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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

DOZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE.   

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental reuniram 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: 

Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosa de 

Oliveira, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do 

Nascimento, João Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro 

Rodrigues do Carmo e Victor Conde de Oliveira. O senhor Presidente convidou todos a ficarem 

de pé para entoarem o Hino do Pará. Em seguida solicitou ao vereador Maia Júnior que fizesse a 

chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal o senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos 

senhores vereadores Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos) e Irenilde Pereira Gomes 

(viajando/Belém/participando de uma reunião com o Deputado Ozório Juvenil). Em seguida 

submeteu para apreciação das senhoras e senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada 

no dia dezenove de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestante submeteu 

a mesma para votação, aprovada a unanimidade.  Em seguida submeteu para votação a Ata da 

Reunião Ordinária realizada no dia vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Não 

havendo manifestante submeteu a mesma para votação, aprovada a unanimidade. Em seguida o 

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

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

neste momento eu gostaria de falar sobre algumas reivindicações dos servidores públicos sobre a 

questão aqui falando dos professores que até ontem recebi ligações da zona rural que até ontem 

não tinha recebido seu pagamento. Também os alguns professores me passarão mensagens com 

relação ao desconto no salário dos professores indevido onde vão ter que fazer um requerimento 

para poder receber seu salário completo, então já é pouco o salário do servidor público e ainda 

acontece esse desmando em não pagar na sua integralidade. Participei no dia oito de março no Dia 

Internacional da Mulher vária evento s alusivo à este dia, aonde foi inaugurada na Delegacia uma 

sala para atendimento de crianças, adolescentes e de mulheres vítimas de violência, onde foi 

solicitado tanto pela Delegacia pelos Delegados, pelas autoridades, quanto também pelo Conselho 

Tutelar a Malaque que representa também o Conselho, aonde a esposa do Presidente teve 

participação grande neste evento na Delegacia da Mulher. Também participei de um evento no dia 

oito de março do Março Lilás. Participei na UFPA da abertura do Março Lilás, um evento 

promovido pela SESPA, onde ali podemos falar sobre a questão da prevenção do Câncer Uterino. 

Também houve várias palestras muito boas relacionadas a saúde da mulher principalmente a 

questão da prevenção, aonde o Mauricio Direto do 10º Centro Regional deixou bem claro a questão 

da SESPA está incentivando a questão dos municípios a realizar a prevenção. Nesses dias muitas 

pessoas se pronunciaram mandara mensagens, fotografaram seu IPTU, a questão da taxa do lixo e 

aqui eu solicito ao senhor Presidente que nós tenhamos uma audiência pública com a secretária de 

finanças para que ela possa explicar melhor sobre essa questão da taxa do lixo que algumas pessoas 

acham que estão prejudicadas com o valor que está chegando em suas residências. E para a 

surpresa no bairro Nova Altamira no Santa Benedita o IPTU ele chega sem o nome do proprietário 

da casa chega só o IPTU sem o nome da pessoas. E é um dos bairros abandonado do nosso 

município só fazem a limpeza, falta água enfim falta tudo segurança pública então falta tudo 

realmente naquele bairro depois de dois anos que abriram aquela creche no Santa Benedita. 
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Gostaria de falar também onde recebi e cheguei até próximo mas meu carro não chegou até ao 

Itapuama e Espelho devido aos atoleiros, aonde o Itapuama e o Espelho, os pais dos alunos fizeram 

um protesto devido a questão das estradas sabemos que om período está chuvoso mas se tivesse 

realmente máquinas no local choveu passasse a máquina para que realmente o transporte escolar 

não fossem prejudicados e as crianças estão sem aula devido esse transtorno sabemos que todos 

os anos chovem mas esse ano realmente asa crianças dessas localidades estão prejudicadas. Enfim 

que realmente a Secretaria de Obras o setor responsável possa urgentemente está viabilizando a 

estrada para que essas crianças não possam ficar sem suas aulas. Uma outra questão que realmente 

nós brasileiros cidadãos temos o direito de termos uma documentação. E hoje muitas mães ficam 

com crianças no colo numa fila na Escola Dom Clemente para tirar um documento isso é um 

absurdo, além de terem filas imensa. O Marquinho já falou aqui vamos está falando aqui para que 

realmente melhore esse serviço e que seja atendido de manhã e tarde e que seja ampliado realmente 

os serviços da carteira de identidade, tanto com carteira de trabalho também. Dizer que tem pessoas 

que passaram a noite na Escola Dom Clemente, que realmente possa se tornar esse atendimento 

mas humanizado é isso que pedimos para a população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse:  então senhores 

primeiramente gostaria de desejar à todas as mulheres de Altamira uma boa semana tendo em vista 

o Dia Internacional da Mulher que ocorreu agora no dia oito de março e realmente as mulheres são 

primordiais no desenvolvimento do nosso Pais e de nossa cidade. Infelizmente alguns direitos são 

tolhidos aqui por exemplo aqui na Câmara de vereadores tem três mulheres representando um 

universo de quinze vereadores e ficamos aqui na torcida para que essa disparidade entre homens e 

mulheres elas sejam cada vez melhores.  Senhores no início da legislatura o  Prefeito ele se fez 

presente como representante aqui feito uma leitura da mensagem do Executivo no terceiro ano 

legislativo e foi pedido aqui pelo Presidente Dr. Loredan Mello para que uma cópia dessa 

mensagem ela nos fosse entregues e até o presente momento ela não foi entregue pelo menos eu 

não recebi, eu gostaria de fazer essa cobrança senhor Presidente para que nos fossem entregues 

isso porque dentro dessa mensagem basicamente está inscrito quais são os objetivos que o senhor 

Prefeito pretende realizar neste ano. Ali me chamou muita atenção de uma parte extremamente 

longa do que foi lido quando se trata com relação a questão de impostos e porque isso me chama 

atenção? Porque precisamos ver se daqui para frente vai haver mas instituição de impostos, não 

sei qual é realmente a finalidade. Esta semana foi a semana que quase todo mundo recebeu seu 

IPTU junto com a taxa de resíduos sólidos e as cobranças tem sido muito frequentes tem locais 

que o IPTU é cobrado o valor de duzentos reais e a taxa de resíduos sólidos o valor é de oitocentos 

reais, é uma disparidade extremamente grande as pessoas estão reclamando, as pessoas estão 

sufocadas, as pequenas empresas não estão conseguindo sobreviver devido à grande carga 

tributária desse País e Altamira segue à risca esse tipo de política de massacrar através dessas 

cobranças altíssimas de impostos, os pequenos comerciantes estão pedindo socorro, há 

necessidade urgente vereador Marquinho de buscarmos e cobrarmos que essas taxas dos impostos 

do município passe por uma nova reavaliação quem sabe uma diminuição desses impostos. Vimos 

alguns desses municípios oferecendo para que algumas empresas venha se instalar nesses 

municípios e usar alguns benefícios em aqui em Altamira não temos essa política de atração de 

empresa alguma aqui se acostumou a só dar empregos temporários, Altamira já está grande 

Altamira não pode mas viver somente de empregados da Prefeitura, esses empregados  que 

deveriam realmente serem temporários acabam trabalhando dez, vinte anos e esses coitados saem 

direito a nada porque a justiça não reconhece como uma relação de trabalho e ai ficam amingua, 

ficam submetidos a estarem trabalhando até o mês de dezembro e serem demitidos no final do mês 

de dezembro sob a promessa de serem recontratados no mês de março. Vivemos nessa mazela a 
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bastante tempo entra governo sai governo entra governo e é a mesma desgraceira. Esperamos 

senhor Presidente que os próximos candidatos busquem uma política e desenvolvimento para essa 

cidade e não dessa forma que está ai. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis 

