sem dúvida nenhuma não 

tem condições de ser votados em curto período de tempo. Então isso daí já ficou bem claro.  

Então tenho certeza que aqui da nossa parte esses dois projetos terão maior seriedade, a maior 

responsabilidade possível dos vereadores. Eu vou ser digamos assim uma espécie de arbitro, mas 

também vou me posicionar no momento em que achar que devo em relação a esses artigos, a 

esses programas. Mas sem dúvida nenhuma o andar desses Projetos, as discussões desses 

Projetos, como aqui é uma Casa essencialmente feita por legisladores ela vai andar no ritmo das 

senhoras e dos senhores. A velocidade de encaminhar esses Projetos ela vai de acordo não com a 

vontade do Presidente, e sim do termômetro e quando digo termômetro é o interesse de cada um 

em debater. Nós vamos ser o máximo possível transparente para falar para a sociedade para o 

Ministério Público o que que está refletindo aqui na vontade dos parlamentares. Só para deixar 

nossa forma de trabalhar desde o início foi a questão da transparência, então não vai ser diferente 

agora. A imprensa que está presente que é uma grande partisse no desenvolvimento da 

democracia no município. Aqui eu sou uma espécie de arbitro, então a Câmara ela vai tratar 

desses Projetos de acordo com a vontade dos parlamentares. Gostaria de deixar essas 

observações. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, 

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

DISCUSSÃOE VOTAÇÃO. Indicação n.º 1709/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de pavimentação asfáltica na 

Rua Ireno Correa e Marcelino Correa, no bairro Coração da Mãe/Mexicano.  Indicação n.º 

1710/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

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

reaproveitamento de água das chuvas por meio de cisterna nos bairros Colina, Santa Benedita e 

São Domingos, no município de Altamira. Indicação n.º 1702/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que sugere a empresa Norte Energia, que em caráter de urgência, retome 

os serviços de construção e conclusão do Centro de Recuperação Regional de Altamira. 

Indicação n.º 1703/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de calçada, meio fio e pavimentação asfáltica na 

Travessa Caroline, no bairro Sudam II. Indicação n.º 1719/2018, de iniciativa do vereador Victor 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de revitalização da Praça de 

Cultura, como também, implantar uma Academia ao ar livre. Indicação n.º 1720/2018, de 
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iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, construir uma 

Praça, com Quadra Esportiva e uma Academia ao ar livre, no bairro Parque Ipê. Indicação n.º 

1721/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Josué Adi Mendes 

Oliveira - Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, no sentido que ao realizar o serviço 

de melhorias nas sinalizações horizontais nas ruas, que sejam realizados no período noturno, 

após as 23horas para evitar transtornos de trafego nas vias públicas, principalmente em horário 

de picos. Indicação n.º 1711/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de linha d’água e asfaltamento ou blokreteamento nas 

Ruas São Gaspar, São Sebastião e Coqueiro, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 

1712/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

realizar os serviços de linha d’água e asfaltamento ou blokreteamento nas Ruas Palmares e Pôr 

do Sol, no bairro São Domingos. Indicação n.º 1693/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, 

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

Integração Social, criar a I Copa da Juventude de Base de Futsal de Altamira. Indicação n.º 

1707/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de cobertura das Quadras 

externas do Centro Desportivo do Premem.  Indicação n.º 1708/2018, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, realizar estudos e 

vistas a construção de um prédio próprio para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Turismo. Indicação n.º 1694/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

serviço de recuperação dos ramais que interligam o Ramal do Cupiúba com os Ramais Novo 

Horizonte, São José e Paricá.  Indicação n.º 1704/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

realizar o serviço de reforma na Academia ao ar livre, localizada na Avenida Irmã Clores 

Mendes Oliveira. Indicação n.º 1695/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, disponibilizar um caminhão, tipo carreta 

completa, para transportar as escavadeiras da Secretaria Municipal de Obras para a zona rural. 

Indicação n.º 1696/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar Faixa 

Elevada para Pedestres em frente as EMEFs nas Agrovilas Princesa do Xingu e Vale Piauiense. 

