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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUMDO SEMESTRE DO 

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

DEZESSEIS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
 

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental reunira se 

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

Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da 

Silva, Waldecir Aranha Maia Júnior, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves de Andrade, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, João Roberto 

Mendes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor 

Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado do Pará. Em seguida 

solicitou ao vereador Isaac Costa que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores 

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

justificar a ausência dos vereadores Francisco de Assis Cunha (doente) e Francisco Marcos Alves 

do Nascimento (viajando/Belém). Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador 

Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: é com prazer que retorno a esta tribuna 

primeiramente é para falar de dois assuntos que quero falar nesse momento quero parabenizar 

principalmente os nossos candidatos que foram a Deputado Estadual que concorreram por 

Altamira, os nosso três vereadores que tiveram a coragem de colocar o nome à disposição para que 

a sociedade pudesse opinar os vereadores Agnaldo Rosas, Isaac Costa e  Marquinho, que sim 

colocaram o nome da Câmara Municipal à disposição da sociedade e que ambos tiveram os votos 

que foram dados com certeza foram votos de confiança para que pudesse representar este 

município uma eleição dentro da democracia que nós sempre colocamos a importância do voto 

livre à onde o cidadão tem o direito cívico a cada quatro anos de escolher os Deputados Estaduais, 

Deputados Federais, Senadores e Governo da República. Temos ainda no próximo dia vinte e oito, 

a eleição para Governador e para Presidente da República. Esperamos que cada cabeça faça a 

avaliação e vote dentro da sua consciência pelo um voto livre e pelo um voto democrático. O 

segundo assunto eu não poderia deixar hoje de parabenizar os professores pela passagem do Dia 

dos Professores que foi ontem, uma categoria que tem levado aos longos dos anos a qualificação 

de todos os brasileiros que frequentam a escola. O professor hoje é o segundo pai e a segunda mãe 

da criança para que ele possa chegar a faze adulta e ser profissionalizado na profissão que ele 

enquadra ou que ele goste e que assim possa ter mais qualificação, e com isso contribuindo com o 

brasil para menos violência. Parabéns a todos os professores que Deus ilumine, por mais 

obstáculos que ele enfrente e com todos os problemas ocasionados por gestores públicos municipal 

ou seja do Órgão Federal sempre serão professores no quadro de ensinar. O ensinamento será bem-

vindo e nunca acabará porque a vida é passageira, e cada criança que nasce se renova o direito e o 

respeito da educação. Parabéns a todos os professores, espero que no futuro possam receber melhor 

por sua contribuição com seu trabalho. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: quero agradecer as palavras do vereador que me 

antecedeu vereador Aldo Boaventura as palavras a mim dirigida principalmente. Dizer que de fato 

vereador eu concorri essa eleição à Deputado Estadual com a raça e muita coragem. Estou muito 

satisfeito com o resultado obtido. Eu havia falado na reunião anterior eu trabalhei com doze 

pessoas, a minha equipe foi formada por apenas doze pessoas, e sabíamos das dificuldades que 

teríamos a frente dos nomes que estavam aí devido ao poder econômico delas. Sabemos que nossa 

democracia ela precisa avançar mais e eu tenho dito que democracia só se faz se existir paridade 

de em e enquanto houver essa disputa do poder econômico com aquele que não tem poder 
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econômico fica cada vez mais difícil, mais isso não é impedimento algum para quem tem coragem 

de encarar e eu tenho absoluta certeza que essa coragem não faltou ao vereador Isaac Costa. Eu 

presenciei o vereador Isaac Costa ir para as ruas com seus colaboradores poucos também. E nós 

só temos que agradecer esta confiança que a população de Altamira depositou em nós. Gostaria de 

parabenizar o fotografo e jornalista Wilson Soares pela premiação que ele obteve no concurso 

nacional de fotografia em dois mil e dezoito, aonde doze mil fotógrafos estavam concorrendo e o 

jornalista Wilson Soares ele foi um dos classificados quatrocentas fotografias de regiões brasileiras 

e o Wilson Soares mais uma vez foi contemplado com as fotografias da nossa região do Xingu. O 

Wilson como todos nós conhecemos é conhecido como fotografo do Xingu, não é o primeiro 

prêmio que ele recebe ele já foi premiado pela Norte Energia e merece com certeza os nossos 

parabéns. Eu gostaria de pedir ao senhor Presidente da Câmara que dedicasse moção de aplauso 

Presidente ao Wilson Soares em conjunto com todos os vereadores, acho que é merecedor desse 

prêmio e nós precisamos incentivar como o João Roberto sempre traz aqui essas coisas boas que 

tem acontecido ainda que isoladamente no nosso município. Então peço a vossa excelência que 

dedique através da Mesa Diretora da Câmara uma moção de aplauso com todos os vereadores ao 

Wilson Soares. E não só por isso o Wilson Soares o prêmio dele ele reverteu para o Hospital do 

Câncer, então todo dinheiro que é vai ser obtido através de um livro essas quatrocentas fotografias 

a parte que cabe ao Wilson Soares ele dedicou ao Hospital do Câncer. Então tenho dito que ele 

merece e espero que todos nós possamos abraçar essa causa da moção de aplauso. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: estava 

em Belém há uma semana mais mesmo assim através de telefone estava trabalhando pelo povo de 

Altamira a qual recebi várias ligações principalmente do conjunto Santa Benedita a questão da 

água que ficaram a vários dias sem água no Santa Benedita, mas conseguir falar com o Secretário 

Darlan Barata a qual mandou uma equipe para solucionar o problema da água do Santa Benedita. 