Cunha que após os cumprimentos disse: no último dia primeiro de março recebi em minha 

residência o ex-Prefeito Claudomiro Gomes que nos fez uma visita junto com o vereador Agnaldo 

Rosas. Também recebi o Vice-Prefeito Joel Mendes em minha residência aonde conversamos 

diversos assuntos e de certa forma de grandes interesses para Altamira. Quero apelar senhor 

Presidente em exercício Raimundinho Aguiar, aproveitar para pedir à vossa excelência que fizesse 

uma reunião para conversarmos com o Executivo Municipal, durante esse período do recesso e 

depois do recesso nós estivemos vários regiões e em várias comunidades tanto do campo quanto 

da cidade visitando os bairros e dar para observar a necessidade urgente de uma equipe de 

manutenção de estradas nobre colega Raimundinho, solicito que nós sente com o Executivo que 

durante todo esse período que visitamos a zona rural a necessidade de manutenção em alguns 

locais apesar de ter sido feito um trabalho no período do verão, mas agora devido ao período 

chuvoso temos locais que impossibilita a trafegabilidade e que com a existência de uma equipe de 

manutenção vai nos ajudar muito  colegas. Então espero que possa sentar com o Executivo e 

discutir essa meta para que possamos dar melhores condições de vida ao homem do campo. E 

assim também como por exemplo, alguns bairros o bairro da Liberdade por exemplo, é 

inadmissível. Tenho autorização do Executivo Municipal encaminhando aos secretários para 

tomar as devidas providências em algumas ruas que estão intrafegáveis mas não entendi até agoira 

porque não foi realizado os serviços, isso vai nos entristecendo porque observamos que não existe 

uma determinada vontade porque quando o Prefeito nomeia um secretário é na esperança que ele 

veja os problemas e resolva e eu já estou pedindo a vários dias Raimundinho Aguiar, já levei várias 

vezes e o tempo não foi suficiente para chegar de forma que estamos vivendo um caos . Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: 

Presidente quero registrar uma nota de pesar o falecimento do Pastor na semana passada Luiz 

Carlos Cintra, Pastor da Igreja Presbiteriana. Também nosso amigo José Corrêa, que foi servidor 

público que anos e anos morou no Assurini. Em nome do meu amigo Valdemir saudar o Gordo 

mas conhecido como Gordo da ALTAVEI que também nos deixou. Também o senhor Léo Heck 

fundador de Castelo de Sonhos. Quero deixar meus sentimentos as famílias enlutadas. Dizer que 

foram homens com relevantes serviços em nossa cidade de Altamira. Senhor Presidente meu caro 

João do Fusca me reporto a vossa excelência mas uma vez, recebi hoje as fotos e o comunicado 

dos moradores do Espelho com relação a Escola Santa Benedita sobre a questão do transporte 

escolar mas uma vez. As crianças estão estudando no ramal das Baianas, Nova Aliança e Zé 

Baiano, está tudo parado lá porque não tem estrada e não tem transporte para levar essas crianças 

até a referida escola. Então peço a vossa excelência que interceda que chame o Presidente da 

Câmara, provoque a Mesa desta Casa para que vá até ao Executivo que chame o Pedro Barbosa e 

dê uma solução para aquela comunidade. Digo isso meu caro vereador porque denúncias e 

denúncias chegam e vossa excelência pode conta comigo para que eu possa também contribuir e 

ajudar no sentido de que venha a resolver ou minimizar vos problemas daqueles moradores da 

Gleba Assurini. Quero dizer vereadora Socorro que vossa excelência se reportar sobre a questão 

dos servidores públicos sobre os cortes dos salários de alguns servidores. Vi nas redes sociais que 

vão mandar para essa Casa novamente o Projeto dos professores, ora vereadora o Plano de Cargos 

e Carreira e olha que foi a justiça que deu um prazo a justiça do meu Pará que deu o prazo para 

que esta Casa apreciasse e o Executivo apreciasse também e que votássemos e aprovássemos aqui 

no Plano de Cargos e Carreira dos servidores do município de Altamira. E em breve pudéssemos 

fazer o concurso público o mais rápido possível. Me reportei aqui ano passado dizendo que isso 
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aqui é uma embromação é uma enganação é um jogo politiqueiro para lesar os servidores públicos, 

lesar as boas pessoas do município de Altamira. Então Presidente acho que já está na hora de 

tomarmos providências. Imaginamos essa cidade daqui trinta anos, imaginamos essa cidade para 

nossos filhos e netos porque o Juvenil daqui um ano e mais alguns meses ele não é mas Prefeito 

de Altamira e nós não podemos centralizar as nossas ideias nossos pensamentos que são quinze 

vereadores desta Casa em prol de uma administração que eu considero atrasada e retrógada pela 

forma de como esse Executivo administra essa cidade. Eu gostaria vereador Victor que vossas 

excelências com o espirito público e com a boa vontade que vocês tem nós possamos colocar o 

Prefeito no devido lugar dele, dizer Prefeito está na hora de olharmos pelo nosso povo, está na 

hora de pararmos de com esse negócio de ficarmos trancados dentro do gabinete, está na hora de 

irmos para a rua de irmos fazer apelo pela nossa cidade parta tirarmos nossos irmãos desses bairros 

que estão ai todos em condições invulneráveis. Então peço que vossa excelência me entenda 

porque quem está falando aqui além de vereador desta Casa é um morador desta cidade de Altamira 

de muitos e muitos anos que se depara todos os dias nas calçadas e nas ruas com a população de 

Altamira. Vou fazer uma crítica construtiva onde vou encaminhar ao Governador que vossa 

excelência falou aqui sobre as identidades que venha encaminhada pelo o PROPAZ que parece 

que agora vai ser outro nome e não vai ser mas PROPAZ que venha esse setor de identificação 

para o Estado do Pará, o descaso que o Jatene deixou aqui essa lastima que ficou aqui para nós, 

para que o Governador venha aqui em pratica para que venha atender e não ter esse problema que 

está tendo na escola Dom Clemente. Levarei ao excelentíssimo Governador do Estado, inclusive 

os assessores passaram ontem à noite lá e viram aquele caos e não ficaram nem um pouco satisfeito 

e vão levar isso à frente para que possamos minimizar e resolver o problema da documentação de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os 

cumprimentos disse: dizer Presidente que uma indicação de sua autoria foi louvável lá no bairro 

Buriti onde vossa excelência emplacou uma escola de alto padrão toda climatizada onde estivemos 

lá inaugurando aquele povo do Buriti com certeza ficaram todos eles satisfeitos todos sabem que 

o Buriti é muito longe e a questão do transporte escolar diminuiu e aqueles pais de família  tinha 

que vir deixar seus filhos na escola, então foi inviável e econômico, quem ganhou com tudo isso 

foi a população de Altamira. Então parabéns vereador Raimundinho Aguiar. O vereador 

Raimundinho Aguiar levantou QUESTÃO DE ORDEM somente para esclarecer que na 

indicação com o pedido da escola foi de autoria do nobre vereador Victor Conde eu somente 

indiquei o nome da diretora a qual foi prontamente aceita. Agradeceu. Dando continuidade o 

vereador Almiro Gonçalves disse: todos nós estamos de parabéns principalmente a população de 

Altamira. Então Presidente Dr. Loredan já em exercício dizer também como os vereadores 

Marquinho e Socorro já falaram sobre a questão da identidade, então sabemos que nessa Casa de 

Leis foi apresentada uma indicação de minha autoria para fazer a Estação Cidadania um lugar para 

atender toda população de Altamira. Então no ano de dois mil e dezoito fiz levantamento esses 

profissionais estiveram aqui em Altamira no mês de setembro onde fizeram essa Ação Cidadania 

junto com a Policia Civil em doze dias foram tiradas um total de duas mil quinhentas e setenta e 

cinco identidades. Informou o total de DAE que foram arreceados aqui em nosso município do 

Estado do Pará, segunda via seiscentas e trinta e duas. Terceira via trezentas e oitenta e quatro. 

