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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

Aos vinte e três 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, 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, 

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

Roberto Mendes, 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 Victor 

Conde que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número 

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

João Estevam da Silva Neto (zona/rural) e Maria Delza Barros Monteiro (viajando/Belém). Em 

seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a 

Ata da Reunião Ordinária realizada no dia nove de outubro do mano de dois mil e dezoito. Não 

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

votar os vereadores Victor Conde e Francisco Marcos. Em seguida o senhor Presidente submeteu 

para apreciação a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dezesseis de outubro do ano de dois 

mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada a 

unanimidade. Em seguida o senhor Presidente informou que a pedido do Secretário de Mobilidade 

Urbana Darlan Barata, ele gostaria de fazer uma prestação de contas dos trabalhos e das indicações 

dos vereadores a respeito do que que já foi atendido do que precisa ser atendido. É depois se algum 

vereador quiser fazer alguma pergunta ao Secretário Darlan, e após iniciaremos a Sessão 

normalmente. Em seguida o Secretário de Mobilidade Urbana Darlan Barata após os 

cumprimentos disse: venho aqui fazer relato das obras que vem acontecendo em Altamira. Mas 

hoje trousse em especifico as indicações, as demandas da reunião passada de terça feira em 

resposta, porque eu tomei essa iniciativa? Porque existe muitas indicações dos senhores vereadores 

e aí acabam acumulando e essas indicações as vezes não chegam ao nosso conhecimento e assim 

vai atrasando, com isso é para não dizerem que não quero atender. Também quero pedir aos 

senhores vereadores todas as indicações dos senhores vereadores à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, via ofícios direcione para lá, estar indo muitos ofícios dos senhores com o nome da 

SEOVI ainda, e assim só vou ter conhecimento desse ofício após um, dois meses após. Quero dizer 

que estou aqui para tender a todos independente de qualquer situação, a Secretaria ela é para todos 

vocês são representantes do povo, então não distinguimos classe e nem questão política, estamos 

aqui para atender a todos. Na Sessão de terça feira a indicação de nº 1913/18, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que sugere através da SEMINF a realização de saneamento básico 

de linha d’água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica do Acesso I no bairro Sudam II. Em 

resposta à essa indicação do Dr. Loredan a mesma já se encontra no cronograma para recuperação 

do bairro, o serviço de drenagem já iniciou na Leste Oeste que vai contemplar a mesma também. 

E o pavimento que vai ser usado lá não vai ser bloquete vai ser asfalto devido ao grande 

comprimento da rua. A indicação 1914/18, de iniciativa de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello, que sugere ao Prefeito Municipal através da SEMINF a realização de ampliação do 

saneamento básico, linha d’água, meio fio, calçada e recapeamento asfáltico Avenida Alacid 

Nunes do trecho entre o Posto Serra Dourada até ao km 04, em junção com a Rodovia 

Transamazônica. Vai ser feito um trabalho inicialmente paliativo nesse trecho devido o mesmo 
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receber o serviço de drenagem profunda. Então já verificamos a situação lá e realmente estar bem 

deteriorado, inclusive os carros que estão devindo sentido ao Brasil Novo para Altamira tem que 

cortar pela contra mão para desviar do buraco. Trouxe aqui para os senhores vereadores o projeto 

de drenagem que já estar pronto que vai contemplar os bairros do Cooperfron e Ponto Alto Leilão, 

a área de lançamento vai atravessar   a Avenida Alacid Nunes, vou deixar à disposição da Câmara 

o projeto para quem queira acompanhar. Convido a todos que no processo de execução 

compareçam lá para poder fiscalizar e acompanhara obra. Indicação 1905/18, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao Prefeito Municipal através da SEMINF, a realização 

da recuperação do Canteiro Central da Rua Acesso II, trecho Avenida Tancredo Neves entre a 