Então agradeço o empenho desse jovem Secretário que faz o possível atender a população na 

medida do que lhe confere sua função. Hoje recebi uma ligação cedo da Jovelina lá da Colina na 

questão também da água, enfim, todos os bairros da nossa cidade seja os RUCs e outros bairros a 

questão da água temos visitado bastante a questão dos RUCs ou seja a Norte Energia como a 

mesma disse que ainda não entregou para a Prefeitura, então que ela cuide daquele povo porque é 

um povo realmente esquecido tem vários buracos, são obras novas feitas pela Norte Energia e 

realmente precisam ser reparadas. A questão de iluminação pública, Avenidas bem escuras. 

Também recebemos uma denúncia dos moradores da Colina na questão da Rodovia Ernesto Acioly 

estar sendo feita mas por exemplo se alguém passar mal na Colina ele tem que ir lá próximo ao 

Parque de Exposição para fazer o retorno para poder ir para o hospital. Então clamamos e já temos 

né Dr. Loredan uma solicitação de uma reunião com a Norte Energia para estarmos vendo que o 

moradores realmente estão cortando eles fazem e os moradores cortam o acesso é ai fica difícil 

porque tem que ir lá no Parque de Exposição fazer o retorno para poderem sair e numa situação de 

saúde é bem complicado que possamos estar juntos imbuídos para que possa também o Governo 

municipal cobrar da Norte Energia que é o poder maior que temos no município que é o  Executivo 

e que ele também possa estar cobrando junto conosco essas situações que estar acontecendo em 

nosso município de Altamira. Gostaria também parabenizar todos os professores do nosso 

município pela garra, pela determinação que estão nas salas de aula. Todos os mestres do nosso 

município em nome da professora Ducila e em nome de várias professoras que já se foram como 

a professora Raimunda Mota uma professora excelente de matemática dentre outras professoras, 

a professora Nilcéia dentre outras professoras que merece nossos parabéns e respeito pela 

passagem do Dia dos Professores. Gostaria de comunicar a todos que no dia vinte de outubro vai 
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ser o dia D da vacina canina, onde todos os postos vão estar abertos para a vacinação de cães e 

gatos, exceto que não vai ficar aberto é o Postinho do Aparecida e do Alberto Soares. Sabemos 

que a raiva causa morte e temos que prevenir levando os gatos e cães para serem vacinados nesse 

próximo dias vinte de outubro. Então vereadora Irenilde peço seu apoio intervindo junto ao 

Executivo na questão da Ernesto Acioly junto a Norte Energia essa situação daquele povo que 

mora ali na Colina entre outros que vão surgir. Então nós somos representantes do povo para estar 

fiscalizando e defendo o povo que nos colocou aqui. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: quero iniciar meu discurso 

parabenizando todos os professores classe importantíssima para nosso desenvolvimento, médicos 

vereadores, advogados todos precisam de um bom trabalho dos professores. Eu tive a sorte de ter 

próximo a mim duas professoras que é minha mãe que foi professora do magistério e minha esposa 

que até hoje exerce função de professora hoje no cargo de Diretoria mais ainda exerce essa função 

tão importante. Todos nós sabemos das dificuldades que é ser professor hoje Aldo Boaventura, 

acompanhamos quase que diariamente as dificuldades que são hoje estar em sala de aula, ainda 

mais com a banalização e essa inversão dos valores que vivemos diariamente. Lembro do meu 

período escolar que o professor ainda era tratado como deveria ser como uma pessoa acima de 

todos. E hoje infelizmente a gente perde um pouco disso os alunos desrespeita os professores 

dentro da sala de aula, precisamos fazer com que esses valores retorne para dentro da sala de aula 

e respeitar ainda mais essa classe tão importante e eu sem sombra de dúvida e o caminho que temos 

para a história da nossa região da nossa cidade. Então começo meu discurso parabenizando todos 

os professores da nossa região e principalmente Altamira. Estive em Belém neste último final de 

semana onde tivemos a comemoração do Círio de Nazaré momento de renovação da nossa fé e 

nós agradecemos as bênçãos alcançadas eu particularmente agradeço a Deus a benção dada ao meu 

filho João Vinicius para que não sabe ele passou por momento muito difícil em seu nascimento 

ficou vinte e um dia na UTI e fizemos uma promessa e todos os anos vamos lá no Círio naquele 

momento de fé demostrar a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, devolver um pouco do que foi 