Idosos duzentas e setenta e oito. B.O duzentas e oitenta e nove e inserção cento e sessenta e quatro 

reais, tudo no total de duas mil quinhentas e oitenta e cinco em doze dias. Então hoje devido esse 

projeto tenhamos que propor onde quer que seja esse local tem que ser climatizado com televisão 

e bem amplo para atender a população, está sendo um descaso como o vereador Marquinho falou 

as pessoas estão passando a noite na fila de um dia para o outro para poder ser atendido é 

distribuído uma quantidade de senhas por dia por condizente deles é pequeno para atender essa 
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multidão. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os 

cumprimentos disse: dizer que apoio na fala da vereadora Socorro ne demais colegas vereadores 

temos que cobrar a Norte Energia imediatamente no sentido de que ela possa fazer as ligações 

intradomiciliares no Santa Benedita para que possa ser feito a infraestrutura devida que é o asfalto 

para dar uma vida mais digna para os moradores o sofrimento é muito grande e a ligação da água 

era para ser contemplado há muito tempo infelizmente eu não sei o que aconteceu, inclusive essa 

Casa poderia até solicitar à Norte Energia uma nota para ela esclarecer para termos tecnicamente 

respaldo para a sociedade saber a verdade porque ficam influindo coisas que não tem condições 

de serem verdadeiras. Dizer que é muito preocupante Assis Cunha onde vossa excelência relata 

essa questão da manutenção o bairro da Liberdade é um problema sério tenho acompanhado. 

Inclusive quero reiterar junto a vossa excelência para cobrarmos do nosso Presidente que ele possa 

convidar o senhor Camilo para fazer uma reunião interna especifica para discutirmos essas ligações 

intradomiciliares e saber sobre as ligações que foram conquistadas na poligonal como nos bairros 

Airton Senna II e II, São Domingos, Santa Benedita e várias outras localidades que não foram 

contemplados na primeira fase e que precisam ser contemplados de imediato porque infelizmente 

desde dois mil e treze que falo nessa Casa que falo sobre a questão da água, só vai ter condição de 

ter água quando tiver uma nova estação de tratamento. Também não poderia deixar de fazer meu 

clamor referente aos parques e orlas que realmente está desumano aqueles locais, inclusive quero 

parabenizar a matéria que foi feita realmente muito boa. Recentemente tive o prazer de estar’ 

visitante aquela localidade, inclusive sempre falei que ficou muito ocioso. O projeto que era para 

ter sido feito antes que seria duas vias expressa de uma lado ne de outro não foi contemplado e 

isso prejudicou porque precisa de pessoas circulando principalmente o carro da Polícia quando vai 

por ali no Baixão do Tufi tem que passar por cima da grama. Então Presidente é necessário que o 

Executivo faça novo projeto naquela localidade porque tem que ter uma via. Também não poderia 

deixar de falar nessa questão de documentos como vereador me sinto envergonhado Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse:  ouvi meus 

colegas falar que eu também acho vergonhoso, imoral em vários estado do brasil hoje em vários 

lugares você tira sua identidade dentro de sua casa  na internet igualmente se faz com o CPF é uma 

vergonha a pessoa passar a noite para tirar a identidade isso é uma vergonha, uma imoralidade 

com nosso povo de nossa cidade e de outros municípios que vem para tirar a identidade isso não 

era para vir nunca para nosso município isso era para ser dia a dia vinte e quatro horas para tirar 

sua identidade principalmente a Carteira de Trabalho. Em Macapá por exemplo, tem o Tira Fácil 

em Rondônia do mesmo jeito. Sempre participo de concurso público om Isaac exterminador de 

concurso público ele é contra concurso público, eu nunca falei que sou contra concurso público. 

Sou contra foi do que aconteceu lá em Vitória do Xingu e foi o que aconteceu aqui em Altamira 

na Funai foi realizado o concurso público foram chamadas trinta pessoas vão lá para vocês verem, 

se tem um parente ou um amigo de vocês lá ou filho de Altamira ou da região, só tem um do Estado 

do Pará. Em Vitória do Xingu abriu as inscrições do concurso já foram chamados quase trezentas 

pessoas só tem quarenta e duas pessoas de Vitória do Xingu que passou e aí vocês querem o mesmo 

para Altamira? Quem, sou eu para ir contra a Constituição, mas teríamos que ver a Constituição 

que tenha o concurso público. Preparamos nossos jovens que participe de igual para igual do 

concurso público e que nós tenhamos o direito das nossas cotas de que trinta por cento seja de 

quem está em Altamira à muitos anos porque o desemprego está alarmante em Altamira, devido 

essa crise que passamos. Quero também parabenizar ao Ministro que esteve em nosso município, 

isso é um privilégio para Altamira no início do governo de Bolsonaro, termos um Ministro para 

ver a demanda de nosso município e ver a situação de Belo Monte. Agora realmente espero que as 

coisas aconteçam que não venham para cá somente com bla, bla, bla, porque disso nós já estamos 
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cansados já estamos envergonhados porque o passado. Então parabenizo muito o Ministro assim 

deixa a gente com ânimo e ansiedade lá em cima. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: primeiramente gostaria de parabenizar 

todas as mulheres de Altamira pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Também quero 

informar que estive na Secretaria de Educação o Secretário Roni Heck informou que houve um 

equívoco na Secretaria de Educação e que será corrigido. Então solicito as pessoas eu tiveram o 

desconto maior do que o normal que faça requerimento para a Secretaria de Educação e nesse mês 

de março será ressarcido o valor que foi descontado a mais. Em relação a questão do concurso 

público já estamos falando aqui há muito tempo concordo com o Isaac de ter o pré-concurso para 

a população de Altamira e como o todo. Acho que a Prefeitura de Altamira tem que disponibilizar 

isso. Acho que temos que ter uma reunião com a Norte Energia porque já teve o tempo hábil de se 

instalar no município de Altamira já tem praticamente dois anos que essa nova gestão está aqui e 

não está sendo feito nada eles somente enrola porque serviço mesmo. As Condicionantes não estão 

sendo cumpridas esses parques e orlas então está um matagal só, é uma vergonha. Eles só fazem 

serviços paliativos por exemplo aquele serviço que fizeram na Rodovia Ernesto Acioly é uma 

vergonha. Então Prefeitura também tem que ter o papel de fiscalização, sempre falo que a 

fiscalização é uma prevenção dos acontecimentos. Então a Prefeitura tem o papel fundamental na 

fiscalização dessas Condicionantes. As Condicionantes como serviço a Prefeitura tem o gestor. 