Brigadeiro Eduardo Gomes. Essa situação é bastante complicada, em conversa com o Coordenador 

da Agricultura o engenheiro agrônomo Pierre, as arvores plantadas no Canteiro Central por nome 

NIN elas vem de origem asiática bastante utilizada como planta de sombreamento e mais 

recentemente como inseticida. Foi um equívoco usa lá no sombreamento urbano por ter raízes 

tubulares e muito desenvolvida, é uma ameaça na preservação de passeios, meios fios e edificação 

própria. Sendo assim já foi conversado com o Secretário de Meio Ambiente Wesley Storch, ele já 

estar com o plano de arborização da cidade precisa somente fazer alguns ajustes técnicos junto a 

SEMA em Belém, igual ao problema aqui. Na última vez foi feito um serviço de poda no Acesso 

II, e gerou bastante polêmica porque todas aquelas árvores do Acesso II já estão com aquela erva 

de passarinho conhecida popularmente, essa erva é um parasita que suga todos os nutrientes da 

planta, chega fazer ela morrer. Então vai ser feito o processo de replantio progressivo, como é esse 

plantio progressivo? Vão ser plantados ao lado dessas árvores de forma correta juntamente com a 

coordenação de agricultura o Pierre que vai nos acompanhar nessa situação. Depois vai ser feita a 

retirada para não ter aquele choque estético muito grande de desmatar toda rua para poder 

recuperar, vai ser feita aos poucos e de preferência no inverno para crescer mais rápido. Indicação 

19895/18, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao Prefeito Municipal através da 

SEMINF, recapeamento asfáltico, blokreteamento da Rua Assad Cury no bairro Jardim 

Independente I, essa rua vereador ela já vai ser contemplada juntamente com o Jardim 

Independente I. O planejamento da SEMINF é finalizar o bairro Jardim Oriente que a divisa fica 

no Acesso 03 e logo após pular para o Jardim Independente I. Inclusive até já começou no 

independente I, nas ruas de cima as primeiras meio fio, calçada e linha d’água. Indicação 1888/18, 

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

DEMUTRAN a realização serviço de sinalização horizontal nas Rodovias de acesso à Princesa do 

Xingu e ramal Monte Santo. Vereadora foi contatado com o DEMUTRAN sobre essa situação, 

eles pediram um prazo de vinte dias a contar de hoje para iniciar todo esse processo. Vai ser 

contemplado sim, já estar engatilhado. Indicação 1894/18, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes, que sugere ao Prefeito Municipal através da SEMINF que realize os serviços de Galeria 

Pluvial na Avenida Ananias Correia no Bairro Mexicano. Esse serviço de galeria pluvial no bairro 

Mexicano, como no Mexicano é um loteamento e ainda estar com pendência documentais na 

Prefeitura esse serviço não pode ser executado nesse presente momento. Então todos os 

loteamentos tem que ser entregue para a Prefeitura, e para poder passar para a Prefeitura tem que 

ter infraestrutura para a gente daí para frente poder assumir. Mais a Prefeitura ainda atende o bairro 

como os outros para não deixar a população à mercê com a constate coleta de lixo. Indicação 

1890/18, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao Prefeito Municipal através da 

Secretaria competente realizar e implantar o sistema de iluminação pública com instalação de 

braços de iluminaria na Rodovia Transamazônica com início no perímetro quem interliga o RUC 

São Joaquim até a saída do Brasil Novo. Essa indicação vereador já foi feito o estudo dessa área, 
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inclusive com a coordenadora Milena essa parte que liga até a saída da cidade. Indicação 1891/18, 

de iniciativa do vereador Assis cunha que sugere ao Prefeito Municipal através da SEMINF, a 

implantação da iluminação com instalação de braços de luz na rua A no bairro Liberdade dando 

acesso à Escola Fundamental Anísio Uchoa que a Rua Cascavel no bairro Lama Negra, hoje a 

equipe estar fazendo essa ligação na parte ali da escola, e a demanda do Lama Negra a 

coordenadora ficou de despachar com o Prefeito. Indicação 1906/18, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros, que sugere ao Prefeito Municipal através da SEMINF, para realizar o serviço de 

podagem de arvores na Avenida Bom Jesus, em frente a UEPA no Mutirão. Esse serviço foi 

executado no dia dezoito de agosto e no dia dezenove de setembro, a vereadora Delza não se 

encontra mas só avisando que já foi concluída. Ela também solicitou ao Departamento de 

