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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DA VINTE E NOVE 

DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

 

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

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

Andrade Mello, os senhores vereadores:  Raimundo Sousa Aguiar, Roni Emerson Heck, Dr. 

Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos 

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

Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. 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 legal declarou aberta a 

Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores Isaac Costa da Silva 

(viajando/Brasília) João Estevam da Silva Neto (atestado médico) e Waldecir Aranha Maia 

Júnior (viajando/Brasília). Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e dois de maio do ano de dois mil e 

dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria. 

Abstendo se de votar os vereadores Victor Conde e João Roberto Mendes. 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: gostaria de cumprimentar nesta terça-feira, nesta Casa todos os servidores públicos 

concursados, os funcionários Municipais, Estaduais e Federais, é lamentável a ausência do 

vereador Isaac Costa nesta Casa, pois eu gostaria de dize-lo,  concurso público está previsto no 

artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, é um processo seletivo que permite o acesso a 

emprego ou cargo público de modo amplo e democrático. Aqui desrespeitando até seus colegas 

vereadores que são concursados eu o Dr. Loredan. Ainda digo mas que este vereador votou na 

Lei Orgânica do município sendo membro isso é uma vergonha, aonde a Lei Orgânica do 

município diz no seu artigo 110 que a investidura em cargo público depende sempre de 

aprovação prévia em concurso público, e uma coisa mais grave fizemos no dia primeiro de 

janeiro do ano de dois mil e dezessete o juramento nesta Casa, aonde dissemos a todos  “Prometo 

manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, Lei Orgânicas essa que na terça-feira, rasgou no seu 

pronunciamento dizendo que era contra concurso público , ele tem que observar as Leis da 

União, do Estado e do município, promover o bem-estar dos munícipes e exercer o cargo sobre 

expiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Diante disto eu gostaria que ele 

estivesse presente para dizer a ele que concurso público, tem como fundamento especialmente os 

princípios da igualdade, da impessoalidade e da competição, o princípio da igualdade assegura 

que todos os interessados a ingressar no serviço público dispute uma vaga em igualdade de 

condições, levando em consideração o princípio da impessoalidade veda favorecimento ou 

perseguições pessoais em concursos públicos, bem como a prática de nepotismo, visto que tais 

condutas prejudicarão a seleção dos melhores candidatos. Dizer da nossa indignação, de nosso 

repúdio ao vereador Isaac, pena ele não ter vindo a essa reunião. Pois nós não somos preguiçosos 

nós gostamos de trabalhar, e estudamos para hoje nós podermos estar concursados seja qual 

esfera for. E dizer que filhos de Altamira não tem vez em Altamira concursado, tem sim, sou 

filha de Altamira fui à Belém, me formei e estou aqui concursada do município de Altamira. 

Gostaria de deixar meu repúdio ao vereador Isaac que realmente ele possa estudar a Constituição 

Federal, a Lei Orgânica do município, pois desconhece até o juramento que fez no ano passado. 
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Gostaria de deixar um pensamento para reflexão dele que ele deve estar ouvindo de Karl Marx 

que diz o seguinte: o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para 

satisfazer outras necessidades. Nosso repúdio e nossa indignação que o vereador Isaac possa 

realmente ler as Constituições do nosso Estado, do nosso Município e do nosso Brasil para que 

realmente não possa infligir as leis, na qual ele fez um juramento no dia primeiro de janeiro do 

ano de dois mil e dezessete. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que após os cumprimentos disse: Dizer que é com muita satisfação que abraçamos a 

presença dos senhores nessa Casa de Leis. Gostaria de dizer a vereadora Socorro que eu assino 

em baixo todos os termos das suas colocações feitas aqui antes da minha fala, parabéns 

vereadora parabéns por ser concursada. Eu também venho discutindo essa questão da falta de 

concurso público nesse município desde o momento em que eu entrei aqui nesta Casa. Em mil 

novecentos e noventa e sete eu também fiz concurso público, em Altamira, na primeira gestão do 

Prefeito Claudomiro Gomes. O Claudomiro entrou no mesmo ano de mil novecentos e noventa e 

sete, contratou a Universidade Federal do Pará que lançou esse edital em outubro foi feito 

concurso público e todos concursados já em janeiro do ano de mil novecentos e noventa e oito 

foram chamados. A maioria os concursados que hoje tem o município foi feito na época do 

governo do Claudomiro Gomes. Eu tive a satisfação e também de ser aprovado naquele ano e mil 

novecentos e noventa e sete eu passei no curso para direto e fui cursar em Belém, sai daqui de 

Altamira estudando em todos esses colégios públicos, e não foi preciso como diz o vereador 

Isaac disse necessidade de ser de família bastarda. Dizer que pessoas de fora viriam para cá tirar 

as oportunidades não, eu não acredito que alguém de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais, venham aqui concorrer essas vagas aqui de mil e quinhentos reais, mil e duzentos reais, 

que é o máximo que esse governo paga, eu não acredito nessa possibilidade. O que nós temos 

nesse governo infelizmente são essas contratações precárias, irresponsável e que infligi sim, 

como a vereadora Socorro colocou aqui a Constituição Federal, Constituição Estadual e a nossa 

Lei Orgânica, não se respeita lei. Ontem o Prefeito veio aqui e disse que concurso público vai ser 

feito no momento certo, que momento certo é esse? Fala de governo anteriores, mas esquece que 

o governo anterior foi dele, ele vem de uma reeleição, e vem trazendo essas irresponsabilidades a 

sete anos e parece que pretende levar isso na barriga a, mas tempo. O Ministério Público já foi 

acionado porque a partir do momento, e que está infligindo a lei é o Ministério Público sim que 

tem que entrar com ação e outras instituições. Nosso dever aqui é ir cobrar, vamos sair daqui e 

vamos cobrar do Ministério Público se ele já entrou com a ação no Juiz, mas precisamos de uma 

resposta urgente contra essa imoralidade que este Prefeito está fazendo aqui em Altamira. O 

vereador Roni chegou aqui falando que certas situações precisam ser observadas as leis como se 

esse Prefeito respeitasse as leis. No ano passado como a vereadora Socorro disse aqui nós 

fizemos a emenda da Lei Orgânica, inclusive dizendo que prédios públicos não devem ser 

pintados de vermelhos prédios precisam ser pintados da cor predominante a cor da Bandeira de 

Altamira, e ele em conjunto com o vereador Isaac que se intitular o homem dos grandes e 

vermelhos parece que não enxergam que a bandeira de Altamira é mas verde do que vermelha. 