Gostaria Presidente de solicitar a vossa excelência que faça um documento à Norte Energia para 

que todos os vereadores assinar não para pedir audiência pública mas para pedir uma reunião de 

trabalho para sabermos que posição a Norte Energia vai se relacionar com o município se eles vão 

fazer as ligações intradomiciliares ou se não vai. É como o João do biscoito falou se asfalta uma 

rua depois vem aas ligações intradomiciliares ai vai ser perdido uma boa parte do serviço. Então a 

Norte Energia tem que se posicionar se vão fazer as ligações ou não e também as Condicionantes 

que estão pendentes estamos vendo o tempo passar e nada sendo realizado. Também gostaria de 

me solidarizar com a família do senhor Léo Heck que foi um dos fundadores de Castelo de Sonhos 

e é avô do nosso Secretário de Educação Roni Heck, meus sentimentos. Também a família do 

Gordo da ALTAPREV. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho 

Aguiar que após os cumprimentos disse: dizer aos senhores que visitamos na SEMINS no Centro 

de Eventos uma programação especial ao Dia Internacional da Mulher onde houve vários tipos de 

trabalho como cabelereiro, manicure e vendas de livros. Foi um dia de muitas realizações no 

Centro de Eventos. Estive em Castelo de Sonhos e observei a necessidade de apresentar duas 

indicações para que sejam construídas duas escolas de alvenaria, uma na comunidade Esperança 

IV e a outra na comunidade PDS Brasília há uma grande necessidade. Quero dizer ao nobre colega 

Agnaldo Rosas que o comércio ele não é penalizado pelo impostos do município, o que pesa muito 

no comércio vereador são os impostos da Federação e do Estado portanto é esse absurdo. O 

imposto cobrado pela Prefeitura Municipal do comercio é a taxa de localização e para que trabalho 

de serviço prestado é om INSS nada mais do que isso. Agora a Federação são impostos que não 

termina nunca de pagar. Incentivo as empresas que queiram se implantar nessa região, o Prefeito 

falou que a empresa que queira se implantar na região que tem o incentivo. Agora as empresas não 

vem não sei porque não vem empresas se instalar nessa região e garanto não é por falta de incentivo 

do Prefeito porque ele garantiu dar incentivo as empresas que queiram implantar na nossa região 

assim gerando emprego. Porque hoje a salvação ainda é a Prefeitura sabemos quem a folha de 

pagamento senhoras e senhores vereadores é mais de doze milhões de reais a folha de pagamento 

do nosso município. Ao nobre vereador Marquinho seria novidade se ele viesse aqui parabenizar 

o Prefeito por alguma obra todos os vereadores e a população sabe que a administração que 

antecedeu ao Prefeito Juvenil passou oito anos de regressão, oito anos de atraso para nosso 
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município. Ontem encontrei um cidadão ele pergunto me quem seria os candidatos à Prefeito falei 

que ainda não tinha um candidato certo ele disse se não aparecer fulano ou beltrano vou transferir 

meu título para Brasil Novo para escolher um candidato de lá, porque no Marquinho não voto 

nunca porque ele nunca vai na tribuna para elogiar algum tipo de obra que o Prefeito realizou só 

vai para criticar, então quer dizer que o Prefeito não fez nem uma obra que agrade o vereador? 

Nem uma obra sabemos das dificuldades que o País atravessa vereador Marquinho anda o Pará 

anda no Nordeste anda em vários estados e sabem as dificuldades que passa os municípios dos 

Estados. E Altamira temos a folha de pagamento em dia tanto da Educação como da Saúde e no 

geral enquanto vimos no Jornal Nacional em Estados só ouvimos falar em Estados que ainda não 

pagaram o décimo terceiro desde o ano de dois mil e dezesseis e nós aqui os pagamentos estão 

regulares o Prefeito trabalha  o Prefeito é criterioso ele estica a verba que recebe com obras mas 

será que que os vereadores de oposição nunca vão ver isso só ver desgaste, só ver coisas ruins 

nunca vem na tribuna para elogiar uma obra se quer que o Prefeito faz. Agradeceu. Em seguida o 

vereador Victor Conde levantou QUESTÃO DE ORDEM gostaria de pedir para retirar de pauta 

a indicação de nº 2165/2019 de minha autoria, tive informação através da vereadora Socorro que 

o mesmo já está funcionando então não precisa mas da mesma. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente para que também possa fazer uso 

da palavra, ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello que após os 

cumprimentos disse: também lamentar a perda de pessoas tradicionais de nossa cidade dona 

Antônia, Chico Ourives e o Gordo da ALTAVEI que recentemente tivemos essas perdas em nosso 

município. E também do nosso amigo Léo Heck fundador de Castelo de Sonhos, estivemos em 

Castelo de Sonhos em dois mil e dezessete, estivemos visitando ele, uma pessoa que além de ter 

fundado muito contribuiu com o desenvolvimento daquela região. O vereador Raimundinho fez 

uma moção e subscrevemos juntos moção de pesar pela perda de senhor Léo Heck. Transmiti 

também ao Roni Secretário de Educação nossa solidariedade. Dizer como outros colegas falaram 

sobre a vinda do Ministro Santos Cruz, tivemos aqui nessa Casa fazendo uma reunião de trabalho 

onde elencamos cerca de dez leitos e reivindicações. A questão do asfaltamento da 

Transamazônica a ponte sobre o Rio Xingu e Belo Monte, telefonia para as localidades Castelo de 

Sonhos, Cachoeira da Serra, Vila Canopus e Vila Cabocla a questão da intervenção junto ao 

Congresso Nacional pela aprovação da Lei pela emancipação desses Distritos. Bem como 

cumprimento a fiscalização da Norte Energia pelo cumprimento das Condicionantes. E que o 

PDRSX com o recurso restante seja realmente aplicado em projetos estruturantes aqui para a 

região. O que eu jugo que foi referente a vinda desse Ministro e de outros Ministros é que 

juntamente com ele veio uma série de órgãos do Governo Federal veio o IBAMA, INCRA, 

FUNAI, FUNASA enfim e nós pudemos falar diretamente com esses órgãos. Cito aqui por 

exemplo o senhor Flamarion Matos Ministério das Minas Energia relatei ele que Altamira paga 

uma das tarifas de energia elétrica mas cara e que nós podemos juntar forças para poder fazer algo 

em torno de Lei Federal para que possamos agir nessa situação, ele se comprometeu estudar isso 

juntamente com nossos Deputados Federais e Senadores para juntar forças para tratar esse assunto. 