Iluminação Pública, para que realize o serviço de troca de lâmpada em frente ao número 1213 no 

bairro Boa Esperança. O serviço também já foi executado e qualquer dúvida com a numeração da 

ordem do serviço feito deixo a disposição também. Indicação 1892/18, de iniciativa do vereador 

Almiro Gonçalves, que sugere ao Prefeito Municipal através da Secretaria de Mobilidade Urbana 

o serviço de sistema de esgoto, sanitário drenagem águas pluviais e pavimentação asfáltica ou 

blokreteamento da Passagem 07, 08 e 10 no bairro Ibiza. A situação do bairro Ibiza é parecido 

com a situação do Mexicano. O mesmo encontra se om pendência documentária na Prefeitura. Foi 

conversado com o senhor Evandro o qual é responsável pelo loteamento Ibiza e gerente de 

qualquer situação, e o mesmo senhor Evandro já estar regularizando as documentações pendentes. 

O senhor hoje já ele disse no bairro a parte de infraestrutura e drenagem estar por conta do loteador 

como que tem que ser feito para ser entregue a Prefeitura. Então é a mesma situação do bairro 

Mexicano, mas a gente observa fazendo visita nas obras que o bairro Ibiza senhor Presidente é o 

bairro que tem mais interesse em se legalizar dentro das obras certas e técnicas para poder passar 

para a Prefeitura. O senhor Presidente fez uma observação: então ele ainda não estar oficializado 

em termo assim de documentação?  É falta ainda algumas documentação para a Secretaria de 

Planejamento, inclusive eu até já conversei com ele e pedi que ele fosse com o Secretário Rafael 

para poder dar um norte para ele do que poderia ser feito. Conversei com ele ontem ainda ele disse 

que já tinha dado entrada na documentação e finalizando. Eles sempre pedem apoio técnico para 

nós e aí vamos lá para ver se estar dentro das normas, esse apoio nós damos tanto para ele como 

para qualquer outro bairro. Indicação 1909/18, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas que 

sugere ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana o serviço de 

restauração da pavimentação asfáltica da Travessa Pedro Acácio, no perímetro da travessa João 

Pinho até a Rodovia Transamazônica que fica no bairro de Brasília. Essa indicação já foi iniciada 

já mandei a equipe de engenheiros e hoje mesmo eles vão iniciar o processo de esquadrejamento, 

eles foram também para analisar se realmente compensa mas fazer o tapa buraco ou escarificar 

toda a rua e passar outra camada asfáltica, até ao final da semana vai ser finalizado. Agradeço ao 

Presidente e aos vereadores pelo o espaço concedido deixo a Secretaria a disposição. Conto com 

o apoio de todos os senhores. Em seguida a vereadora Socorro do Carmo fez uso da palavra, após 

os cumprimentos disse: já fiz várias indicações, dezenove indicações já são dois anos consecutivos 

das dezenove ruas do Conjunto Santa Benedita no bairro Nova Altamira. Gostaria de saber já logo 

que entramos nessa Casa, conversamos com o Secretário de Obras na época Pedro Barbosa ele nos 

deu uma explicação técnica explicando porque não fizeram aquelas ruas ainda. Gostaria de saber 

se tem algum avanço em relação a pavimentação do Conjunto Santa Benedita e também a questão 

da fiscalização que tratamos na reunião anterior de terça- feira, a fiscalização das obras da 