Fica aqui meu repúdio, senhores aos vereadores que apoiam essa imoralidade E meu repúdio a 

esse ato insano desse Prefeito de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: a pedido senhor presidente da Frente 

Popular e Nota Popular do MAB eu quero ler uma carta, me congratulando com a greve 

nacional, sobre o combustível brasileiro que estão aí. Nota em conjunta Frente Popular Brasil 

Povo sem Medo, chega aumento dos combustíveis contra a Repressão Militar, aos 

caminhoneiros em defesa da Petrobrás. Há cinco dias, de paralização nacional dos 
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caminhoneiros tem demonstrado o desastre que a política de preço dos combustíveis. Desde o 

ano de dois mil e dezessete, o preço da gasolina já subiu 50,04% e do óleo diesel 2,15% e o gás 

de cozinha 67,8%. Os efeitos estão sendo sentidos por várias camadas da população, mas de um 

milhão de domicílios voltaram a cozinhar no fogão a lenha ou carvão e, muitas regiões do Brasil 

o preço da gasolina já ultrapassa a cinco reais. Esta medida tem potencial para aumentar, ainda 

mais, o preço dos alimentos e das tarifas dos transportes, deteriorando ainda, mas a qualidade de 

vida das famílias brasileiras. Os responsáveis diretos são Pedro Parente do Michel Temer, que 

desde o ano de dois mil e dezesseis, que iniciaram a nova política de preços tendo como um dos 

eixos, a paridade com os preços internacionais, o que na prática abriu a possibilidade de ajustes 

diários. Além disso, a diminuição da população e abertura do mercado nacional para a 

importação reforçam o objetivo claro de desmonte e privatização da Petrobrás. Não à toa, no 

último mês, foi anunciado o plano de venda de quatro refinarias e doze terminais da Transpetro.  

Após uma tentativa de acordo com as direções das mobilizações dos caminhoneiros, não aceito 

pela base do movimento, Temer vem a público para apresentar o uso do Exército como solução 

para mais essa crise no País. Não é papel das forças armadas corrigir os erros de um governo sem 

legitimidade. Ao optar pelo uso da força, Temer mais uma vez demostra sua incapacidade de 

responder aos anseios da população. Não podemos aceitar que o lucro dos acionistas 

internacionais esteja acima dos interesses do povo brasileiro. Não podemos aceitar que essa 

política de preços que penaliza a população, mas pobre seja mantida. Não podemos aceitar que 

Pedro Parente continue a frente da Petrobrás Contra a Política de preço do Michel Temer e Pedro 

Parente. Pela retomada da produção Nacional e fim das importações. Contra o desmonte e 

privatização da Petrobrás. Intervenção não é a solução.  Frente Brasil Popular. Frente Povo sem 

Medo. É com muito prazer que eu leio essa carta, e função do vereador compartilhar com esse 

Movimento Nacional e Movimento Nacional, que houve nesse município. Para encerrar meu 

pronunciamento compartilhar com todas as palavras da enfermeira Socorro o seu 

pronunciamento em favor de toda pessoa que é concursada é pelos os direitos de cada cidadão 

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

os cumprimentos disse: quero ao iniciar minha fala lamentar muito presidente, ocorrido na 

última Reunião Ordinária desta Casa, onde o vereador Isaac Costa, e pronunciou aqui se 

qualificando os funcionários concursados de vagabundos e de preguiçosos. Nós aqui dessa Casa 

eu ouvi esse vereador diversas vezes chamar atenção dos vereadores Agnaldo Rosas, Assis 

Cunha e do vereador Marquinho que aqui está falando pedindo para que o Conselho de Ética 

Câmara tomar providências contra os ilustres vereadores. Eu presidente Loredan e envergonho e 

chamo atenção senhores vereadores isso não pode acontecer, não deve acontecer aqui em 

Altamira, esse rapaz tem um passado escuro, eu disse aqui que tudo que vier dele para me não 

me surpreende. Não me surpreende Dr. Loredan porque vossa excelência sabe da conduta e do 

passado deste vereador. Depois ele vem aqui pedir desculpas aos vereadores ao povo de Altamira 

dizendo que é filho de Altamira. Eu sou filho de Altamira Dr. Loredan, filho de Altamira porque 

eu cheguei do Ceará em Altamira com quatro anos de idade, e eu não ando fazendo esse tipo de 

coisa com a população e principalmente com os servidores públicos que são eles que gerem a 

gestão do município. Eu gostaria de presidente Loredan que vossa excelência tome providências 

e que isso não fique impune, porque nós temos a responsabilidade grande que é de representar 

esse povo principalmente os servidores concursados quem estudaram que passaram dias e noites 

estudando para poder vir exercer sua função com dignidade e agora vir ser chamados de 

preguiçosos e de vagabundos. É lamentável eu não sei se eu vou aceitar pedido de desculpa desse 

vereador aqui nessa Casa. Gostaria muito que vossas excelências com o espirito público que 
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vocês têm que prestem atenção nisso aí. Ontem eu ouvi o Prefeito Juvenil pedindo para que 

cassassem o meu mandato, porque eu perguntei para ele onde ele está colocando o dinheiro dos 

recursos hídricos de Belo Monte, aí ele vem fazer palhaçada e tentar colocar meus irmãos garis 

que trabalham dia e noite contra os vereadores dizendo que nós estávamos de contra os garis, o 

Prefeito tinha que ter vergonha na cara, ele tem que se mancar, prestar atenção que aqui existem 

homens e não compinchas dele não. Digo, mas sei que ele está ouvindo lá na Prefeitura eu não 

abro nem aqui e nem no inferno de forma nenhuma vamos continuar aqui tinindo pelo o povo de 

Altamira, porque eu moro aqui a vida toda e nunca andei com sacanagem aqui em Altamira. 