Bem como também a ampliação do Programa Luz para Todos que é de competência dele para as 

áreas tanto do Assurini e as localidade onde ainda não temos o Programa Luz para Todos. Falamos 

também com o representante do INCRA sobre a questão da legalização fundiária. Sobre a questão 

do escritório do INCRA em Altamira que se veiculou a possibilidade de ser fechado ficando 

somente em Santarém. Enfim o fato dessas autoridades estarem aqui facilita para que possamos 

cobrar é um diferencial. E bem como também dar assento lá naquele encontro de Prefeitos para 

que vereadores pudessem participar e Presidente de Câmara de colegas de outros municípios. Haja 

vista como eu disse infelizmente a Câmara de Altamira e as de outras regiões ficaram de fora do 
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PDRSX e nós teríamos ali uma oportunidade de estar ali falando como representante legitimo da 

população que é o vereador. Muitas das vezes vimos nesses grupos de watt zap muitas críticas aos 

vereadores como se os vereadores executasse os serviços tanto do Município quanto do Estado e 

como Governo Federal. Acho que as pessoas ou não acompanham os trabalhos dos vereadores 

essas pessoas que fazem essas críticas ou as vezes se fazem de rogados ou querem digamos assim 

jogar nas costas dos vereadores uma culpa que não pertence aos mesmos porque todos os 

vereadores que eu vejo estão sempre preocupados atuando na comunidade ou fazendo 

requerimento, cobrando não somente aqui mas na região toda. Então acho que antes de criticar as 

pessoas deviam procurar se inteirar sobre o trabalho de cada um parlamentar, entrar no site da 

Câmara dos vereadores na página oficial para acompanhar cos trabalhos porque o vereador faz 

isso fiscaliza, pede, luta e muitas das vezes até fora da sua esfera. S sabemos que isso depende dos 

Governos Executivos seja Municipal, Estadual e Federal. Mas de qualquer forma esse novo 

Governo que está ai, do Presidente Bolsonaro vem para esse região com essa presença, então é 

isso que queremos. Na BR 163 – tivemos informação já oficial que será asfaltada o trecho até 

Miritituba, quando fomos a Castelo de Sonhos presenciamos o sofrimento daquele povo lá naquela 

entrada passa cerca de mais de mil caminhões de soja enfim de outras culturas e que esse asfalto 

ele é muito bem-vindo, então vai trazer desenvolvimento econômico no Estado do Pará. Cobramos 

as pontes de concreto na Transamazônica. Então esperamos que agora tenha um novo tempo e que 

não sejamos esquecidos como fomos no Governo anterior. Agradeceu. Em seguida o Vice-

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

Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que fizesse a 

leitura das matérias. SÓ LEITURA, Projeto de Lei n.º 088/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que garante o Transporte Coletivo Gratuito para Gestantes e Puérperas e Mães 

de recém-nascidos de baixa renda até os hospitais e unidades de saúde para as consultas de pré-

natal e de acompanhamento do bebê durante os primeiros 90 (noventa) dias de vida. LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 2148/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

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

competente, construir uma EMEF no bairro Santa Ana.  Indicação n.º 2170/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realizar o serviço de sinalização horizontal, com a pintura de uma Faixa de 

Pedestre na Avenida Tancredo Neves, em frente à Casa Lotérica e o prédio do SENAI.  Indicação n.º 

2171/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar os serviços 

de ampliação do Saneamento Básico, tais como: linha d´água, meio fio, calçada e recapeamento 

asfáltico; implantar também os serviços de sinalizações Horizontal e Vertical, tais como: 

implantação de redutores de velocidade, faixa de pedestre e Placas de Sinalizações na Avenida 

Alacid Nunes, no trecho entre o Posto Serra Dourada até o Km 04, junção da rodovia 

Transamazônica. Indicação n.º 2168/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

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

Educação, construir em alvenaria a Escola na comunidade Esperança Quatro, no distrito de Castelo 

de Sonhos.  Indicação n.º 2169/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere 

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

construir em alvenaria a Escola na comunidade PDS Brasília, no distrito de Castelo de Sonhos.  

Indicação n.º 2174/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar os serviços 

sinalização horizontal, com a pintura nas lombadas existentes na Avenida João Pessoa (orla do cais). 

Indicação n.º 2175/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 
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Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços poda, roçagem e 

limpeza dos matos na Rua Sebastião Lúcio de Oliveira e na Passagem 05, no bairro Ibiza.  

Indicação n.º 2172/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

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

Segurança Pública, a implantação de câmeras de monitoramento itinerante no município de 

Altamira. Indicação n.º 2173/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

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

cobertura da Quadra de Esporte ao lado da EMEF Dr. Ulisses Guimaraes.  Indicação n.º 

2181/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos de viabilidade técnica, no 

sentido de implantar uma Via Expressa ligando a Avenida Irmã Clores Mendes, no Anel Viário 

até a rodovia Transamazônica, nas proximidade do acesso ao RUC Casa Nova, junção onde deverá 

ser construída uma rotatória. Indicação n.º 2147/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realizar o serviço de reforma, incluído pintura e manutenção nas Praças do Mirante, Independência 

e Praça da Paz. Indicação n.º 2151/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

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

Academia ao ar livre na área externa do Camelódromo Municipal José Góes Filho.  Indicação n.º 

2152/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um monumento de saudação e 

despedida, um Portal de Entrada e Saída, na rotatória da Avenida João Paulo II, próximo à Praça 

Dr. Ulisses Guimarães. Indicação n.º 2153/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que 

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

disponibilizar um profissional da área de Assistente Social para atender nas Escolas da Rede 

Municipal de Ensino.  Indicação n.º 2154/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao senhor Helder 

Barbalho – Governador do Estado do Pará, no sentido de implantar em Altamira uma Delegacia 

Especializada de Proteção dos Animais. Indicação n.º 2155/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

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

Municipal de Mobilidade Urbana, construir um Mercado Municipal do bairro Muriti. Indicação 

n.º 2156/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos 

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

pintura do espaço físico da Guarda Municipal de Altamira. Indicação n.º 2157/2019, de iniciativa 

do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação e encascalhamento dos pontos críticos 

no travessão das Baianas, adjacente ao travessão do Espelho, no Assurini. Indicação n.º 2158/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação e encascalhamento 

dos pontos críticos no travessão do Cajueiro, próximo ao lote do senhor Márcio, no Assurini. 

Indicação n.º 2159/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos 

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

e encascalhamento dos pontos críticos na Vicinal do Queijeiro, adjacente ao travessão do Espelho, 

no Assurini.  Indicação n.º 2160/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

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

de recuperação asfáltica da Rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim Oriente. Indicação n.º 

2161/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço 
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de manutenção, troca de lâmpadas queimadas, na rede de iluminação pública na Rua B2, Quadra 

30, no bairro Buriti. Indicação n.º 2162/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretária competente, criar 

programações com atividades físicas, tais como Aeróbica, Zumba e outras danças nas praças 

públicas e também nos RUCs. Indicação n.º 2163/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, 

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

disponibilizar um profissional da área de Psicologia para realizar palestras nas Escolas da Rede 

Municipal de Ensino. Indicação n.º 2164/2019, 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 2165/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do 

Estado do Pará, através da Secretaria competente, que providencia a instalação do novo Aparelho 

de Tomografia Computadorizada no Hospital Regional Público da Transamazônica, uma vez que 

o mesmo já foi adquirido, faltando apenas ser instalado. Indicação n.º 2166/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, construir uma Escola de Ensino Fundamental, uma Creche e um Posto da 

Saúde no bairro Ayrton Senna II. Indicação n.º 2167/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de reforma e ampliação das escolas estaduais Dairce Pedrosa Torres, 

Polivalente de Altamira e Ducila Almeida do Nascimento. Indicação n.º 2178/2019, de iniciativa 

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

através da Secretaria Municipal de Saúde, permanecer com a Campanha de atendimento do exame 

PCCU nas comunidades da Serrinha, Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, Vila Canopus e Vila 

Cabocla. Indicação n.º 2179/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

permanecer com a Campanha de atendimento do exame PCCU nas comunidades Princesa do 

Xingu, Agrovila Sol Nascente e Agrovila Vale Piauiense.  Indicação n.º 2180/2019, de iniciativa 