dado. Então graças a Deus tivemos essa oportunidade de estar lá todos os anos agradecendo a Deus 

pela oportunidade e por essa benção, e também por nossa Nazinha que sem soma de dúvidas nos 

ajudou grandemente esse momento importantíssimo e principalmente para nossa região e para nós 

que somos católicos que acompanhamos aquela festa com uma sensação de realmente grande fé 

da população que transparece a união de todos. Todo mundo unidos e conseguimos enxergar 

pessoas mesmo evangélicas ajudando no Círio de Nazaré. Então a união nesse momento é 

importantíssimo a gente consiga passar por todos os obstáculos. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: gostaria de iniciar 

meu discurso parabenizando todos os parabenizando todos os paraenses pela belíssima festa do 

Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma demonstração de religiosidade onde milhões de pessoas 

participam com muita emoção. Peço que nossa Senhora de Nazaré abençoe e ilumine nosso lar, 

nossa cidade, nossos familiares e amigos. Ontem foi comemorado o Dia do Professor Altamira 

estar de parabéns porque sempre teve e tem os melhores professores, sabemos disso porque nossos 

filhos iniciaram os estudos em Altamira e hoje vemos formados em médicos, advogados, 

odontólogos, enfim, uma diversidade de profissão, mas sempre iniciando com nossos professores 

de Altamira. Neste momento quero lembrar em memória as nossas queridas professoras e 

professores e que Deus o tenham em bom lugar. Professores que deixaram sementes plantadas, 

professoras Eulália, Odila, Raimunda Mota, Maria Luiza e professor Ubirajara Umbuzeiro. 

Também quero parabenizar a todos que contribuíram para o desenvolvimento de uma educação de 

qualidade que é uma infinidade se fosse falar em todos os nomes de professores e professoras que 
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prestaram um grande serviço à nossa população, aos nossos filhos, netos, enfim, é uma infinidade 

portanto não temo nem como relacionar o nome de todos. Que Deus todo poderoso abençoe cada 

professor e professora que der sempre sabedoria e saúde para que continue essa missão tão 

honrosa. Não poderia deixar de parabenizar pela passagem a nossa professora Rute Barros esposa 

do nosso Prefeito Domingos Juvenil. Também quero parabenizar meu assessor Robertinho que 

completou mais um ano de vida, desejo que Deus nosso pai ilumine seu caminho para que consiga 

realizar todos seus sonhos Robertinho, parabéns. Compartilhando aqui com nossa querida 

vereadora Socorro queremos fazer um apelo à Norte Energia para que não insista em derrubar essa 

ponte que dar acesso ao Altaville na rua da Peixaria, vamos lutar até ao fim. Enfermeira Socorro 

nobres vereadoras e vereadores nós vamos insistir porque aquilo ali é uma estrada história, ali tem 

dezenas de anos aquela passagem onde encurta a distância daqueles que moram no Altaville, 

Alberto Soares, os cadeirantes, ciclistas e pedestres. Portanto que a Norte Energia se conscientize 

Porque nós não vamos abrir mão, no dia da derrubada dessa ponte nós vamos todos ficar em cima 

da ponte e se eles derrubarem vai ser com todos os vereadores. A população luta para ter aquela 

ponte, se é por causa do mal cheiro que tem lá e não querem eu o povo passe por lá para não saber 

o que estar acontecendo que concerte o erro que cometeram. Vamos insistir nós não vamos aceitar 

vamos até o final lutando para manter aquela ponte, não aquela uma ponte de concreto que dê 

cidadania e que dê segurança para a população. Também aquele contorno é inaceitável aquele 

contorno quem vem da rua da peixaria tem que ir até lá em frente a antiga Celpa para fazer o 

contorno isso é inadmissível, nós não vamos aceitar vamos tomar providências a curto prazo 

senhoras vereadoras e vereadores vamos lá meter a picareta para cima e quebrar e nós mesmo 

fazer. Mas nós não aceitamos esse tipo de desrespeito com a nossa população. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: quero 

agradecer ao Secretário de infraestrutura que mandou as máquinas lá para o Bela Vista depois de 

muitas cobranças eu e os vereadores João Roberto e Isaac costa que estava presente na última 

reunião depois de muitas cobranças foram as máquinas para lá, e as pessoas do bairro agradecendo 

para fazer a limpeza. Esperamos que seja feito todo o serviço que é necessário para o bairro Bela 

Vista. Também quero me comungar da mesma ideia do vereador Raimundinho e vereadora 

Socorro do Carmo em relação a Norte Energia eu acho que antes deles fazer essas obras eles 

deviam consultar a população para saber o que estar ocorrendo por exemplo, além desse problema 

da Colina que a Socorro tratou aqui do desvio e da questão da ponte que querem tirar do Alberto 

Soares lá da rua da peixaria que nós vimos lá eu o Raimundinho, Vice-Prefeito, estivemos lá no 

primeiro protesto da população. Mas também o RUC Laranjeira que eles não estão dando a devida 

atenção, sabemos que tem a segunda entrada do RUC que estar abandonada não tem iluminação 

pública, não tem infraestrutura nenhuma. Além doas assaltos que ocorrem no Laranjeiras, também 

a questão do lixo, o pessoal estar jogando lixo a comunidade estar nos pedindo aqui que interceda 

a Norte Energia. Eu sou da seguinte opinião, apesar de ter a justiça ai, mas a Prefeitura tem como 

no meu ponto de vista brecar licença para a Norte Energia se não cumprir certas Condicionantes. 