Portanto Dr. Loredan fica aqui meu repúdio a esse vereador e a esse Prefeito que vem aqui fazer 

prestação de contas e enganar a população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: Agradeço a Deus, 

mas uma vez pelo fato de poder usar essa tribuna em defesa dos interesses do nosso município. 

Quero informar que ao decorrer da semana estive na comunidade do Cupiúba com atendimentos 

médicos e odontológicos para aquela comunidade da zona rural. Informo a todos que foi bastante 

satisfatório e aonde tivemos a oportunidade de atender inúmeros senhores, senhoras e idosos. 

Não poderia esquecer presidente a semana passada tivemos uma audiência pública com a Norte 

Energia, dizer que aquelas situações e discussões elas não ficaram somente aqui na tribuna com 

este vereador, eu estive, mas além. Na quarta-feira, eu estive com o Nonato da Norte Energia 

visitando os problemas dos bairros da Liberdade, Santa Ana, Airton Senna I, Airton Senna II e já 

ficou marcado Paixão de Cristo, Mutirão, Colina e outros, e a conclusão que chegaram diante do 

nosso pronunciamento por não acreditar. Este vereador não acredita que a Norte Energia conclua 

até ao final deste mandato o sistema de abastecimento de água e esgoto eu não acredito em 

presidente, porque da maneira que está conduzindo não tem condições. Mas me ouçam senhores 

eles tomara a seguinte determinação que eles vão fechar um bairro e liberar água para a 

comunidade, em seguida fecham outro bairro e vão liberar a água, se assim agirem eu acredito 

que vai funcionar, porque o bairro da Liberdade, Santa Ana e grande parte daquele complexo da 

Liberdade já está feito quase todo o sistema de água e esgoto, mas não existe água para o povo a 

caixa d’água derrama mas não chega nas torneiras dos moradores. Essa é a nossa indignação, e 

nós mostramos ao Dr. Eduardo Camilo Superintendente da Norte Energia a quantidade de água 

que está sendo desperdiçada na linha d’água em Altamira, derrama água vinte e quatro horas. 

Quero aproveitar presidente e nobres colegas vereadores e fazer meu repúdio ao nobre colega 

vereador Isaac pela sua atitude, e faço uso da palavra da vereadora Socorro e dos demais 

vereadores que aqui falaram, aí é rasgar a Constituição, rasgar a lei Orgânica do Município de 

Altamira. Porque vejam bem ao que nos propusemos não é o afronto com a sociedade, não é a 

discórdia entre os colegas. Eu até tinha dito em inúmeros discursos nessa tribuna que eu estava 

muito feliz porque todos os vereadores estavam coerentes, respeitando uns aos outros, e 

infelizmente temos apreciado nessa Casa desacordo, desrespeito com os colegas, comigo mesmo 

eu fui vítima sem merecer e sem direito de defesa porque já foi na última hora aonde não tinha, 

mas a parte. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os 

cumprimentos disse: quero dizer que eu quanto fiscal da ALTAPREV me preocupa muito 

Mônica, e o pessoal da educação sabe muito bem a importância do concurso público, eu digo 

com muita propriedade estamos acompanhando e hoje a ALTAPREV está equilibrada, 

controlada, diferente do INSS que está em déficit. Hoje na ALTAPREV só os concursados que 

dão rendimentos para a ALTAPREV, hoje temos mais de cinquenta e quatro milhões de reais, 

em aplicações e rendimentos mensais, que está conseguindo fluir, mas futuramente vai ter um 

problema sério. Então é importantíssimo concurso público, os contratados automaticamente são 
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em média de trinta por cento que se paga. Para a ALTAPREV é até menos e é até melhor para os 

concursados que é vinte e dois onze de um e onze de outro. Então quero dizer que eu sou a favor 

sim do concurso público, com certeza tem que acontecer porque é de grande importância para o 

futuro de Altamira. Também não poderia deixar de aqui explanar e compartilhar com todos os 

vereadores e público presentes na Plenária, sobre minha ida à Brasília, a vigésima primeira 

Marcha dos Prefeitos e Vereadores que é o maior movimento do mundo que é a pauta 

Municipalista, sai de lá deslumbrado e quero convidar essa Câmara e o senhor presidente que 

torne essa Câmara Municipalista, sendo municipalista ela não tem bandeira partidária, fiquei 

muito entusiasmado e trouxe muitas informações para compartilhar com qualquer cidadão. Além 

de ter a capitação da memória trouxe várias informações e uma das coisas muito discutida e que 

é uma preocupação muito grande em toda região do país que é o Consórcio Público de resíduos 

sólidos, é essa questão que compactua o futuro do nosso País que é o meio ambiente, isso tem 

que ser discutido e debatido. E uma das bandeiras que a partir dessa vinda eu quero levantar, 

inclusive provoquei nosso Prefeito ontem, a Secretaria de Cultura, dona Rute. Antes de Belo 

Monte se falava o que vai ser após Belo Monte, estamos pagando caro as consequências. 