Prefeitura junto a Norte Energia, pois até agora a senhora Jovelina nos telefonou e tivemos 

passando por lá e realmente a Norte Energia continua ainda não tendo acesso no bairro da Colina. 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

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

Altamira – Pará 
 

4 

Gostaria de saber o que a Prefeitura estar realizando com relação a fiscalização junto a Norte 

Energia. Em seguida o Secretário Darlan Barata disse: vereadora com relação as indicações foi até 

bom a senhora lembrar gostaria que todos os vereadores pudessem ratificar suas indicações e 

destina com o endereço da SEMINF porque eu não tenho conhecimento de todas que já passaram, 

mas as que puderem manda para a SEMINF para que possa resolver o mais rápido possível. A 

questão do Santa Benedita ainda vai recebe o sistema de drenagem pela Norte Energia, é tanto que 

quando assumir a Secretaria disse que seria o primeiro bairro que íamos iniciar para fazer o projeto 

como bairro modelo sobre essa questão da pavimentação asfáltica. Fiquei muito triste porque vou 

ter que esperar como outras obras na cidade que ainda não foi executada por questão de atraso da 

Norte Energia. Essas obras inacabadas temos que esperar prazo deles, então o problema da Santa 

Benedita é somente esse.  A questão da fiscalização assim que assumimos todas essas obras de 

ligações intradomiciliares, as escavações que foram feitas na cidade todas hoje para a Norte 

Energia fazer uma abertura na rua precisa passar pela Secretaria de Planejamento para ter 

autorização e na SEMINF. O próximo passo só e dado quando eles fazem a recomposição asfáltica 

local, sabemos que não fica cem por cento vemos as ruas como estão. Então hoje procede dessa 

forma eles só abrem frente de serviço com a nossa autorização. Antes não eles viam aqui na rua 

primeiro de janeiro abriam uma rua na rua do SESPE eles abriam outra e na rua Magalhães Barata 

abriam outra e deixavam aberta. Vocês que estão frequentemente nas ruas verem que essa frente 

de serviço não estão abertas. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os 

cumprimentos disse: quero agradecer ao Darlan Barata por essa prestação de contas, acredito que 

essa foi uma das melhores iniciativa que já aconteceu durante todo esse governo porque é de 

responsabilidade de todos os colegas vereadores apresentar indicações a favor de Altamira e que 

muitas das vezes não tomamos conhecimento quando se inicia uma execução e nem tão pouco 

quando termina. Então Secretário Darlan agradecendo ao Dr. Domingos Juvenil por estar nos 

atendendo e por ser um Secretário de competência que estar nos atendendo e demonstrando 

responsabilidade ficamos muito felizes. Quero só fazer dois pedidos ao amigo, logo após a abertura 

da Sessão iremos nos pronunciar melhor com um pouco mais de exatidão. Peço ao companheiro 

que desse uma atenção especial na entrada da rua 09 e rua A enfrente a Escola Anízio Uchôa. Na 

última segunda feira aconteceu um acidente lá muito grave que infelizmente vem acontecendo 

todos os dias com as crianças que atravessam ali na Liberdade, Santa Ana, Airton Sena I e II, 

Viena, São Francisco que atravessa para o Anízio Uchôa. No período da manhã é uma loucura 

pela manhã, solicitamos inclusive semanas atrás ao senhor Manoel que trabalha no sistema de 

sinalização ele disse que não estava entendendo o pedido levei e mostrei a ele e ele entendeu e 

disse que entraria em contato com o senhor. Outra situação é no bairro Colina, em visita ao Colina 

observamos inúmeras insatisfações, sabemos nós que é impossível atender a todos a contento de 

maneira que todos os problemas sejam resolvidos num só momento. Mas pedimos também sua 

atenção para que possamos estar atendendo aos pedidos daqueles moradores. Agradeceu. Em 

seguida o Secretário Darlan Barata, que disse: gostaria que o senhor levasse esse pedido 

pessoalmente para mim a questão da escola. E sobre a questão que a vereadora falou dos bairros 

do bairro da Colina no caso vou solicitar aos moradores uma reunião com eles para saber da 

demanda deles. Todos os senhores estão convidados. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos, após os cumprimentos disse: quero perguntar a vossa senhoria sobre essa 

questão da Colina mesmo a moradora que fica passando mensagem toda hora que é minha amiga 