Então falo um apelo ao Prefeito que ele não dê mole para a Norte Energia porque se a Prefeitura 

dificultar a vida da Norte Energia eles vão respeitar os Altamirenses como deveriam porque isso 

daí estar passando dos limites. Queremos que o Prefeito endureça o jogo para a Norte Energia aqui 

em Altamira para eles respeitarem os reassentamentos, respeitar a população que foi deslocada 

para lá, respeitar o povo que concede energia para o mundo para o brasil principalmente mas que 

pagam uma das tarifas mas cara de energia. Então nós temos que juntos nos unirmos par exigir 

que a Norte Energia respeite o povo de Altamira. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das 
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matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 1913/2018, de iniciativa do 

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

da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de saneamento 

básico, linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica do Acesso I, no bairro Sudam II.  

Indicação n.º 1914/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de ampliação do saneamento básico, linha d´água, meio 

fio, calçada e recapeamento asfáltico da Avenida Alacid Nunes, no trecho entre o Posto Serra 

Dourada até o Km 04, junção da rodovia Transamazônica. Indicação n.º 1915/2018, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere a senhora Kátia Fernandes - Secretaria Municipal de 

Saúde, no sentido de retornar a Campanha de Cirurgias Eletivas no município de Altamira, para 

realizar procedimentos em Colecistectómica, Herniorrafia e Varizes, para serem realizadas no 

Hospital Geral de Altamira São Rafael. Indicação n.º 1905/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de recuperação do 

Canteiro Central da Rua Acesso 02, no trecho entre a Avenida Tancredo Neves e a Avenida 

Brigadeiro Eduardo Gomes. Indicação n.º 1901/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Tenente Coronel Denilson José de Alencar Barata - Comandante do 16o Batalhão 

Xingu, implantar um projeto de vigilância permanente da comunidade da Ressaca, no Assurini.  

Indicação n.º 1910/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a senhora Katia Lopes 

– Secretária Municipal de Saúde, no sentido de apoiar a “Campanha Outubro Rosa”, mobilizando 

profissionais da área de saúde da mulher, no intuito de promover, no espaço da Câmara Municipal 

de Altamira, uma palestra sobre a importância dos procedimentos preventivos do câncer de mama. 

Indicação n.º 1911/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Roni 

Emerson Heck –Secretário Municipal de Educação, mobilizar esforços junto ao Governo Federal 

para que seja implantado o número de creches no município de Altamira e, desenvolva um projeto 

junto a Secretaria Municipal de Finanças que estimule a vinda do capital privado para suprir essa 

demanda, haja vista o setor público não ser capaz de sanar tal pendencia. Indicação n.º 1895/2018, 

de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de 

recapeamento asfáltico ou blokreteamento na Rua Assad Curi, no bairro Jardim Independente I. 

Indicação n.º 1897/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar um Letreiro com o nome 

da cidade no trevo das rodovias Transamazônica e Ernesto Acioly, na antiga instalação do Posto 

da SEFA.  Indicação n.º 1898/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um 

Monumento na rotatória da estrada da Serrinha com a estrada da Princesa do Xingu. Indicação n.º 

1888/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do DEMUTRAN, realizar o serviço de sinalização horizontal e vertical 

nas rodovias de acesso a Princesa do Xingu e acesso ao ramal monte Santo. Indicação n.º 

1893/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, contratar, em caráter de urgência, 

médicos especialistas nas áreas de Otorrinolaringologia, Neurologia, Cardiologia, Ortopedia, 

Gastrenterologia e Urologia para atender na rede municipal de Saúde de Altamira.  Indicação n.º 

1894/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de Galeria Pluvial na 
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Avenida Ananias Correia, no bairro Mexicano. Indicação n.º 1889/2018, de iniciativa do vereador 

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

Municipal de Saúde, viabilizar a contratação de um (a) Técnico (a) de Enfermagem para atender 

na comunidade Monte Santo. Indicação n.º 1890/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realizar o serviço de implantação do sistema de Iluminação Pública, com instalação de braços de 

luz e luminárias na rodovia Transamazônica, com início no perímetro que interliga o RUC São 

Joaquim até a saída para o município de Brasil Novo. Indicação n.º 1891/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de implantação do sistema de Iluminação Pública, com 

instalação de braços de luz e luminárias na Rua “A”, do bairro Liberdade dando acesso a EMEF 

Anísio Uchoa e, na Rua Cascavel, no bairro Lama Negra. Indicação n.º 1902/2018, de iniciativa 