Inclusive quero até despertar aqui e colocar meu repúdio referente à agua, não pude estar 

presente fiquei muito triste por não participar da audiência pública, que eu provoquei e denunciei 

no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, sobre a situação do RUU Casa Nova 

é inaceitável pessoal, como é que pode? No canteiro lá onde moram os engenheiros tem água 

tratada e aqui no RUC Casa Nova recebendo água de um poço que não dar quinhentos metros de 

distância do antigo lixão. E até agora estou aguardando resposta do Ministério Público Estadual e 

Ministério Público Federal para saber qual providencia vai ser tomada. Presidente estive lá na 

Câmara dos Deputados Federais e Senadores principalmente do Flexa Ribeiro, que é o 

Presidente da Subcomissão de Acompanhamento do cumprimento das Condicionantes, eu disse 

para ele Senador mande sua equipe á em Altamira e eu não preciso nem falar vá lá ouvir os 

presidentes de bairros os moradores do RUC qual é a atual situação referente a água, isso é grave 

isso era para ser escandalizado nacionalmente porque não poderia um reassentamento totalmente 

planejado nós estamos no século XXI, a água a escola do RUC Casa Nova, cansei presidente de 

estar lá na UPA e várias mães chegar lá e dizer vereador pelo o amor de Deus meu filho está 

doente por causa dessa água, cor dores de barriga, diarreia e coceiras e o que acontece? Nós 

somos um poder representativo nós temos que esta unidos e falar todos numa língua só porque 

que não tem água? porque estão nos enrolando essa subestação de tratamento é insuficiente 

desde do ano de dois mil e treze que eu falo aqui nessa Casa de Lei, não tem condições de ter 

água  e estão fazendo ligações, com isso estão frustrando as pessoas, um absurdo a subestação de 

tratamento são vinte e dois milhões de litros por dia, mas precisaria de quarenta e dois milhões 

de litros por dia, a captação de água vai ter que rasgar toda adutora novamente para mandar água 

para tratar, isso não pode acontecer debaixo dos nosso olhos, nós temos que nos unir forças 

vereadores falar coisas concretas e avançar. É muito importante nós levantarmos a bandeira da 

cultura, Canelas na questão da cultura é o futuro do nosso País, que Altamira possa ter uma 

imagem boa e depende de cada um de nós. Vou dar um exemplo aqui resumindo para não tomar 

muito tempo e eu posso definir melhor ouvi um discurso, lá em Brasília do Prefeito de Canelas, 

ele acreditou mas partiu da população vinte e quatro mil habitantes, já passou seis milhões de 

pessoas aquela cidade atrás de turismo nós temos um ponto potencial o Rio Xingu que já 

proporciona o turismo, nós temos que defender essa teoria e abraçar a bandeira para a gente 

poder ter um futuro melhor de Altamira. Me coloco à disposição da cidade de Altamira, tenho 

feito o que eu posso com muito amor e sentimento. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o 
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vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: faço cumprimento especial ao Nadir 

Neves, companheiro de longa data que já foi vereador e Deputado, então conhece muito nossa 

região, já foi vereador de Belém também então conhece o parlamento sabe de suas dificuldades 

do dia a dia da rotina legislativa. Quero contar um fato muito importante na minha trajetória 

política quando ganhei a eleição no ano de dois mil e onze e dois mil e doze, tive a oportunidade 

de ir até Belém  e fiquei praticamente dois meses na Câmara de Vereadores em Belém 

estudando, aprendendo e uma das pessoas que mais me ajudaram foi o meu amigo Nadir Neves, 

que naquele momento abriu a porta de seu gabinete, dando a oportunidade de eu entender as 

rotinas legislativas, saber de que forma eu poderia emplacar os Projetos e Leis. Então foi uma 

satisfação imensa Nadir Neves eu agradeço aqui em público por essa oportunidade e tudo que me 

foi acrescentado naquele período me serve como ensinamento até hoje. Então agradeço pelo 

momento de oportunidade que nós consigamos continuar com esse sentimento de amizade por 

longa data. Meus amigos agora relacionados ao concurso público, sem dúvidas já pelo tempo que 

aconteceu o último concurso a população de Altamira já se preparou e está preparada para 

acontecer uma nova prova sem soma de dúvidas. Eu tenho a certeza que a população 

Altamirense tem a capacidade necessária para conseguir passar nos primeiros lugares nessa 

prova que irá acontecer em breve. Me recordo que pelo menos três ou quatro vezes no mandato 

anterior nesse mandato já duas vezes já conseguimos aprovar por unanimidade a nossa indicação 

pedindo o concurso público. Então essa pauta não é somente de um vereador, mas de todos é 

logico que temos a indicação, mas que é um interesse de todos nós vereadores que aconteça e 

que consigamos muito em breve a realização desse concurso público para dar a tranquilidade 

necessária para as pessoas que querem seguir carreira na Prefeitura e em outro órgão público. No 

último domingo tive a oportunidade de estar junto com os caminhoneiros lá na saída para 

Marabá e também lá no Michila, levamos alguns mantimentos e em algumas situações que 

podemos ajudar sabemos que a luta deles é grande e favorecerá todos nós. Então meus amigos 

estivemos na manifestação sim com muita tranquilidade escutando os amigos caminhoneiros e 

forçando o apoio, estamos caminhando com eles sem sombra de dúvidas. Vale ressaltar que hoje 

existe uma manifestação dentro do Senado Federal para que aprove sim o Projeto de Resolução, 

para que diminua a quantidade de ICMS pago por todos nós brasileiros, vale ressaltar que o 

ICMS é uma taxa Estadual e quase que vinte e nove por cento desse imposto sobre o combustível 

é Governo do Estado. Então temos esse Projeto de Resolução que irá alterar a alíquota do ICMS, 

se, sombra de dúvidas vai trazer ganho real para a economia o valor do nosso combustível. Então 

isso é um Projeto de Resolução que é do Senador Randolfe, e nós estamos sem sombra de 

dúvidas tendo vitórias com isso daqui, mas alguns dias esse projeto será votado e ele nem 

precisará ser sancionado. Então o Senado Federal está trabalhando e nesses próximos dias 

teremos uma resposta positiva dessa manifestação que sem sombra de dúvidas é de todos nós 

brasileiros, de todas as pessoas que dependem do combustível para caminhar e principalmente 

depende do insumo combustível para desenvolver sua cidade, sua região e a sua localidade. 

Então estamos sim junto com os caminhoneiros e vamos dar apoio enquanto puder. Agradeceu. 

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

disse: em nome do Deputado Nadir Neves, quero saudar todos os funcionários dessa Casa. Dizer 

Deputado da alegria da sua presença grande companheiro, pessoa que muito tem feito pelo nosso 

Estado e também pela nossa cidade de Altamira. Quero informar que a convite do Coronel 

Glauco Corbare Correia, Comandante do 51º BIS, participei da Solenidade de entrega de Boinas 

realizada no dia vinte e quatro de maio, que também foi comemorado o Dia da Infantaria. 