Jovelina. Ela diz o seguinte eu na semana passada teve uma reunião aqui na Câmara e que o senhor 

prometeu para resolver o problema lá junto à Norte Energia, que os vereadores iriam lá também e 

não compareceu nenhum por lá, ela ficou lá juntamente com os moradores esperando e não foram 
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lá. Então vamos cumprir esses compromissos porque se marcou tem que ir. Outro ponto que quero 

lhe perguntar senhor Secretário a questão do Ibiza que foi relatado aqui e que vou chegar na rua 

do Milênio. Dona França que é proprietária ali daquela localidade, houve uma acordo com o 

município aquelas ruas ali nem de camionete traçada passa o pessoal não aguentam passar e ali 

tem as melhores casas da cidade se for observar é pessoas de classe média alta né. Então o que 

quero pedir é que der uma atenção principalmente para esse povo da Colina, estão ali direto é 

reivindicando água, infraestrutura do bairro, secretário vossa senhoria tem o papel fundamental de 

chegar e dizer vamos resolver comunidade o que é que estar faltando vamos fazer. Quero falar 

agora das indicações tinha um vereador aqui nessa Casa por nome de Eládio conhecido como 

Eládio Lampião, ele dizia que tinha um caminhão de requerimento e indicações lá na SEOVI e que 

o Prefeito não dava confiança para esses requerimentos, estar nas notas taquigráficas da Casa 

quando ele dizia que o Prefeito não dava confiança a essas indicações. Eu tenho uma indicação de 

nº 259 que não ouvi o senhor falar aqui é sobre a rua Acesso 04, entre a rua do Milênio, estão 

fazendo obra lá, eu estranhei o senhor não falar meu nome, vereador Marquinho indicação nº tal, 

aprovada pelo Soberano Plenário e não foi citado meu nome estranhei senhor secretário. Em 

seguida o Secretário Darlan Barata disse: vereador essas indicações que falei foi somente de terça 

feira passada. Vereador Francisco Marcos disse:  estar certo secretário, quero dizer que goto do 

seu trabalho espero que continue lutando pelo o povo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Maia Júnior, após os cumprimentos disse: quero parabenizar você pela humildade de 

vir aqui nesse Legislativo hoje mostrando a diferença como você é como secretário. Sabemos que 

hoje existe um super secretário aqui em Altamira e infelizmente não tem sabemos que esse cargo 

é passageiro, sabemos que esse cargo tem tempo e hora para acabar. Então gostaria primeiramente 

de parabenizar sua humildade em vir aqui nessa Casa de Leis e mostrar seu trabalho. São duas 

coisas que sempre bato a questão de fiscalização e planejamento, essa questão dos loteamentos 

irregulares a Prefeitura não vou culpar a gestão de A nem de B ela tinha que ter uma fiscalização 

mais rigorosa quando começar abrir o lote mandar fechar porque quem paga é a população depois. 