Indicação n.º 1697/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao Governo do Estado, através da 

Secretaria de Estado de Educação, construir 02 (duas) Escolas de Ensino Médio, uma na 

Agrovila Princesa do Xingu e uma na Agrovila Vale Piauiense. Indicação n.º 1698/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social, no sentido de implantar o 

projeto “New Dance”, no estacionamento do Centro de Eventos e Cursos. Indicação n.º 

1699/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de limpeza e tapa 

buraco na malha viária da Rua Joaquim Avelino. Indicação n.º 1700/2018, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

adquirir um terreno para construir o prédio onde irá funcionar o Centro de Referência de 
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Assistência Social – CRAS, no Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 1701/2018, de iniciativa 

da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

adquirir um terreno para a construção da sede própria da Secretaria Municipal de Saúde. 

Indicação n.º 1717/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, ampliar o Ponto de 

Parada de Ônibus localizado na Praça da Bíblia, ao lado do Mercado Municipal. Indicação n.º 

1718/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, destinar uma área para implantação de 

um Campo de Futebol no Loteamento Dom Lorenzo. Indicação n.º 1722/2018, de iniciativa da 

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

Secretaria Municipal de Educação e DEMUTRAN, para em parceria, possam destacar 

profissionais para ministrarem palestras educativas sobre trânsito nas Escolas da Rede Pública de 

Ensino. Indicação n.º 1723/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e da 

Secretaria Municipal de Saúde, para em parceria, possam destacar profissionais para ministrarem 

palestras educativas sobre temas do dia a dia nas Escolas da Rede Pública de Ensino. Indicação 

n.º 1724/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar criar programações com atividades 

físicas, tais como Aeróbica, Zumba e outras danças nas praças públicas e também nos RUCs. 

Indicação n.º 1713/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, 

realizar o serviço de recapeamento asfáltico e também o serviço de sinalização, com implantação 

de redutores de velocidade em frente a EMEI Professor Ubirajara Marques Umbuzeiro, 

localizada na Rua Arlindo de Sousa, no Conjunto Santa Benedita, bairro Nova Altamira.  

Indicação n.º 1715/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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

recuperação e encalhamento da estrada do Travessão do Cajá II, até o lote do senhor Ricardo, no 

Assurini. Indicação em Conjunto n.º 1705/2018, de iniciativa dos vereadores Raimundinho 

Aguiar e Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Educação, construir um muro em toda área da Escola Polo Bom Jesus da 

Lapa, na localidade dos Capembas.  Indicação em Conjunto n.º 1706/2018, de iniciativa dos 

vereadores Assis Cunha e Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir banheiros/sanitários e, também a 

elevação de caixa d’água, para melhor distribuição e abastecimento de água, na EMEF Novo 

Mundo, no Ramal das Lagoas. Indicação em Conjunto n.º 1714/2018, de iniciativa dos 

vereadores João Roberto e Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretária Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os 

serviços de tapa buraco na Avenida João Coelho, no bairro Brasília. Indicação em Conjunto n.º 

1716/2018, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de reparo na Rua Elias Leitão de Oliveira, no bairro 

Ibiza. Moção n.º 080/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja 

consignada Moção de Congratulação aos Psicólogos pela passagem do Dia do Psicólogo, 

comemorado no último dia 27 de agosto. AVULSOS: Ofício n.º 353/2018/PRES/AL, da 

Presidência da Câmara Municipal encaminhado ao senhor André Pinheiro – Gerente Regional da 

ADEPARÁ Apelo Verbal formulado pelo vereador Assis Cunha.  Parecer da Comissão de 
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Educação e Desportos em relação ao Ofício n.º 082/2018/SINTEPP.  Ofício n.º 1516/2018-CCG, 

encaminhado pelo senhor Adenauer Góes – Chefe da Casa Civil do Governo do Estado.  Ofício 

n.º 126/2018-COSALT, encaminhado pelo senhor Fernando Augusto Freitas Ramalho Ramos – 

Coordenador da COSALT.  Ofício n.º 415/2018-MP/3aPJ/DC, encaminhado pela Dra. Joana 

Chagas Coutinho – 3ª Promotora de Justiça do Consumidor. Ofício sem número encaminhado 

pela senhora Rosa do Socorro Umbuzeiro – Coordenadora Financeira do SINDSAÚDE. Em 

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

para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 1709 e 1710/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello.  Indicações n.ºs 1702 e 1703/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 1719, 1720 e 1721/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 

1711 e 1712/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.º 1693, 1707 e 1708/2018, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1694 e 1704/2018, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1695, 1696 e 1697/2018, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes. Indicações n.º 1698 e 1699/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 1700 e 1701/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Indicações n.ºs 

1717 e 1718/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1722, 1723 e 

1724/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação n.º 1713/2018, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves.  Indicação n.º 1715/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. 