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

da Secretaria competente, implantar uma Escola de Música nos RUCs de Altamira.  Indicação n.º 

1903/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia, realizar o serviço de reforma geral 

na Quadra de Esportes do RUC São Joaquim. Indicação n.º 1904/2018, de iniciativa do vereador 

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

competente, construir uma Quadra Esportiva com cobertura e um Parquinho Infantil no bairro São 

Domingos.  Indicação n.º 1899/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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

rodovia Transassurini, próximo a fazenda do senhor Zezinho do Rosalvo, no Assurini.  Indicação 

n.º 1900/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Ponte na rodovia 

Transassurini, próximo ao lote do senhor Domingos do Sindicato, no Assurini. Indicação n.º 

1906/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de podagem nas arvores 

da avenida Bom Jesus, em frente a UEPA, no bairro Mutirão. Indicação n.º 1907/2018, de 

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

através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de troca de lâmpada 

no poste de iluminação pública em frente ao número 1213, no Rua União, no bairro Boa Esperança. 

Indicação n.º 1908/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, colocar placas de nomenclatura 

nas ruas e travessa do bairro Bela Vista. Indicação n.º 1892/2018, de iniciativa do vereador Almiro 

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

Municipal de Mobilidade Urbana, realizar os serviços de sistema de esgoto sanitário, drenagem de 

águas pluviais, urbanização e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento nas Passagens 07, 08 e 

10, no bairro Ibiza. Indicação n.º 1909/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que 

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

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de restauração da pavimentação asfáltica da Travessa 

Pedro Acácio, no perímetro da Travessa João Pinho até a rodovia Transamazônica, no bairro 

Brasília. Moção n.º 088/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja 

encaminhada Moção de Congratulação aos Professores pela passagem do Dia do Professor, 

comemorado no último dia 15.10.  Moção n.º 089/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello, que sugere que seja encaminhada Moção de Congratulação aos Médicos pela passagem do 

Dia do Médico, que será comemorado no próximo dia 18.10. Moção n.º 090/2018, de iniciativa do 
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vereador Maia Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de Congratulação aos 

Fisioterapeutas pela passagem do Dia do Fisioterapeuta, comemorado no último dia 13.10.  Moção 

n.º 091/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere que seja encaminhada Moção de 

Aplauso pela passagem do Dia da Criança, comemorado no último dia 12.10. Pedido de 

Informação n.º 006/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que requer ao senhor Roni 

Emerson Heck – Secretário Municipal de Educação, encaminhar a esta Câmara Municipal, 

relatório contendo os seguintes dados: 01 – número de creches existentes no município de 

Altamira; 02 – demanda de espera por creche no município de Altamira; 03 – número ideal de 

creches para atender toda a demanda no município de Altamira; 04 – número de pré-escolas no 

município de Altamira; 05 – curriculum escolar da pré-escola; 06 – número de escolas de Ensino 

Fundamental Menor (1º ao 5! Ano) e; 07 – Demanda não atendida no Ensino Fundamental Menor 

no município de Altamira. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 1913, 1914 e 

1915/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 1905/2018, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1901, 1910 e 1911/2017, de iniciativa do vereador 

Victor Conde. Indicação n.º 1895/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1897 

e 1898/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1888, 1893 e 1894/2018, de 

iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1889, 1890 e 1891/2018, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 1902, 1903 e 1904/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 1899 e 1900/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações 

n.ºs 1906, 1907 e 1908/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação n.º 1892/2018, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 1909/2018, de iniciativa do vereador Dr. 

Agnaldo Rosas. Moções n.ºs 088 e 089/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Moção 

n.º 090/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Moção n.º 091/2018, de iniciativa do vereador 

João Roberto. Pedido de Informação n.º 006/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimento dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação nº 1909/2018, de 

iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. 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 1902, 1903 e 1904/2018, de iniciativa do vereador 

João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os 

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

Indicações n.ºs 1906, 1907 e 1908/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Moção nº 090/2018, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior. 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. 

Pedido de Informações nº 006/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes, o senhor Presidente solicitou ao vereador Victor Conde para fazer a 

verificação de quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente consultou ao Soberano 

Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não 

havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: indicações n.ºs 1913, 

1914 e 1915/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicação n.º 1905/2018, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1901, 1910 e 1911/2017, de iniciativa 

do vereador Victor Conde. Indicação n.º 1895/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  

Indicações n.ºs 1897 e 1898/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1888, 
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1893 e 1894/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1889, 1890 e 

1891/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1902, 1903 e 1904/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1899 e 1900/2018, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicações n.ºs 1906, 1907 e 1908/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

Indicação n.º 1892/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 1909/2018, 

de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Moções n.ºs 088 e 089/2018, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello. Moção n.º 090/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Moção 

n.º 091/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Aprovadas a unanimidade. A MESA 

DIRETORA SUBMETE PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE: Pedido de Informação n.º 

006/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que requer ao senhor Roni Emerson Heck – 

Secretário Municipal de Educação, encaminhar a esta Câmara Municipal, relatório contendo os 

seguintes dados: 01 – número de creches existentes no município de Altamira; 02 – demanda de 

espera por creche no município de Altamira; 03 – número ideal de creches para atender toda a 

demanda no município de Altamira; 04 – número de pré-escolas no município de Altamira; 05 – 

curriculum escolar da pré-escola; 06 – número de escolas de ensino fundamental menor (1º ao 5! 

ano) e; 07 – demanda não atendida no ensino fundamental menor no município de Altamira. 