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

através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de conserto do semáforo 

localizado na Travessa Pedro Gomes, com a Rua Coronel José Porfírio.  Indicação em Conjunto 

n.º 2176/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal Mobilidade 

Urbana, construir uma Praça com uma academia ao ar livre no bairro Bela Vista.  Indicação em 

Conjunto n.º 2182/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto, Irenilde Gomes e Aldo 

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

competente, realizar o serviço de reforma geral no prédio da EMEF Oneide de Sousa Tavares, 

como também, realizar o serviço de reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família, ambos 

localizados na Agrovila Vale Piauiense.  Indicação em Conjunto n.º 2183/2019, de iniciativa de 

todos os vereadores, que sugere ao senhor Domingos Juvenil  Prefeito Municipal de Altamira, 

interceder junto a Norte Energia, com vistas realizar novos estudos em relação à Rua Natividade 

Batista de Menezes (antiga Rua da Peixaria Beira Rio) que dá acesso ao bairro Alberto Soares, vez 

que lá residem muitos moradores e, além dos moradores do bairro, ainda tem os moradores das 

adjacências, tais, como: 51º BIS e Conjuntos Altaville I e II, os quais dependem da referida rua 

para cumprirem com o seu direito constitucional de “ir e vir”. Assim sendo, faz-se necessário que 

seja revisto o projeto existente. Caso não seja possível a construção de uma ponte em concreto 

armado, que seja aberta uma nova via de acesso paralela ao igarapé Ambé, iniciando na Rua 
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Consuelo até a rodovia Ernesto Acioly, contemplando a mesma de um cais de arrimo, ciclovia e 

área de lazer. Segue anexo, croqui com a nova formatação da avenida.  Indicação em Conjunto n.º 

2184/2019, de iniciativa de todos os vereadores, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal de Altamira, encaminhar a esta Casa de Leis, para tramitação e votação, Projetos de 

Leis nominando às seguintes obras no RUC Pedral:  – A estrada de Acesso seja nominada de 

Avenida Kuruaya; II – A Unidade de Saúde seja nominada da Unidade de Saúde Juruna; III – A 

Quadra Poliesportiva seja nominada de Quadra Poliesportiva Cuéri Kuruaya; IV – A Praça seja 

nominada de Praça Iracema Moreira Kuruaya; V - A Creche seja nominada de Creche 

Apanlapanquiié Payá Curuaya, popularmente conhecida como Maria de Lurdes Kuruaya; VI - A 

EMEF seja nominada de EMEF Kirinapãn Kuruaya; VII – Que a rua onde estão localizadas a 

Escola e a Praça seja nominada de Rua Kuruaya; VIII – Que a rua onde estão localizadas a Unidade 

de Saúde e a seda da Associação seja nominada de Rua Juruna; IX – Que a rua onde está localizado 

o Terreno dos Povos Indígenas seja nominada de Rua Iriri; X – Que a rua onde estão localizados 

o Atracador e o Mercado de Hortifruti seja nominada de Rua Xingu; XI – Que a 2ª travessa seja 

nominada de Travessa dos Ribeirinhos e; XII – Que a 3ª travessa seja nominada de Travessa dos 

Pescadores. Moção n.º 105/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere que 

seja consignada Moção de Congratulação e Aplauso às mulheres pela passagem do Dia 

Internacional da Mulher, celebrado no último dia 08 de março.  Moção n.º 106/2019, de iniciativa 

do vereador Victor Conde, que sugere que seja consignada Moção de Aplauso ao Pastor Valdemar 

Oliveira, pela passagem dos 40 anos de Ministério frente à Igreja Assembleia de Deus em 

Altamira.  Moção n.º 107/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere que seja 

consignada Moção de Aplauso pela passagem do Dia Nacional de Proteção dos Animais e do Meio 

Ambiente, que será celebrado no próximo dia 14 de março. Moção em Conjunto n.º 108/2019, de 

iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e Dr. Loredan Mello, que sugere que seja 

consignado VOTO DE PESAR aos familiares e amigos pelo falecimento do senhor LEO HECK, 

natural de Carazinho Rio Grande do Sul. Veio para o Estado do Pará na década de 70, indo morar 

aproximadamente no quilômetros 950 da BR-163. Em razão de sua grande luta no ano de 1991 

fundou do distrito de Castelo de Sonhos. O senhor Leo Heck faleceu na tarde da última sexta-feira, 

dia 08 de março, aos 84 anos de idade. Entre os familiares destacamos seu neto Roni Heck que 

nosso amigo, vereador e secretário de Educação. AVULSOS:  Ofício n.º 001/2019-GSJBAR, 

encaminhado pelo senador Jáder Barbalho.  Ofício n.º 002/2019, encaminhado pela Associação 

dos Moradores da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio. Em seguida o senhor Presidente 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetemos as matérias para DISCUSSÃO: 

Indicações n.ºs 2148, 2170 e 2171/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações 

n.ºs 2168 e 2169/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2174 e 

2175/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2172, 2173 e 2181/2019, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2147, 2151 e 2152/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2153 e 2154/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes. Indicações n.ºs 2155 e 2156/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações 

n.ºs 2157, 2158 e 2159/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2160 e 

2161/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2162, 2163 e 2164/2019, 

de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2166 e 2167/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2178, 2179 e 2180/2019, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto n.º 2176/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. 

Loredan Mello e Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto n.º 2182/2019, de iniciativa dos 

vereadores João Roberto, Irenilde Gomes e Aldo Boaventura. Indicações em Conjunto n.ºs 2183 

e 2184/2019, de iniciativa de todos os vereadores. Moção n.º 105/2019, de iniciativa do vereador 
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Raimundinho Aguiar. Moção n.º 106/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Moção n.º 

107/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Moção em Conjunto n.º 108/2019, de iniciativa 

dos vereadores Raimundinho Aguiar e Dr. Loredan Mello. Em Seguida fez uso da palavra a 

vereadora Socorro do Carmo que após o9s cumprimentos dirigiu sex aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2178, 2179 e c2180/2019, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo. 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 2147, 2151 e 2152/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

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

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

Indicações n.ºs 2160, 2161 e 2019/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos dirigiu 

se cos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2155 e 

2156/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 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. 2165, 2166 e 2167/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que 

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

matérias. Indicações n.ºs 2162, 2163 e 2164/2019, de iniciativa da vereadora Delza. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2172, 2173 e 

2181/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. 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 2168 e 2169/2019, 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 provação de suas 

matérias. Indicações n.ºs 2148, 2170 e 2171/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 

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

Júnior 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 

2148, 2170 e 2171/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.   Indicações n.ºs 2168 e 

2169/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2174 e 2175/2019, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2172, 2173 e 2181/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2147, 2151 e 2152/2019, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 2153 e 2154/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações 

n.ºs 2155 e 2156/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.ºs 2157, 2158 e 

2159/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2160 e 2161/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2162, 2163 e 2164/2019, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2166 e 2167/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

Indicações n.ºs 2178, 2179 e 2180/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação 

em conjunto n.º 2176/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Socorro do Carmo. 