Indicação em Conjunto n.º 1705/2018, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e Assis 

Cunha. Indicação em Conjunto n.º 1706/2018, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha e 

Raimundinho Aguiar. Indicação em Conjunto n.º 1714/2018, de iniciativa dos vereadores João 

Roberto e Almiro Gonçalves. Indicação em Conjunto n.º 1716/2018, de iniciativa dos vereadores 

João Roberto e Socorro do Carmo. Moção n.º 080/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro doCarmo que após os cumprimentos dirigiu 

se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1700 e 

1701/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o João Roberto que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1698 e 1699/2018, de iniciativa do vereador 

João Roberto. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os 

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

Indicações n.ºs. 1694 e 1704/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 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. 1719, 1720 e 

1721/20178, 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. 1702 e 1703/2018, 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. 17409 e 1710/2018, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao 

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

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

destaque em alguma matéria. + Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para 

VOTAÇÃO: indicações n.ºs 1709 e 1710/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  

Indicações n.ºs 1702 e 1703/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações 

n.ºs 1719, 1720 e 1721/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1711 e 
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1712/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.º 1693, 1707 e 1708/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1694 e 1704/2018, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Indicações n.ºs 1695, 1696 e 1697/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.º 1698 e 1699/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1700 e 

1701/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1717 e 1718/2018, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1722, 1723 e 1724/2018, de iniciativa 

da vereadora Delza Barros. Indicação n.º 1713/2018, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicação n.º 1715/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação em 

conjunto n.º 1705/2018, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e Assis Cunha. 

Indicação em conjunto n.º 1706/2018, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha e Raimundinho 

Aguiar. Indicação em conjunto n.º 1714/2018, de iniciativa dos vereadores João Roberto e 

Almiro Gonçalves. Indicação em conjunto n.º 1716/2018, de iniciativa dos vereadores João 

Roberto e Socorro do Carmo.  Moção n.º 080/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Aprovado a unanimidade. Não havendo matérias para votação o senhor Presidente passou para 

a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores 

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

disse: nas comunicações parlamentares hoje o tempo foi curto para tantas informações gostaria 

de dizer a todos os senhores que está sendo finalizado a construção do CAPS II, o CAPS Adulto,  

(Centro de Atenção Psicossocial) esse CAPS, ele foi uma luta na Câmara Técnica de Saúde, 

aonde faz parte pela Secretaria Municipal de Saúde o Silvano Fortunato e a senhora Gracinda 

Magalhães, que lutaram e realmente conseguira esse recurso pudesse ser repassado  para a 

Prefeitura para construir  o CAPS II, onde a Prefeitura entrou com o terreno e através do recurso 

do PDRSX foi construído o CAPS II. Estive visitando e já está quase finalizado em breve 

estaremos participando da inauguração de mais uma melhoria para os usuários do SUS 

inaugurando. Esse Centro de Atenção Psicossocial, ele será nas modalidades do ponto das 

estratégias dos raps que são Redes de Atenção Psicossocial, terá uma equipe multifuncional. 

Serviço de caráter de saúde aberto comunitário que atua no caráter da ótica interdisciplinar 

realizará prioritariamente as pessoas com transtorno mental, incluindo também as pessoas com 

necessidades do uso de álcool e outras drogas em sua área territorial seja na situação de crises ou 

no processo de reabilitação Psicossocial, que são substitutivos ao modelo asilar. Então tivemos a 

oportunidade e visitamos o Mutirão e está quase pronto essa CAPS II, adulto, ele é bem maior, 

ou seja, tem mais estrutura. Gostaria de parabenizar essas pessoas que buscam na Secretaria de 