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

para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse:  

nesse momento senhor Presidente quero falar sobre o assunto do relatório resumido do segundo 

quadrimestre do ano de dois mil e dezoito, que foi entregue a Câmara no último dia de setembro 

mas eu não estava presente. Aonde a Prefeitura de Altamira ao longo dos últimos oito meses teve 

uma receita superior a cento e noventa e quatro milhões de reais, uma despesa de duzentos milhões 

seiscentos e quarenta e cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos. Entre 

vários pontos que me chama atenção eu coloquei aqui o setor de administração, a administração 

estava previsto para o ano de dois mil e dezoito gastar trinta e seis milhões cento e setenta e um 

mil um real e zero centavos, já gatou trinta e nove milhões trezentos e oitenta e quatro mil e 

quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos. Superando em urbanismo estava 

previsto dezenove milhões de reais e gastou se dezoito milhões de reais. Só em administração 

superou em cem por cento em urbanismo. Chegando a cinco milhões por mês, aproximado o gasto 

o setor de administração. Cabe à Prefeitura encaminhar para essa Casa qual o gasto e o significa o 

gasto da administração, uma carga muito pesada para o município de Altamira no setor de 

administração. Onde um ponto tão importante o setor da saúde foi gasto apenas quarenta e quatro 

milhões de reais este ano. Na gestão ambiental estava previsto quatro milhões e oitocentos e 

quarenta e cinco mil reais, e já foram gastos cento e oito milhões e duzentos e dezenove mil e 

quinhentos e quarenta e cinco mil reais e quarenta e seis centavos, era previsto quatro milhões de 

reais e já estar em oito milhões de reais. Nós temos a agricultura onde estava previsto para o ano 

de dois mil e dezoito dois milhões trezentos e oitenta mil, gastou se até agora oitocentos e 

cinquenta e três mil reais. E o mais ridículo de tudo estar no direito de cidadania, aonde nós temos 

uma previsão de gasto de cento e dez mil e gastou até então dois mil e duzentos e setenta e um 

reais chegando a dois por cento do equivalente. Digo essa prestação de contas o relatório isso vem 

contribuindo naquilo que venho falando ao longo de cinco anos e oito meses senhoras e senhores 

a Prefeitura de Altamira arrecadou uma verba superior a dois milhões de reais. A Norte Energia 

colocou aqui dentro um pouco mais de um bilhão de reais, e a cidade estar ainda com vários bairros 

a Deus dará. Igual os bairros Bela Vista, Airton Senna II, Colina e outros. Não é da nossa atitude 

aceitar essa fraude com dinheiro público se gasta dinheiro como se fosse jogar capim fora dinheiro 
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público tem que ser respeitado aqui estar um absurdo. NO meu entendimento principalmente no 

setor de administração, e até gastar trinta e nove milhões de reais trezentos e oitenta e quatro mil 

quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos para administrar Altamira, vereador 

Victor isso é um absurdo cinco milhões por mês. Cabe ao Executivo Municipal dar a resposta a 

essa Câmara Municipal. Devo encaminhar um pedido de informações ao Executivo na esperança 

que na primeira vez ele responda porque os outros que eu encaminhei até então nunca foi 

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

cumprimentos disse: cumprimentar o Secretário de infraestrutura que estar presente é de muita 

importância nessa Casa o vereador é o para choque do povo e os gargalos quando enxergamos a 

gente direcionar e esperar que seja atendido. Só tenho que agradecer a dinâmica dele inovar a 

presença dele aqui que é importante temos que respeitar e agradecer sua presença porque agiliza 

os pedidos através de indicações, indo para o Executivo e de lá ele determina o serviço. Falo por 

mim encaminho sempre as cópias das indicações para as Secretarias. Tudo misso é detalhe né 

Darlan, as vezes as pessoas pensam poxa vereador não faz nada, o vereador ele não faz nada 

mesmo ele somente cobra, solicita, nosso poder é um poder representativo são pequenas coisas, 

por exemplo, uma limpeza na Rua Joaquim Acácio, na Ozório de Freitas com a João Coelho, os 

moradores estavam me cobrando porque a Norte Energia utilizou aquela área que era do Cuiabano 

e que estava totalmente abandonando ai solicitamos através de indicação, encaminhei para o 

Darlan ele mandou limpar aquela aérea e os moradores estão felizes , são pequenas coisas que se 

tornam grande na vida das pessoas que as vezes não queremos muito e sim queremos somente um 

pouco mais um pouco que seja respondido. Então ser vereador não é fácil, sempre falo e as pessoas 

dizem é muito fácil ser vereador e não é fácil mexe muito com o metabolismo e om o raciocínio. 