Informamos que duzentos e treze jovens receberam das mãos de seus familiares a Boina, e a 
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partir daquele momento se tornaram Soldados Militares. Quero externar a todos Militares que 

são formados que dedicam sua vida a Infantaria. No dia seguinte na sexta-feira, participei 

também de um jantar no 51º BIS, representando essa Casa de Leis, a pedido do nosso presidente 

que não pôde está presente. A convite também do senhor João Viera conhecido como Janjão, 

Diretor do Senai fiz uma visita à Praça do Estudante, localizada na Avenida Tancredo Neves, 

aonde verifiquei a necessidade de uma reforma total na qual formalizaremos em indicação. 

Quero parabenizar meu amigo Tenente Coronel Alencar por estar completando, mas um ano de 

vida, Agradeceu. Em seguida o senhor presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando 

ao vereador Victor Conde que faça a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO. Indicação n.º 1475/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere 

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

serviço de limpeza e retirada de entulhos nas ruas do Loteamento do Rizzo, no bairro Sudam II. 

Indicação n.º 1476/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que interceda junto a empresa Norte Energia, no sentido 

de não interditar as Ruas Salim Mauad e João Besouro, nos bairros Jardim do Sol e Independente 

II, local onde está sendo construída uma Praça e um Parque. Conforme cópia anexa do abaixo 

assinado dos moradores que residem nas ruas citadas.  Indicação n.º 1493/2018, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, no 

sentido de designar o nome do Padre Frederico (in memoria), para a Praça localizada na Avenida 

João Pessoa, esquina com a Travessa Comandante Castilho, próxima ao Hotel Xingu, que já está 

em fase e conclusão.  Indicação n.º 1494/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal interceder junto ao Programa 

Nacional Banda Larga, para que seja implantado o serviço de internet gratuita para a zona rural 

de Altamira, nas comunidades Michila, Pioneira, Princesa do Xingu, Agrovila Vale Piauiense e 

Assurini. Indicação n.º 1495/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 

realizar o serviço de recuperação do Travessão das Chácaras, Km. 05, na estrada da Serrinha. 

Indicação n.º 1498/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

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

reforma e cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Dr. Octacílio Lino. Realizar também a 

ampliação da EMEF com mais uma sala de arquivos e a aquisição de computadores para a sala 

de informática. Indicação n.º 1499/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

Diretor do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, que desenvolva uma parceria 

com o 9º Grupamento de Bombeiro Militar de Altamira, para a execução de projeto educacional 

nas escolas de EnsinoFundamental de Altamira.  Indicação n.º 1500/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Simão Jatene – Governador do Estado do Pará, 

através do Setor competente, remanejar agentes do Corpo de Bombeiros do Estado para a cidade 

de Altamira e, também providencie a construção de um Quartel para a corporação.  Indicação n.º 

1486/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Simão Jatene – 

Governador do Estado do Pará, através do Setor competente, criar um programa com Cursos 

Profissionalizantes voltados para estudantes de baixa renda no município de Altamira, com bolsa 

de estudos pagas pelo Estado. Indicação n.º 1487/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, 

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

realizar o serviço de ampliação, construir mais 02 (duas) salas de aulas na Escola de Ensino 

Fundamental do Travessão da Firma, no Assurini. Indicação n.º 1501/2018, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, construir 
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uma Praça com uma academia ao ar livre no RUC Laranjeira. Indicação n.º 1478/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, interceder junto ao INCRA, no sentido que as áreas 

pertencentes as agrovilas Princesa do Xingu e Vale Piauiense sejam incluídas na Légua 

Patrimonial do município de Altamira.  Indicação n.º 1479/2018, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, disponibilizar um professor de Educação Física para dar aulas de futebol 

nas agrovilas Princesa do Xingu, Vale Piauiense e Comunidade Serrinha. Indicação n.º 

1480/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, reativar o Posto de Saúde existente no 

ramal São Francisco, na área pertencente ao município de Altamira. Indicação n.º 1480/2018, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, implantar um segundo Conselho Tutelar em 

Altamira. Indicação n.º 1482/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma 

Praça com uma academia ao ar livre na comunidade Quadro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 

1483/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, interceder junto ao Corpo de Bombeiros no sentido de realizar uma 

recapacitação de curso de primeiros socorros para agentes de trânsitos, guardas municipais, 

porteiros e vigias. Indicação n.º 1484/2017, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, realizar estudos com vistas implantar o 

serviço de Vale Transporte para os servidores públicos. Indicação n.º 1485/2018, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de cobertura, da parte de fora, no Restaurante Popular. 

Indicação n.º 1489/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, colocar grades de proteção em 

todas as portas e janelas; realizar o serviço de pintura interna e externa na EMEF Anísio Uchoa 

no bairro Jardim Altamira. Indicação n.º 1490/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

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

colocação de redutores de velocidade, tipo tartarugas tachão, como também, Placas Indicativas e 

de área escolar na rodovia Transamazônica dando acesso à Rua “A”, onde está localizada a 

EMEF Anísio Uchoa no bairro Jardim Altamira. Indicação n.º 1491/2018, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar estudo com vistas criar um projeto “Juventude e Experiência” 

com realização de cursos de qualificação pessoal, onde os idosos socializarão seus 

conhecimentos com os mais jovens. Indicação n. º1492/2018, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a empresa 

Norte energia, no sentido de criar, em parceria, um Centro de Iniciação Desportiva de Altamira, 

voltado para crianças e adolescentes. Indicação n. º1496/2018, de iniciativa da vereadora Socorro 

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

competente, adquirir um Cardiotocógrafo para a sala de exames do Hospital Geral Municipal 

São Rafael. Indicação n. º1497/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere 

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

Berço Aquecido para a sala de partos do Hospital Geral Municipal São Rafael. Indicação n.º 