Indicação em conjunto n.º 2182/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto, Irenilde Gomes 

e Aldo Boaventura. Indicações em conjunto n.ºs 2183 e 2184/2019, de iniciativa de todos os 

vereadores. Moção n.º 105/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Moção n.º 

106/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Moção n.º 107/2019, de iniciativa do vereador 

João Roberto.  Moção em conjunto n.º 108/2019, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar 
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e Dr. Loredan Mello. Aprovada a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor 

Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, Em seguida 

facultou a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas 

que após os cumprimentos disse: eu disse Presidente logo no início da minha fala cópia da 

mensagem do senhor Prefeito foi me entregue agora vou levar para minha casa para analisar. Mas 

ante mão, observei aqui o tópico da Educação onde diz aqui que o município tem um mil 

quatrocentos e dezesseis professores, quinhentos e vinte e nove concursados e oitocentos e oitenta 

e sete contratados. Apoio dentro da Educação também um mil trezentos e oito, desses apenas 

quatrocentos e onze concursados e oitocentos e noventa e sete contratados, indicados que sabemos. 

Ou seja é grande o número de indicados na maioria das vezes por vereadores também. Essa pessoas 

também infelizmente elas servem para serem cabos eleitorais e é por isso que se cria dificuldades 

para não fazer concurso público. Aqui se justifica que não se faz concurso público, porque o Plano 

de Cargos Carreira e Salários que o Prefeito nos mandou no ano passado, em dezembro retirou de 

pauta descumprindo o acordo que fez com o Ministério Público. Eu fui no Ministério Público na 

semana passada estou sabendo que o Ministério Público vai dar continuidade com a Ação, 

inclusive executando a multa que foi confirmada com o senhor Prefeito pelo descumprimento do 

acordo que foi feito no passado. O concurso público vai ter que sair sim, o vereador Isaac quando 

chega aqui diz que não é contra mas não permite que pessoas de fora venham fazer concurso 

público aqui mas isso é impossível.  E eu não acredito vereador Isaac que venha pessoas lá de São 

Paulo concorrer as vagas aqui com o salário de mil e quinhentos reais, o salário não espetacular 

para vir pessoas dos Estados Unidos para concorrer, isso não é verdade vereador concurso público 

tem que ser aberto para todo mundo basta que seja feito um cursinho pré-vestibular, cursinho para 

vestibular para dar apoio as pessoas que queiram fazer concurso público. Veja bem vereador no 

tópico da Saúde aqui não fala em nem um momento quantos funcionários tem e sabemos que é 

muito mais do que do que da área de Educação. Quantos indicado não tem nessa área da Saúde 

senhores. Vejo o senhor Assolan o senhor que foi candidato a vereador como eu fui na eleição 

passada veja só o quanto é desleal a gente concorrer com vereadores que tem essas indicações, por 

isso que falo sobre essas indicações se fala em democracia, mas a qualidade de armas é difícil, eu 

quero que todo mundo possa concorrer ao cargo de vereador mas de forma leal é desleal concorrer 

aqui quando se tem indicados por vereadores e não são poucos isso não vou permitir para a próxima 

eleição. O vereador Isaac Costa solicitou um aparte a qual foi concedida, após os cumprimentos 

disse:  excelência Agnaldo meu nome para vossa excelência é um melzinho, é mamão com açúcar. 

Eu não sou contra concurso público já estou cansado de falar aqui ai vossa excelência vem colocar 

as pessoas contra mim, o que eu sou contra, vossa excelência dizia que as pessoas de São Paulo 

não vem e lá em Vitória do Xingu é a mesma coisa passaram trezentos e poucos e são somente 

quarenta daqui os outros são de fora. Aqui na FUNAI foi a mesma coisa vai lá para vossa 

excelência ver se tem algum de Altamira. O que eu falo é que tem que preparar nosso pessoal para 

o concurso com cursinho pré-concurso como o Maia Júnior citou nessa tribuna, que respeite 

aqueles que estão aqui muitos anos aqui em Altamira. Mas se vossa excelência é contra isso, ai eu 

só lamento por você. Mas não fique falando que eu sou contra concurso público porque eu não 

sou. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Dr. Agnaldo Rosas disse:  eu já fiz um 

requerimento para que o município instituísse os cursinhos pré-vestibular e concurso público. No 

outro ano o Presidente Dr. Loredan renovou esse pedido, então os pedidos estão feitos vereador 

basta o Prefeito fazer é o que ele não quer vereador pela atitude desse Prefeito e de que ele não 

quer fazer concurso público vossa excelência que é da base deveria cobrar. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: volto à tribuna 

vejo moradores do bairro da Colina mas uma vez aqui pedindo apoio para que essa asa se manifeste 
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cobrando da Norte Energia e da própria Prefeitura sobre os acidentes que neta acontecendo na 

Rodovia Ernesto Acioly, próximo à sede da ABB (Associação Banco do Brasil) porque as pessoas 

estão descendo numa velocidade danada naquela ladeira e com isso está acontecendo muitos 

acidentes, tem que serem feitos uns redutores de velocidade naquele trecho porque a situação lá 

está complicada. Segundas informações hoje mesmo chegou até a mim que aconteceram dois 

acidente próximo do bairro da Colina. Presidente também informar a esta Casa que no início do 

mês de março a Prefeitura Municipal de Altamira recebeu um valor de quatro milhões quinhentos 

e oitenta e um seiscentos e setenta e seis e cinquenta e seis centavos de royalties de Belo Monte. 

Digo isso Presidente porque as informações há uma previsão neste ano de dois mil e dezenove 

Altamira ser contemplada com quase cinquenta milhões de reais de royalties de Belo Monte. Eu 

disse aqui algum tempo atrás que queria muito Presidente Loredan que pudéssemos aqui convencer 

o Executivo para que ele fizesse a regulamentação desses recursos para nós sabermos aonde está 

sendo destinados se é na área da cultura, Saúde, Educação, esporte dos caminhoneiros segunda s 

informação que chegou até a mim estão agora se manifestando lá enfrente o Centro de Convenções, 

aquelas criaturas humanas que estão ali eles estão somente querendo trabalhar. Conversei com o 

Secretário de Infraestrutura quando era o Darlan ele dizia para mim que estava separando uma área 

ali do lado, inclusive convidei o vereador Raimundinho Aguiar mas ele não pôde se fazer presente 

na reunião, o vereador Aldo estava presente onde houve um acordo lá para separar uma área para 

os caminhoneiros trabalhar porque os caras ficam todos no meio da rua, em frente a Rodoviária 

eles estavam pedindo implorando deixe nós colocar nossos caminhões lá em cima para trabalhar, 

queremos exercer nossas funções e lá é proibido. Agora para colocar o circo o parque e colocar 

outras coisas mas lá pode porque estão pagando aluguel carro para o município. Então 

Raimundinho que me dirijo a vossa excelência dizer que tem que ter sim, eu não estou aqui para 

agradar o Prefeito não, o Prefeito tem que agradar o povo, o Prefeito tem que agradar as pessoas 

que votaram nele porque ele é o gestor do município. Digo isso com toda sinceridade a vossa 

excelência da importância de sermos oposição nessa Casa porque tem que ter vereador já pensou 

se todos os quinze vereadores disséssemos que estava tudo certo que a cidade de Altamira está 

toda maravilhosa, está um encanto. Temos quero reclamar dizer das mazelas do município. 