Não é fácil porque não agrada todos e as vezes as pessoas confundem as coisas não gosta de A ou 

B só porque faz parte da base, mas tem que respeitar os direitos, nós vivemos numa democracia, 

por exemplo, eu estava na terça feira estive com o Executivo pessoalmente cobrando essa situação 

de vias paralelas, por exemplo na entrada da Colina chegou ao ponto que chegou e que infelizmente 

foi desnecessário porque já havia pontuando aquela situação. A Norte Energia mandou a empresa 

e ela não estar nem aí. Vou dar um exemplo, que a população fica com raiva, em frente ao posto 

de gasolina não fecharam e enfrente a Colina foi fechado. Então são conclusões que a população 

tira e que acaba complicando. Então se a empresa ela visou num lado que o cara vai ter lucro, vai 

ter acesso as pessoas não vão ter dificuldades para abastecer. As pessoas que moram na Colina eu 

acompanho desde dois mil e treze, já aconteceu treze mortes ali naquela via que ficou conhecida 

como via da morte, graças a Deus essa questão foi amenizada. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: dizer da insatisfação já 

foi falado por alguns pares na questão da Norte Energia com muita propriedade falou o Maia Júnior 

da questão que falta realmente estarem juntos Norte Energia e Prefeitura a questão da fiscalização 

para que nossa população não fique a Deus dará. A questão da ponte da peixaria que querem tirar. 

A questão da iluminação pública da Ernesto Acioly que encontra se numa escuridão cadê a Norte 

Energia? Então são várias coisas que estão acontecendo em nosso município que nós que somos o 

para choque do povo, nós que estamos aqui para representar o povo as pessoas nos procuram. 

Então nós estamos aqui para falar cobrar e fiscalizar também. Mas essas obras da Norte Energia a 

Prefeitura tem estar junto com seus fiscais com seus engenheiros para que a população realmente 

não fique penalizada. Então clamamos por dias melhores para o povo de Altamira porque essa 

Norte Energia faz o que quer daqui uns dias ela vai embora e quem vai sofrer é o povo amado do 

Xingu, então isso vimos no dia a dia caminhando. E nesses RUCs as pessoas tem nos procurado e 

estar tendo uma grande manifestação lá no Jatobá na questão da água, já estar com três dias sem 
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água e fizeram a estrutura como eles disseram né, e em todos esses RUCs, mas estar aí o povo 

sofrendo como alguns dizem eu preferia estar lá na minha palafita mas eu tinha tudo, e a Norte 

Energia colocou eles nesses RUCs aonde o povo sofre com falta de segurança pública, com falta 

de água, as casas caindo lajotas quebradas enfim, o povo é muito sofredor. Nós que somos 

representante do povo o povo que nos colocou aqui é nós que temos que clamar é que temos que 

ir atrás de solução para essa população carente, para essas pessoas que realmente precisam. Então 

vimos no dia a dia a Jovelina não para de ligar lá da Colina cobrando a questão da água, a questão 

do acesso como já falei lá da Ernesto Acioly, sabemos e parabenizamos você Darlan pelo seu 

trabalho, Jovelina o Secretário Darlan vai mandar abrir os dois acessos da Colina é um rapaz jovem 

que trabalha e por isso que parabenizamos o seu trabalho quando precisamos de água, estava em 

Belém liguei para o Darlan e assim conseguimos resolver o problema da água e no Santa Benedita 

também que estava vários dias sem água, entendemos que a demanda do município é grande e o 

povo cobra e nós cobramos de vocês para que possamos atender a população de Altamira. Então 

esperamos que essas obras elas possam como o Darlan falou já vai estar na frente fiscalizando para 

que o nosso povo possa não mas ter sofrimento. Dizer a nossa amiga lá do Água Azul com a 

alfabetização dos idosos que colocamos lá no Água Azul com a ajuda de algumas pessoas. Dizer 

que vamos estar em outros bairros comemorando o dia das crianças no mês após a eleição vamos 

estar lá comemorando o dia das crianças com recursos próprios com o salário que recebo nesta 

Câmara, não tenho ajuda de ninguém e com esse dinheirinho que recebo dessa Casa que fazemos 

muitas crianças felizes e é assim com o dinheiro de vereadora que a gente faz muita coisa em 

benefício dom povo de Altamira, se todo mundo fazer sua parte teremos dias melhores para a 

população de Altamira. Então mais uma vez quero parabenizar essa classe sofrida eu amanhã 

estaremos discutindo aqui que é a classe dos professores, temos ai o PCCR temos muitas situações, 

o Projeto de Lei para discutirmos para que juntos possamos um PCCR bom para os servidores, eu 

sou servidora pública também para que ninguém venha sofrer no futuro com a aposentadoria. 