1502/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 
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através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de manutenção da 

rede de iluminação pública na Avenida Perimetral, no bairro Sudam II. Indicação n.º 1503/2018, 

de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza e arborização da 

Rotatória na Avenida Perimetral, no bairro Sudam II. Indicação em Conjunto n.º 1477/2018, de 

iniciativa das vereadoras Delza Barros e Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Quadra 

Poliesportiva no bairro Bela Vista. Moção n.º 073/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, 

que sugere que seja consignada Moção de Congratulações pela passagem do Dia do Geólogo, 

comemorado no próximo dia 30 de maio.  Moção em Conjunto n.º 074/2018, de iniciativa dos 

vereadores Victor Conde e Maia Júnior, que sugere que seja consignada Moção de Aplausos pela 

passagem do Dia Nacional do Bombeiro, comemorado no último dia 26 de maio. AVULSOS:  

Comunicado n.º 46740/2018, encaminhado pelo Ministério da Educação comunicando o repasse 

de recursos para escolas municipais. Em seguida o senhor presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 1475 e 1476/2018, 

de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 1493, 1494 e 1495/2018, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.º 1498, 1499 e 1500/2018, de iniciativa 

do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 1487 e 1501/2018, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa. Indicações n.ºs 1478, 1479 e 1480/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  

Indicações n.ºs 1480 e 1482/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 

1483, 1484 e 1485/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1489 e 

1490/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1491 e 1492/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1496 e 1497/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1502 e 1503/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

Indicação em Conjunto n.º 1477/2018, de iniciativa das vereadoras Delza Barros e Irenilde 

Gomes. Moção n.º 073/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja 

consignada Moção de Congratulações pela passagem do Dia do Geólogo, comemorado no 

próximo dia 30 de maio. Moção em Conjunto n.º 074/2018, de iniciativa dos vereadores Victor 

Conde e Maia Júnior, que sugere que seja consignada Moção de Aplausos pela passagem do Dia 

Nacional do Bombeiro, comemorado no último dia 26 de maio. 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 1489 e 1490/2018, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Agradeceu. 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. 496 e 1497/2018, 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 e pediu apoio para aprovação de suas matérias. 

Indicações n.ºs. 1480 e 1482/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Agradeceu.  Em 

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

desse momento eu quero falar sobre a indicação da vereadora Irenilde Gomes, de nº 1478/2018, 

na qual eu compartilho vereadora com sua indicação, aonde ele pede é sugere ao Prefeito através 

da Secretaria competente que interceda junto ao Incra no sentido das áreas pertencentes as 

Agrovilas Princesa do Xingu e Vale Piauiense, que sejam incluídas na légua patrimonial do 

município de Altamira. 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 1493, 1494 e 1495/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho 
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Aguiar. Agradeceu. O senhor presidente disse: solicito que seja retirado de pauta a indicação de 

nº 1471/2018, que houve um erro de digitação, colocamos Secretaria Municipal de Agricultura. 

Então vou mandar corrigir e na próxima Reunião vou protocolar novamente. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os 

cumprimentosdisse:gostaria de me manifestar sobre a indicação de nº 1486/2018, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa, que ele sugere ao senhor Simão Jatene, Governador do Estado criar um 

Programa com cursos profissionalizantes voltados para os estudantes de baixa renda no 

município de Altamira com bolsas de estudos pagos pelo Estado. Eu vou votar contra essa 

indicação do vereador Isaac Costa.  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. O vereador Dr. Agnaldo Rosas, colocou para 

votação em destaque a indicação de nº 1486/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. O 

senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  indicações n.ºs 1475 e 1476/2018, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1493, 1494 e 1495/2018, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.º 1498, 1499 e 1500/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde.  Indicações n.ºs 1487 e 1501/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

Indicações n.ºs 1478, 1479 e 1480/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações 

n.ºs 1480 e 1482/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1483, 1484 e 

1485/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1489 e 1490/2018, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1491 e 1492/2018, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior. Indicações n.ºs 1496 e 1497/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicações n.ºs 1502 e 1503/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação em 

conjunto n.º 1477/2018, de iniciativa das vereadoras Delza Barros e Irenilde Gomes. Moção n.º 

073/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Moção em conjunto n.º 074/2018, de iniciativa 

dos vereadores Victor Conde e Maia Júnior. Aprovadas a unanimidade.  VOTAÇÃO EM 

DESTAQUE: Indicação de n.ºs 1486/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, aprovado pela 

maioria. Recebendo votos contrários dos vereadores Francisco Marcos, Aldo Boaventura, 

Agnaldo Rosas e Socorro do Carmo. Não havendo mais matérias para votação senhor 

presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após 

os cumprimentos disse: gostaria de ser solidaria, mas uma vez a todos os servidores que vieram a 

esta Casa, principalmente onde vejo bastante técnicos de enfermagem, onde seu piso salarial está 

achatado como dos professores também. Aonde nós que ingressamos nesse cargo nós devemos 

zelar sim e lutar por estes salários que estão achatados que é do servidor público municipal. E 

lutarmos também pelo PCCR que nunca chega nessa Casa. Então é esse nosso papel, e não dizer 

não dizer não a concurso público, concurso público já no município de Altamira. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: 

senhor presidente retorno aqui para relembrar que ontem tivemos audiência com o senhor 

Prefeito, aonde ele veio aqui para tentar demostrar seu trabalho durante esses quatro meses, 

trazendo aqui informações do quanto foi arrecadado e do quanto foi gasto. Foi feito alguns 

questionamentos e infelizmente ele não nos respondeu uma das perguntas que eu fiz a ele era 

para ele nos dizer quantos servidores precários existe no município de Altamira e quantos 

concursados simplesmente ele disse que o concurso vai sair no momento oportuno, e sempre 

jogando a culpa para governos anteriores, e esquecendo que ele é continuação de um governo 

anterior porque ele foi reeleito. Infelizmente também não respondeu o porquê do Centro de 
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Recuperação de Dependentes Químicos, feito na região do Assurini ainda não foi terminado, 

aliás ele até demostrou que não vai terminar porque segundo ele viria trazer mas despesas para o 

município, como ele tenta jogar aqui dizendo que existe despesas com os hospitais porque vem 

pessoas de outros municípios, mas esquece também que existe dinheiro do Governo Federal e do 