Saúde melhorias a Secretária de Saúde a Katia Lopes, Silvano, Gracinda enfim, a todas as 

pessoas embutidas para buscar recursos para que realmente possamos ter mais estabelecimentos 

de saúde para atender nossa população. Também visitei o conjunto Minha Casa Minha Vida, ali 

no ramal dos cocos que é denominação da Ilha do Arapujá. Ontem na audiência pública tive a 

oportunidade de sentar ao lado do Secretário de Administração, a qual pergunte a ele como está o 

andamento porque foi desocupado devido uma invasão que houve ou seja a obra não foi 

retomada. Sabemos que é um Programa do Governo Federal em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Altamira, o secretário ficou de me dar um retorno para que realmente possamos 

estar informando porque as pessoas que foram cadastradas estão nos procurando para nós darmos 

uma resposta para a população do que aconteceu porque a obra foi paralisada e nós realmente 

não sabemos do porquê. O Secretário de Administração naquele momento não soube responder 

até porque não é da sua pasta. Ele iria se comunicar com a SEMIS para a parte da habitação para 

saber realmente e passar para a população. Pois tem muitas pessoas que precisam de moradias e 

já foram feitos um cadastro prévio para aquele residencial Minha Casa Minha Vida. Solicitar 
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para as duas Comissões que vão trabalhar nos dois Projetos, gostaria muito de participar também 

com edis dessa Casa, e que as reuniões fossem nos períodos da tarde ou da noite para que eu 

possa também contribuir. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que após os 

cumprimentos disse: senhor Presidente quero falar da perda que Altamira teve o Itemar 

Rodrigues era uma pessoa ligada ao homem do campo sempre conosco no Assurini, lutando pela 

agricultura fazendo reuniões. Aquele colégio do Sol Nascente foi uma luta dele. Realmente foi 

uma grande perda do nosso amigo Itemar Rodrigues. Aqui fica meu pesar aos familiares do 

nosso amigo Itemar. Também quero falar da perda do meu amigo J. Mendes o início do 

programa Sinal Verde aqui em Altamira o ponta pé foi dele onde a população gostava muito do 

programa e também do radialista e claro. Ficar meu pesar aos familiares e amigos do nosso 

querido J. Mendes. Também quero dizer Presidente o nobre vereador João Roberto fez uma 

indicação pedindo um banheiro para a balsa. Tinha dois banheiros, mas agora estou falando dos 

banheiros do lado de lado de lá e outro do lado de cá, que foi a gestão do município que fez aí 

veio a Norte Energia e retirou os banheiros e assim ficando sem banheiros nos locais. Vejo a 

situação daquela balsa, a população toda cobrando. Então conversei com a pessoa responsável 

pela balsa aí ele me passou o número do telefone do advogado da empresa para que eu ligasse 

para ele para ver se ele resolveria essa situação, só eu sei o que eu ouço da população em cima 

daquela balsa e com toda razão. Eu liguei inúmeras vezes e ele nunca me atendeu. Inclusive tive 

informações que aquela balsa arrecada livre cento e cinquenta mil reais mensais as duas balsas. É 

um bom montante Falei com o gerente da balsa para ele providenciar um banheiro químico ele 

me respondeu que não podia porque era muito caro custando o valor de três mil reais, mas 

segundas informações são cento e cinquenta mil reais livre mensalmente das duas balsas, com 

certeza tem condições sim de providenciar um banheiro químico, já presenciei situações difíceis 

da população usuários da balsa. Não podemos aceitar essa situação junto me ao vereador João 

Roberto e peço apoio de todos os nobres pares, se for preciso iremos ao Ministério Público pata 

tentarmos resolver essa situação das reclamações da população. O vereador Raimundinho 

Aguiar solicitou um aparte e a qual foi concedida. Após os cumprimentos disse: eu acredito que 

se nós procuramos a Secretaria de Saúde acredito que a mesma encontrará uma solução, porque 

isso é um caso de saúde pública. Então vamos procurar a Secretária de Saúde para que ela possa 

dar pressão ao proprietário das balsas para ele possa dar o mínimo de conforto aos usuários da 

balsa. Portanto eu acho que esse é o caminho para resolver esse problema procurar a Secretaria 

de Saúde para que ela procure meios para acabar com esse abuso de somente vir e levar nosso 

dinheiro todo para fora daqui porque é uma empresa de fora e nós ficando somente com a 

problemática. Agradeceu. Em seguida o vereador Assis Cunha solicitou um aparte o qual foi 

concedido após os cumprimentos disse: quero parabenizar vossa excelência pela sua atitude em 

convocar seus nobres colegas vereadores vamos aproveitar a ideia do nosso Vice-Presidente 