Gostaria de vir aqui elogiar o Prefeito Domingos Juvenil, mas não tem vocês que são da base que 

são bem onze, então que venha aqui e elogie. Eu gostaria de elogiar também. O João Roberto disse 

que fez um Projeto e foi aprovado e sancionado se realmente foi que Deus te abençoe, é o segundo 

nos seis anos. Então Presidente vi aqui o vereador Agnaldo Rosas que é um dos que vem cobrando 

aqui incansavelmente cobrando também junto com a vereadora Socorro e demais vereadores todos 

querendo quem aconteça o concurso público do município de Altamira. Eu não sei porque essa 

morosidade e olha que nós estamos com o Poder Judiciário fazendo uma influência muito grande 

nessa Casa e quem vaio acabar sendo penalizada vai ser a Câmara Municipal porque é isso que 

estou percebendo vai vir Promotor para essa Casa o Juiz vai manda Oficial de Justiça para 

notificara Câmara e nós temos o, poder de chegar aqui e colocar o Plano de Cargos e Salários e 

votar e aprovar e dar direito aos nossos servidores públicos. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: novamente à essa tribuna quero 

agradecer primeiramente aos colegas pela aprovação das minhas indicações e moções. Tendo em 

vista que esses pedidos partem da nossa população em nossas visitas e demandas. Informo aos 

nossos amigos sobre minha semana de trabalho onde conseguimos fazer algumas visitas e 

conversar com a população e assim entender um pouco do que nossa população sofre nos bairros 

de Altamira. Estive visitando o bairro Airton Sena I e II foi um pedido da população, vale ressaltar 

que naquele bairro é um loteamento e a desculpa que o loteador é de que aquele bairro já é de 

responsabilidade da Prefeitura. Estaremos encaminhando nessa semana o Pedido de Informação a 
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Prefeitura Municipal de Altamira para que o mesmo nos informe em que pé está o loteamento de 

Altamira. Quais loteamentos são de responsabilidade do município, quais os loteamentos que são 

de responsabilidade dos loteadores e que assim consigamos cobrar a quem de fato é a 

responsabilidade. O bairro Vista Alegre está abandonado fomos cobrar do loteador o loteador di9z 

que é de responsabilidade da Prefeitura. Vamos cobrar do Airton Senna II e II ele disse que também 

é de responsabilidade da Prefeitura, somos informados dessa forma. Então vamos pedir essas 

informações para que a Prefeitura nos encaminhe essa responsabilidade para que possamos cobrar 

se não for de responsabilidade da Prefeitura vamos cobrar do Ministério Público vereadora Delza, 

vamos cobrar da Prefeitura se for de responsabilidade dela, mas vamos ter a ciência de quem são 

essas responsabilidades o que não podemos deixar é nossa população padecendo como estão 

padecendo nos bairros Vista Alegre e Airton Sena e até no bairro Buriti a questão da iluminação 

lá é de calamidade você anda a noite lá parece que você estar numa invasão e não num loteamento 

que as pessoas pagam um valor altíssimo nos seus terrenos. No bairro Vista Alegre tive a 

informação que um terreno lá João Roberto foi cinquenta mil reais. Então estarei pedindo essas 

informações nas próximas semanas e na próxima terça feira que possamos já ter essas respostas 

para dar a nossa população. Não podemos deixar nossa população padecendo nesses bairros, onde 

os valores foram cobrados de valores altíssima e nossa população não tem nem um tipo de 

infraestrutura.  Então fizemos essas visitas e vamos encaminhar esses pedidos. Faço um pedidos 

aos nobres colegas que junto a esse pedido   que possa também encaminhar também outras 

reivindicações, que juntos façamos esses pedidos para a Prefeitura Municipal. Ministério Público, 

para os donos dos loteamentos e que consigamos dar essa resposta à nossa população. Agradeceu. 

Em seguida fez uso das palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos: vereador 

Victor esse assunto que vossa excelência abordou é muito importante já fiz até uma indicação e 

até sugiro à essa Casa para que possamos criar uma Comissão especifica para fazer um 

levantamento técnico como foi pontuado pelo o vereador Victor. O senhor Presidente Dr. Loredan 

Mello solicitou um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse:  vamos formalizar 

sim uma Comissão para averiguar a situação desses loteamentos. Agradeceu. Dando continuidade 

o vereador João Roberto disse: inclusive vamos fazer uma defesa técnica. Eu enquanto ser humano 

no ano de dois mil e nove, quando houve aquela situação do alagamento no Baixão do Tufi, quero 

fazer numa defesa humana, o Airton Sena I e II, foi criado nessa metodologia de tirar as pessoas 

do Baixão e eu acompanhei o procedimento da forma em que foi vendido terrenos de um mil reais. 

Sabemos que os loteadores quando vende o terreno ele tem a obrigação de toda infraestrutura tudo 

incluído no valor do terreno. A maioria cobra um valor de cinquenta mil reais, ai ele vai dar 

saneamento, asfalto, essa é a forma porque a responsabilidade é do loteador. Na questão do Airton 

Sena I e II, foi no momento de impulso do proprietário, inclusive tenho um conhecido que que 

comprou sete terreno de um mil reais. Quero sugerir enquanto cidadão Altamirense e enquanto 

vereador que temos esse poder de fazer esse levantamento, inclusive especular a questão dos 

valores em que foram vendidos esses terrenos, por exemplo loteamento São Francisco, no Ibiza 

também tem responsabilidades porque também é loteamento de classe alta média, que também 

precisa de estrutura como os demais bairros. O vereador Victor Conde solicitou um aparte a qual 

foi concedido, após os cumprimentos disse: concordo com vossa excelência com relação ao bairro 

Airton Sena I, isso ai é salutar as pessoas que foram para aquele bairro pagaram valores irrisórios 

sobre seus terrenos, mas o Airton Sena II não, o valor cobrado pelos terrenos foram valores mais 

altos tanto que aquele bairro foi criado recentemente. Então temos que tratar isso sim com 

humanidade e com responsabilidade porque foi uma oportunidade dada para aquela população. 

Mas infelizmente para a Lei ela não quer saber disso, vamos ter que cobras as responsabilidades 

de quem realmente é, se ele quis fazer de boa vontade que acho que foi essa a intenção naquele 
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momento mas não temos como explicar isso a Lei temos que cobrar e fazer valer o que é de certo 

ser cobrado. Agradeceu. Dando continuidade o vereador João Roberto disse: não estou defendendo 

eu só quis colocar o lado humano, mas tecnicamente errado eu não vou compactuar com nada de 

errado. O que eu quero dizer é que tem que ser pontuado ponto a ponto o lado técnico e humano 

para fazer o que tem que ser feito. Agradeceu.  Em seguida o senhor Presidente informou que o 

Secretário da Casa Manoelzinho, estar elaborado uma Portaria com o nome dos vereadores que 

vão fazer parte da Comissão para avaliar a situação dos loteamentos de Altamira, com o prazo de 

sessenta dias para trazer a avaliação de cada um desses loteamentos. O vereador Victor Conde 

solicitou um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse: senhor Presidente peço o 

prazo de noventa dias porque é o prazo que temos para as informações. Então estendemos esse 

prazo para noventa dias porque vai dar tranquilidade. Porque sessenta dias vamos ter somente 

quinze dias para criar o relatório. Dando continuidade o senhor Presidente disse: o vereador Victor 

Conde sugere noventa dias. O secretário Manoelzinho nos ouve no microfone, então ele vai alterar 

o prazo para noventa dias. Dizer também que vamos fazer requerimento para que o Presidente ou 

o Diretor da Norte Energia Dr. Camillo se faça presente aqui na Câmara para que nos fale sobre 

os cumprimentos das Condicionantes. Bem como também convida-los para a reunião de prestação 

de contas do Executivo Municipal, que será amanhã as dezoito hora aqui em nosso prédio 

conforme é a prestação quadrimestral. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor 

Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo 

em geral. 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 doze dias do mês 

de março do ano de dois mil e dezenove.  
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