Governo Estadual para esses setores. Foi lembrado aqui pelo vereador Francisco Marcos que 

entrou milhões em royalties e ele disse simplesmente que não dar para pagar a folha é logico que 

não dar, esse dinheiro não é para pagar a folha não, é, mas uma receita que entra neste município 

do Governo Federal como tantos outros. Então são serviços que devem ser prestados sim 

independentemente se a pessoa é desse município ou não. Quantos de nós não saímos daqui para 

sermos atendidos em outros municípios por questões de saúde, eu mesmo já fui várias vezes para 

Belém e nem por isso deixaram de mim atender porque eu sou de Altamira, e nem se poder 

porque com certeza existe recurso do Governo Federal, esse município não é alto sustentável ele 

não pode chegar e dizer que é porque quer que seja dessa forma não. O Centro de Recuperação 

de Dependentes Químicos já foram gastos três milhões e meio, e vai ficar jogado aí a rodos 

jogado fora. Já houve indicações de vereadores da base dizendo que queria uma piscina para lá, 

para um Centro que nem funcionando está. E o Prefeito aqui demonstrou que não vai fazer de 

uma forma irresponsável construiu e já consumiu três milhões e meio, deforma irresponsável. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os 

cumprimentos disse:  ontem senhor presidente o Prefeito Municipal apresentou um 

demonstrativo financeiro com relação aos últimos quatro meses do ano de dois mil e dezoito. 

Para informar aos presentes e aqueles que nos ouve o volume arrecadado em todas as suas fontes 

financeiras do município nesses últimos quatro meses chegou a noventa e cinco milhões 

novecentos e nove mil e oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos. Altamira tem uma 

renda muito boa para fazer um trabalho melhor. Mas nós também fizemos melhor senhores e 

senhoras que nos assiste, algumas perguntas muito bem colocadas e numa forma muito bem-

educada, mas na hora da resposta o senhor Prefeito mostrou totalmente uma desqualificação em 

suas respostas. Começando pelo chamado recurso de recompensação de recurso hídricos, 

royalties , para vocês verem quem nos assiste vou ler uma mensagem encaminhada pelo MAB 

que começou essa luta no ano de dois mil e nove, através do Projeto de Lei de nº 315/2009, e 

terminou sendo sancionado em oito de maio pela Lei nº 13.661, aonde ela estabelece sessenta e 

cinco por cento dos royalties para os municípios, vinte e cinco por cento aos Estados e dez por 

cento da União, ou seja aumentou em quarenta e quatro por cento chegando a sessenta e cinco 

por cento desses recursos royalties, é um volume muito importante para deixar sem 

direcionamento, aonde gasto e desvio da forma que bem entende. E nós chamados de oposição 

aqui nessa Câmara nós temos um olhar futuro para que possamos construir uma Altamira melhor 

para que possamos João Roberto chegar naquilo que o senhor se expressou aqui nesse microfone 

sobre o Município de Canelas e Rio Grande do Sul, se lá hoje é um espelho uma cidade com 

vinte mil habitantes que no decorrer desses anos já abrigou mas de seis milhões de turistas o que 

que Altamira oferta para que um turista venha visitar? Buracos, lamas e desprezo é isso que 

Altamira tem é isso que o Prefeito colocou para nós aqui, e quando eu reclamei e pedir sobre 

Castelo de Sonhos, olha o despreparo de um Prefeito em exercício, aonde ele falo presidente 

Loredan que Castelo de Sonhos não contribui com nem um real. Castelo de Sonhos tem mais de 

três mil alunos no Ensino Fundamental, onde cada aluno ele contribui anualmente com três mil e 

dezesseis reais e sessenta centavos, uma receita anual que passa dos nove milhões de reais, aonde 

a folha de pagamento chega aos seis milhões de reais em Castelo de Sonhos, Nós temos um 

superávit de três milhões, e o nosso Prefeito não sabe que existe esse recurso em toda audiência 
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pública ele reitera que nós não contribuímos com nada aonde esse orçamento de vinte e quatro 

milhões mensais eu tenho certeza que nós temos uma receita de três milhões e quinhentos mil 

reais. Aonde o vereador Roni, se manifestou ontem também  eu gostaria que ele estivesse se 

manifestou muito mal quando ele disse que a Prefeitura Municipal de Altamira, está construindo 

uma ponte com oitenta e dois metros no Rio Curuá, a ponte está sendo construída em parcerias 

com empresários e com sitiantes daquela localidade da Esperança IV, aonde a madeira senhores 

e senhoras foram totalmente doada, esse respeito precisa ter aquela foto que ele colocou aqui 

com relação a iluminação pública a noite aquele ofuscamento aquilo é poeira que tampa a 

cidade. Este é um compromisso do Prefeito que apresentou noventa e cinco milhões de reais e já 

gastou oitenta e um, e nós encontramos tudo abandonado. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: senhor presidente volto 

falar sobre a audiência pública de ontem aonde o Prefeito chegou aqui e disse que tinha cinco mil 

e quatrocentos e vinte e sete funcionários na Prefeitura Municipal de Altamira, eu perguntei à ele 

e que está nas notas taquigráficas desta Casa eu perguntei quanto funcionários concursados tem e 

quantos contratados tem? Meu caro presidente, sabemos que aqui nos corredores da Câmara que 

mas vemos são pessoas desempregadas com currículos nas mãos procurando os vereadores da 

base do Executivo para pedir emprego, porque não fazem o concurso público. Eu questionei 

sobre a questão do concurso público, fui até a Promotoria onde ela informou que entrou com 

uma Ação na Justiça, e que eu convido novamente os vereadores para que possamos ir até o Juiz 

na Justiça, porque pelo o Juvenil ele realiza concurso público, porque ele quer os funcionários no 

cabresto dele para ele humilhar, massacrar e avacalhar com as pessoas. Então presidente, eu 

pergunte a ele presidente e vossa excelência é sabedor quanto custa o quilometro de asfalto 

contratado por sua administração? Simplesmente ele colocou um número e mandou que eu fiz a 

soma por metros cúbicos, enrolou porque tem esculhambação e o Ministério Público tem que 

levantar e abrir os olhos porque as empresas estão fazendo sacanagem aqui em Altamira 

juntamente com o Juvenil, eu vou está nas ruas agora cobrando para saber quanto está custando o 

quilometro de asfalto e saber quanto ele está gastando dos cofres públicos. Cobrei dele 

presidente qual é o prazo que ele tem para resolver o problema da água e do esgoto de Altamira, 

o problema da água que todos nós sabemos que foi o maior tiro no pé que ele deu foi quando ele 

assumiu essa bendita COSALT, prejudicando toda população de Altamira porque não tem água 