Raimundinho Aguiar. Mas não vamos aproveitar a oportunidade de denunciar ao Ministério 

Público porque é um desacato um afronto a sociedade Altamirense. Agradeceu. Dando 

continuidade o vereador João Estevam disse: também quero parabenizar todos os meus colegas 

vereadores que vive lutando pelo o homem do campo Irenilde, Almiro, Raimundinho, nosso 

amigo Assis Cunha e todos os vereadores que vem lutando pelo o homem do campo. Todos 

sabem que o homem do campo tem que produzir muito para poder sustenta sua família, e todos 

nós unidos lutando pelo o homem do campo tenho certeza que vai melhorar porque o nosso 

Prefeito está investindo muito para o homem do campo. A secretaria competente está 

acompanhando o senhor Pedro Barbosa, Garimpeiro o Guina eles estão fazendo um trabalho com 

toda sua equipe. Quero dizer que isso é muito importante todos nós unidos trabalhando para criar 
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forças e assim trazendo os problemas até as secretarias competentes e com isso chegará até ao 

nosso Prefeito. Também quero dizer que o asfaltamento no Assurini está a todo vapor, nosso 

amigo Andrade com toda sua equipe que é a GL está trabalhando fazendo a estrada, o aterro de 

primeira qualidade, pontes duplas   feitas. Então está a todo vapor os trabalhos no Assurini 

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

disse: no momento quero agradecer o apoio Raimundinho haja vista que no ano passado fizemos 

um ofício com relação a essa situação para a SEMAT que meio ambiente com relação aos 

dejetos caírem no rio por falta de banheiro químico. Estive conversando com o Wesley ele me 

informou que já notificou a empresa, mas que a Marinha tem que se manifestar, mas não temos a 

Marinha aqui só tem em Itaituba e Santarém. Não desmerecendo a Secretaria de Saúde, que a 

Secretaria de Saúde é saúde pública poderemos apelar sim para a Secretaria de Saúde. Mas o 

Ministério Público tem que chamar essa empresa para que ela respeite os moradores porque isso 

já passou dos limites, já tem mais de ano que estamos nessa discussão. Então eu também me 

disponibilizo para irmos juntos na Secretaria de Saúde para cobrarmos a senhora Kátia que é 

ciente dessa situação. Mas cabe sim ao Ministério Público até porque o Ministério Público é 

parceiro da Prefeitura do Legislativo enfim. O vereador Raimundinho Aguiar solicitou um 

aparte o que foi concedido após os cumprimentos disse: a Secretaria de Saúde pode designar o 

setor de Vigilância Sanitária e exigir que faça algo e se não cumprir será multada e eles terão que 

cumprir com o regulamento, porque é obrigação da Vigilância Sanitária. Agradeceu. Dando 

continuidade o vereador João Roberto disse: agora quero explicar uma coisa importante vou falar 

sobre iluminação pública, uma lâmpada de lede, estive em Brasília e inclusive passei par o 

Presidente um catálogo das palestras que houve lá, é de muita importância avançar todo o brasil 

está avançando e nós temos que avançar. Quero agradecer a iniciativa do nosso Prefeito, há uns 

vinte dias atrás estive no gabinete do Prefeito coloquei essa situação do ganho que nós teríamos 

com o investimento com lâmpadas de lede em toda cidade. Somente para vocês terem ideia hoje 

temos lâmpadas de setenta watts nos RUCs, lâmpadas de duzentos watts no Buriti e lâmpadas de 

cinto e cinquenta watts em toda cidade isso é referente ao consumo, todos nós pagamos o mesmo 

valor tanto faz quem tem lâmpada de cento e cinquenta watts como quem tem de duzentos e 

cinquenta watts, a vantagem que a população tem é a iluminação que é maior. Uma lâmpada de 

lede de duzentos e cinquenta watts o consumo dela é referente a quatrocentos watts. Então tem 

um ganho de quarenta por cento de economia. Hoje o município tem o repasse que a Celpa cobra 

em média de um milhão de reais, só que tem os descontos e assim fica em média de quinhentos 

mil reais, quatrocentos mil reais por aí. Então lamento com relação ao Projeto de duzentos 

milhos de reais, que muitas pessoas interpretaram de forma errada é um Projeto que teria que ser 

pelo menos cinco milhões de reais, e teria automaticamente investido em iluminação de lede. 