Temos aqui em Altamira mais de seis lotes irregulares que estão sem asfalto, drenagem, 

pavimentação, calçada e sem iluminação pública. Então a iluminação pública é um ponto muito 

importante. A questão de planejamento sou a favor de iniciar um bairro e terminar o serviço 

daquele bairro e não como de aconteceu algumas vezes de começar uma rua no São Domingos por 

exemplo e outra na Colina.  Gostaria de lhe parabenizar dizer que você pode contar comigo posso 

te ajudar nessa área de construção sou formado em Arquiteto. Gostaria de te perguntar da situação 

do Jardim Independente II, porque é uma situação é um bairro que já tem mais de doze anos é um 

bairro regularizado em Altamira e sabemos que dentro da Prefeitura existe os acordos enfim coisas 

desse tipo. Hoje asfaltam lotes irregulares mais não asfaltam bairros que são regulares há muitos 

anos e que estão dentro da cidade. Já cobrei o Prefeito várias vezes as pessoas nos cobram e nosso 

papel é esse cobrar. Então gostaria de saber se tem algum posição do Prefeito na questão do Jardim 

Independente II? O Secretário Darlan Barata, disse: vou anotar essa situação e passarei para o 

senhor. Tivemos reunião na semana passada Meio Ambiente com a Norte Energia odo precisa dar 

destino do que vai ser feito naqueles terrenos que foram cercados lá, eu para eles aquilo é uma 

vegetação que vai crescer, e para a gente aquilo é mato, é lixo que o pessoal estão jogando. Então 

dia vinte e dois de novembro vai ter outra reunião lá na SEMAT é interessante que vocês apareçam 

lá pode chegar de surpresa mesmo. Eles fizeram essa reunião com o Secretário de Meio Ambiente 

soubemos da pauta e fomos de enxeridos porque é para a população e temos que resolver tem 

situações que podemos falar alguma coisa também que vai somar com a gente. Só finalizando 

Presidente respondendo só vereador Francisco Marcos, sobre a questão da Colina falei com a Erica 
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e a Jovelina que além de sua amiga é minha comadre também e que me cobra muito vamos marcar 

a reunião, a população ficou de definir horário. A Questão do bairro Colina Vamos entrar na Colina 

como o vereador falou hoje estamos trabalhando no Ivalândia que a muito tempo não entrava nem 

um tipo de infraestrutura no bairro e no Bela Vista. A questão do Ibiza é como você falou não é 

classe alta mais comparada com o soldo para mim é altíssima. Esse bairro precisa regularizar essas 

pendências tenho conhecimento desse acordo. Estou priorizando realmente esses bairros que tem 

o clamor da população de Altamira. No caso o Bela Vista que estar há muito tempo estar ruim o 

bairro é até uma vergonha aquela rua em frente à escola, inclusive estamos trabalhando nela hoje. 

O bairro da Colina sei da dificuldade não só da dificuldade de estrutura como da dificuldade de 

água. Nessa reunião vamos marcar também e fica aberta aos senhores. Vocês são força máxima 

aqui do município que também podem se reunir e dar uma cobrada na Norte Energia. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Isaac Costa após os cumprimentos disse: na terça-feira por 

coincidência estava vindo para a Sessão da Câmara, me deparei com o pessoal da Norte Energia 

fazendo ali o meio fio, eu parei lá e perguntei quem é o engenheiro de vocês? Como é que pode 

sair daqui e ir lá na exposição para retornar, aí um deles me disse a Prefeitura não manda em nada 

quem manda é eles e pronto, não falei nada para não dar um BO contra mim, dizer para ele me 

respeitar fiquei calado para não dar processo contra minha pessoa. Então na semana passada você 

falou que naquele mesmo dia que você iria obstruir aquilo lá, a população não pode pagar por 

aquilo lá. Quem vai descendo lá da Prainha lá da ponte tem que passar pelo o desvio que também 

fizeram errado aquele redondo para ir para a carpintaria, o pessoal dos barcos tudo irregular aquilo 

ali. Aqui também da ponte da Rua Gondim Lins, na Sudam até chegar na ponte da Avenida João 

Coelho quem vem de lá também que descia a Rua Manoel Umbuzeiro, desceu a Rua Anchieta tem 

que vir também no final da Avenida Djalma Dutra para dar o contorno que não fizeram o redondo 

ali. Em relação a Norte Energia que tenho cobrado falo com eles entra num ouvido e sai no outro 

com relação àquela iluminação beirando o Igarapé Altamira, onde o pessoal no final da tarde 

pratica seus esportes e lá encontra se no escuro. Com relação ao Ibiza coitado de mim que moro 

no mesmo endereço estou passado uns dias no Conjunto Alberto Soares, o Marquinho mora no 