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

disse: minha vinda a tribuna é para comentar um pouco como foram as minha semana der trabalho 

participei de uma reunião lá no SIRALTA com a Presidente do Sindicato dos Produtores de 

Altamira que a dona Augusta, onde participei de uma reunião relacionada  ao Plano Nacional de 

Crédito Fundiário onde teve a presença do Delegado Janes Frederico, então foi uma participação 

importante da nossa Câmara Municipal, onde conseguimos um diálogo com a cadeia produtiva do 

nosso município, onde tivemos a EMATER e vários outros órgãos presentes tivemos uma dialogo 

de como funciona o crédito fundiário em nossa região, estão começando elaborar essas discussões 

para de certa forma a partir do momento que tiver essas pessoas que fazem parte da cadeia 

produtiva do nosso município. Quem tiver a documentação de suas terras que algumas estão em 

faze final para recebe-las, e que eles consigam créditos fundiários e que assim eles consigam 

melhorar a qualidade da sua produção e que façam com seus lucros aumentem dentro de sua 

propriedade. Então essa reunião aconteceu no dia dez foi muito importante a participação, estamos 

sempre atentos a participação da nossa região.  Tivemos também uma visita à rede Celpa onde 

tivemos uma reunião com o Anderson e todos que fazem contato com o Executivo e com a s 

demandas do município, onde tratamos da iluminação pública do bairro Paixão de Cristo, cabe 

ressaltar que o Paixão de Cristo já foi beneficiado com alguns pontos de iluminação pública e 

venho atento com essas situações ao longo do tempo, Mas as entradas do RUC Jatobá como pela 

Avenida Integração que faz a ligação ali no Santa Ana e Liberdade não existe ainda iluminação 

pública, várias pessoas cobram que constantemente são assaltados devido a escuridão que se 

encontram. Então temos que estar atento à estas demandas. Repassei esse pedido para o Wanderson 
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e o mesmo já sinalizou informações que lá existe baixa e alta tensão, e eu já a parti do contato lá 

com a Milena do Departamento de Iluminação Pública, a mesma já informou que lá não existe 

baixa tensão que somente de alta tensão, e com o rebaixamento dessa rede para conseguir assim 

atender a entrada do bairro. Vale ressaltar que é um pedido antigo meu onde já conseguimos 

algumas melhorias, mas que ainda precisamos trazer essa melhoria para aquele bairro que tanto 

necessita. Então nas próximas semanas vamos estar encaminhando esses pedidos para a Milena e 

também para a rede Celpa para que possamos fazer uma parceria quem sabe resolver essa situação 

o mais rápido possível. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar 

que após os cumprimentos disse: retornando a essa tribuna para informar que cumprindo a minha 

agenda de trabalho estive no final da semana no bairro Bela Vista e Parque Ipê, onde já nos 

encontramos com o Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana o Darlan Barata, 

acompanhando o início dos trabalhos der limpeza das vias e calçadas para posteriormente serem 

realizados os serviços de pavimentação asfáltica para que venha atender as constantes solicitações 

dos moradores. Quando o gestor tem compromisso com o povo investe em infraestrutura e o nosso 

Prefeito Domingos Juvenil que se preocupa com a qualidade de vida dos Altamirenses tanto na 

cidade quanto na zona rural que são obras que se multiplicam em toda nossa Altamira, sem medir 

extensão territorial, por exemplo, Vila Canopus e Vila Cabocla, onde hoje se encontra um par de 

máquinas trabalhando pela melhoria daquela região tão distante da sede do município. Em Castelo 

de Sonhos foi inaugurada uma nova ponte que com certeza facilitará a vida de todos os moradores 

preocupados com a educação investiu na construção de várias salas de aulas na Escola Léo Heck, 

construiu um ginásio na Escola João Paulo, e recebendo ordem de serviço para construção de uma 

creche em Cachoeira da Serra. Também foi dada ordem de serviço para construção de uma quadra 

esportiva coberta. Também verificou as obras de ampliação das salas de aula da Escola de 

Cachoeira da Serra. Então é uma gestão eficiente que se desenvolve a cidade como um todo. 

Também vistoriou a UBS também estive lá que estar em fase terminal uma obra de qualidade que 

vem beneficiar nossa população de Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos. Como nosso querido 

vereador Aldo falou a ponte é de grande dimensão, onde vai servir de escoamento da produção 

daqueles que vivem naquela região, uma ponte de grande dimensão mesmo. Quero aproveitar a 

presença do Darlan Barata, dizer que a Jovelina me ligou também pedindo socorro que a entrada 

da Colina, acredito que com a obra da construção eles interditaram a entrada do bairro da Colina. 

Então gostaria que o Darlan Barata saindo daqui desta reunião, dê uma verificada e se for ocaso 

mande desobstruir a entrada. Também nosso Secretário a Norte Energia não tem levado a sério os 

compromissos com nossa Altamira e com nossa população. Agradeceu. Não havendo mais 

manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, 

da imprensa e 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 aos dezesseis 

dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.  
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