Toda população iria ganhar com isso independente das divergências dos pensamentos. Mas isso 

é fato comprovado vamos colocar um milhão de reais, economizando quarenta por cento são 

quatrocentos mil reais por mês. Então esse empréstimo talvez se chegasse fazer esse empréstimo 

de cinco milhões de reais por si seria praticamente pago, e o investimento, a qualidade de vida 

que as pessoas teriam.  Há uns vinte dias atrás fiquei muito feliz em reunião com o Prefeito onde 

ele declarou ordem de serviço com recurso próprio pela DIP, um investimento de um milhão de 

reais em lâmpadas de lede sem fazer o empréstimo. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Isaac Costa que após os cumprimentos disse: ouvi atentamente ao vereadores João Estevam e o 

João Roberto, fiz uma indicação com relação essa ponte do Assurini, as vezes as pessoas dizem 

esse cara é doido como é que faz um projeto e é aprovado na Câmara com relação essa ponte e 

com relação essa balsa que é uma imoralidade uma vergonha, se você sentir uma dor de barriga 
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realmente você tem que pular dentro da água  ou fazer suas necessidades dentro da água. Um 

calor insuportável na travessia da balsa as duas três horas da tarde, isso é inaceitável. Eu como 

Deputado eleito do município de Altamira vou busca esse recurso para construir essa ponte do 

Pedral ao Assurini. Não é que essa ponte vai ser interligada até lá, será uma ponte que vai sendo 

feito o estreitamente do Rio Xingu. Uma ponte desses meus amigos para ser feita até no outro 

lado rio meus amigos é uns quatrocentos milhões de reais, mas fazendo o estreitamento do rio 

olhe lá se será gasto vinte milhões de reais. Temos que visar o futuro do Assurini. Tenho falado 

aqui várias vezes que futuramente que nos próximos três anos vai ser o maior produtor de cacau 

desse brasil será o dinheiro que se movimentar aqui em nossa cidade. Famílias que vão 

amanhecer o dia com sua mesa farta através desse povo do Assurini. Também fiz um projeto lá 

para os Quatro Bocas, visando a construção da Subprefeitura lá. Eu como eleito a Deputado 

Estadual desse município eu que vou liberar esse recurso para construir a Subprefeitura nos 

Quatro Bocas, porque lá é que também está o homem trabalhador, o homem do campo que 

abastece nossa cidade tem que ser valorizado. Vou ajeitar várias patrulhas organizadas para 

colocar à disposição desse povo porque eu vou ter o poder para isso, porque estamos cansados de 

promessas de políticos que só vem aqui de quatro em quatro anos roubar nossa consciência. Nós 

temos que votar em pessoas da nossa cidade que é preocupado com o sofrimento de nosso povo 

que vivem enganados, é por isso que sou vereador do município e sou pré-candidato a Deputado 

Estadual para brigar pelos direitos de todos vocês porque eu estou aqui todos os dias e você 

podem me esculhambar todos os dias. E esses que vem lá de fora como que vocês poderão gritar 

e eles ouvirem vocês, é por isso que estamos cansados de promessa. Vamos valorizar meus 

amigos que eu seja a segunda opção de vocês porque todos os dias estamos nos esbarrando nas 

ruas de nossa cidade. Vamos valorizar os votos que vocês tiveram do povo de Altamira, que 

também podem votar em mim, e que através de vocês eu possa representa-los bem esse povo de 

Altamira. Vocês terão orgulho desse rapaz dos olhos grandes e vermelhos porque eu conheço 

todas essas ruas de Altamira, não tem uma rua aqui de Altamira que eu não conheça eu tenho 

dificuldade de andar a pé nos quarteirões de Altamira porque um me chama para cá e outro me 

chama lá e isso me orgulha muito meus amigos porque eu sou igual a todos vocês. Agradeceu. 

Não havendo mais manifestantes, agradeceu a presença das senhoras e senhores vereadores, da 

imprensa, do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente 

Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte 

e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.  
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