Ibiza que só os rincões que moram lá. Também aquela rua da Foccus Show que é acesso 02, aquela 

arvore lá ela jamais era para ter sido plantado aquilo ali, aquela planta é para ser plantada nas 

fazendas. Agradeceu. 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, após os cumprimentos disse: o que nos traz hoje é para falar sobre a Maternidade Infantil 

do município de Altamira, teve uma audiência pública, uma reunião no dia dezessete de outubro 

no Ministério Público, Norte Energia e os Movimentos Sociais, aonde conversei com a Gracinda 

que também trabalha Secretaria Municipal de Saúde, onde o problema hoje é a questão da área que 

estar sobre litígio que é próximo a transposição, onde será construído o Materno Infantil. Então 

esperamos realmente que esse recurso que estar destinado que são doze milhões para a 

Maternidade que possa em breve resolver a questão dessa área para ser construído e que possamos 

ter as gestantes, as futuras mamãe de Altamira possa ter um local humanizado para parir. Gostaria 

de falar também e já foi falado sobre a Colina a Jovelina falou também a questão da água, que 

desde de sexta-feira estar sem água. A questão do Acesso também a reunião com o Ministério 

Público, foi com a Procuradora Federal Dra. Thais. Recebi do Júlio Calbi, um requerimento aonde 

ele protocolou no Ministério Público e entregou aos vereadores. E também a Secretaria do Meio 

Ambiente aonde vou ler a Solicitação Ambiental. Nós moradores, abaixo assinado da Rua Ozório 

de Freitas, perímetro com esquina da Rua Professor Antônio Gondim Lins rua sem saída. Vimos 

através deste documento solicitar deste competente órgão SEMAT – Secretaria de Meio Ambiente 
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e Turismo de Altamira e Câmara Municipal de Altamira, Ministério Público do Estado uma 

fiscalização nas dependências da empresa JP Locadora – Moldar Container, localizada as margens 

do Igarapé Altamira, cabeceira da ponte da Avenida Perimetral no bairro de Brasília lado direito. 

Sendo de comum acordo entre nós que a mesma vem causando diversos incômodos, tanto para a 

comunidade como para o Meio Ambiente. Entre eles despejo de entulhos direto no solo, 

procedendo a movimentação com retroescavadeira, ocasionando poeira de resíduos deste lixo, 

barulho insuportável causado pelo motor da máquina. Deduzimos que o entulho coletado nas vias 

públicas deveria ser levado diretamente para seu destino. Barulho cima do permitido, inclusive 

fora do horário comercial além das 18:00hs, poluição sonora.  Atividade de despejo de resíduos 

de óleo através da lavagem de caminhões e carros e escorrendo para o Igarapé Altamira sem 

tratamento.  Trabalhadores sem nenhum tipo de EPI – Equipamento de Proteção Individual. Além 

de vários outros problemas, citado mais uma localização de empresa margeando o Igarapé 

Altamira e praticamente na zona urbana da cidade fora dos parâmetros exigidos pela n Legislação 

Ambiental. Solicitamos a solução imediata para estes males e adequação das atividades. Então 

recebi hoje acredito que todos os vereadores receberam, e assim tomei conhecimento e vamos 

ajudar o Calbi e a todas as pessoas que assinaram esse abaixo assinado nessa luta para que nessa 

fiscalização realmente possa acontecer. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: senhores primeiramente ao senhor Darlan 

Barata parabéns pela sua vinda aqui que não é a primeira vez que você vem aqui, e que outros 

Secretários busque se atuar também, acho que é interessante. Mas o mais interessante mesmo seria 