Nadir Neves, o bairro Santa Ana está lá abandonado só tem poeira e lama, falta água, 

infraestrutura, aliás falta tudo onde lá tem homens e mulheres honestas. Então o que queremos é 

que esse Prefeito venha dizer para nós o que é que ele está fazendo nessa administração, ele pinta 

o centro da cidade faz de contar e tenta enganar os moradores de Altamira Cobrei dele presidente 

o Centro de Dependentes Químicos, como o vereador Agnaldo falou porque eu vi ele assinando 

o cheque e o vereador Victor que é testemunha  e o vereador João Roberto, eu vi ele assinando o 

chegue para pagar o Garimpeiro lá do Assurini a área que ele comprou para fazer o Centro dos 

Dependentes Químicos. Arrumou o dinheiro no PDRS Xingu, construiu a obra e abandonou 

porque diz que o município não tem dinheiro para bancar os dependentes químicos aqui de 

Altamira Nadir Neves, então isso é de lascar quem não pode com o pote não pega na ródia. Esse 

Prefeito aí, ele não merece nosso respeito presidente, ele não merece porque está enganando a 

população de Altamira. Meu caro Nadir Neves eu cobrei aqui a regulamentação dos recursos 

hídricos de Belo Monte que é os benditos royalties, que ele tentou me enrolar com palavras me 

perguntando o que era royalties que para ele era uma palavra ingressa Nadir, dizendo que era 

uma palavra ingressa só para dificultar para om povo brasileiro, mas nada mais justo do que uma 

compensação que eles pagam pelos os impactos que nós temos aqui no município e região. No 
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mês passado ele recebeu dois milhões e seiscentos reais. Agora quero esclarecer ao povo de 

Altamira e aos vereadores,que o Presidente Michel Temer é outro canalha o que ele fez foi bom 

para os municípios? ele aumentou sessenta por cento a partilha dos royalties para os municípios 

que era quarenta por cento para os Estados e quarenta por cento para os municípios e agora os 

municípios tem sessenta e cinco por cento dos royalties de Belo Monte. Quero dizer presidente à 

vossa excelência que quando essas dezoito turbinas estiver aqui funcionando acredito eu que vai 

ser mais de dez milhões de reais por mês que vai entrar de recursos hídricos aqui no município 

de Altamira. E aí cabe à essa Casa, aos senhores e senhoras vereadoras cobrar a regulamentação 

para a Educação, Saúde, Esporte para a Agricultura que está abandonada porque ele não quer 

fazer, ele quer que o dinheiro fique no gabinete dele para ele fazer o que ele bem quiser. Então 

presidente chamo atenção dos senhores vamos conclamar vamos ao Juiz, vamos dar pressão no 

Fórum para que o Juiz interceda e faça o concurso público acontecer urgente para o povo de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida o senhor presidente Dr.Loredan Mello disse: quero 

cumprimentar o ex-Deputado Nadir Neves e sua comitiva que aqui estar. O Nadir que não 

somente nos mandatos dele de vereador e de Deputado ele sempre recebeu os Altamirenses de 

forma excelente em Belém juntamente com sua assessoria e ele pessoalmente. E agora seu irmão 

que é vereador em Belém. Também quero agradecer o cartão, ele foi também Delegado de 

Polícia aqui em Altamira e bem atuante. Agora ele está fazendo um grande trabalho como 

vereador de Belém, então meus cumprimentos. Dizer aos servidores da Saúde que aí está o João, 

Alberto, Maria, Pedro e o Josimar que são do SindSaúde e da Educação também o Vitoriano a 

Mônica. Quero dizer que recebemos o ofício de ambos os Sindicatos a Ata da Reunião que o 

vereador se manifestou na tribuna ela está disponível ela foi aprovada hoje, se algum Sindicato 

quiser requisitar. Dizer que nós conversamos com o vereador e conversamos com a Assessoria 

Jurídica da Casa, só para dar uma satisfação para vocês que estão presentes aqui, dizer que 

apesar da atitude e do pronunciamento do vereador no meu ponto de vista pessoal ter sido infeliz, 

descortês, deselegante, mas existe uma lei que se a imunidade parlamentar do vereador  , então 

na tribuna a opinião do vereador quando ele fala não é considerado crime mas os senhores tem a 

permissão de tomar essa Ata e tomar as providências que vocês quiserem. Por exemplo, o 

vereador Marquinho aqui e outros vereadores na tribuna as vezes no afane de falar, agora mesmo 

acabei de ouvir ele falar de sacanagem, esculhambação, quer dizer são termos que são usados na 

tribuna, já ouvi o vereador chamar o outro de babaca aqui são termos que são usados nos 

discursos acalorado e quando ele está relacionado ao mandato apesar de ser a opinião do 

vereador que ele se manifestou com relação ao concurso público é a opinião dele. Então o 

vereador tem digamos assim a imunidade na tribuna para falar e a população, a imprensa os 

segmentos que se sentem prejudicados ele tem que tomar suas providências. Eu estou dando aqui 

a explicação da Assessoria Jurídica desta Casa de Leis. Dizer que a questão de manifestação é 

somente em tribunas populares, que não cabe fazer em uma Sessão Ordinária normal. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente agradeceu a presença das 

senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa, do povo em geral e em nome de Deus encerrou 

a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da 

Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dezoito.  
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