Secretária se houve um ofício que nós preparássemos para algumas perguntas, eu acho que seria 

bem mais interessante senhor Presidente. Também já me antecipando a discussão da matéria vejo 

que tem uma indicação do vereador Aldo Boaventura, onde ele pede ao Direto do ALTAPREV o 

senhor Fabiano Bernardo que ele venha nessa Câmara, para fazer apresentação das receitas e 

despesas do ALTAPREV. Espero eu o senhor Fabiano Bernardo venha a essa Casa, acho que é de 

fundamental importância. Parabéns vereador Aldo por essa indicação. Também me referir aqui ao 

que acabou de falara a vereadora Socorro com relação a solicitação a fiscalização ambiental feita 

pelos os moradores da Rua Ozório de Freitas, com relação a uma empresa que estar causando 

danos ambientais a empresa Moldar Container. Esperamos que a Secretaria de Meio Ambiente 

realmente ela tome providências. O que que é interessante? É a gente ver a população se 

movimentando, a população também tem esse poder de fiscalizar e de cobrar. Gostaria aqui com 

muita sinceridade parabenizar os moradores da Rua Ozório de Freitas por ter feito essa denúncia 

e cobrar. Pode ter certeza que todos os vereadores vão estar juntos cobrando. Também a 

fiscalização no posicionamento da Secretaria de Meio Ambiente. Esta semana senhores a 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Pará, entrou com uma Ação contra quatorze municípios 

e incluiu o município de Altamira também com relação aos cargos comissionados e de assessoria 

jurídica. Sabemos que existe uma Lei de dois mil e treze que criou esses cargos que são cargos 

comissionados. Ouvi um posicionamento do Presidente da OAB contrário a esta posição da 

Procuradoria Geral mais o que acontece é que esses cargos como a maioria dos cargos que são 

permanentes, são cargos que tem que ser preenchido com concursos públicos. E o que é que a 

população precisa entender por mais que nós tenhamos o poder de analisar leis e de propor Leis, 

o Executivo de sancionar essas Leis. Se essas Leis contrariarem Leis maiores cabe as Procuradorias 

dependendo da matéria questionar judicialmente. Essa semana a Procuradoria Geral do estado do 

Pará entrou com uma Ação, e não foi somente contra a Prefeitura de Altamira não foi contra 

quatorze municípios que criaram leis que contrariam normas contra proporcional e essa situação 

ela vem ao encontro daquilo que a gente vem sempre tentando empregar aqui que para cargos   
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permanentes esses cargos teriam que ser preenchidos através de concurso público. Então parabéns 

a Procuradoria Geral do Estado. Esperamos que a Justiça ela faça sua parte e determine que a 

Prefeitura também para este cargo da assessora jurídica faça concurso público. Agradeceu. Em 

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

usar esse momento falando de dois assuntos. Primeiro bom dia e seja bem-vindo Secretário. Mas 

quere me referi principalmente ao bairro Colina, onde na semana passada o senhor estava presente 

e ficou anunciado que a Prefeitura faria uma visita e começaria resolver om problema daquele 

bairro que a tanto tempo vem assolando principalmente a falta de água outra vez, agora a partir de 

quinta-feira passada eles estão sem água. Segundo telefonema que recebi essa água seria coletada 

lá no Igarapé ou lagoa do Açaizal e segundo estão esvaziando essa lagoa para pegar peixe, e 

deixando esse povo indo lá fico abismado ver um negócio desse água sendo coletada no Igarapé 

para servir a população, se é verdade isso é um escândalo. Falei para essa moradora até parece que 

nós moramos lá na região mas seca do País que não existe o Rio Xingu deixando a população sem 

água. Também sobre as ruas que estão totalmente tomadas de buracos senhor Secretário acho que 

se torna ao ridículo ao município para que todas as vezes que usarmos essa tribuna reiteramos 

esses assuntos, isso não pode ficar sem uma solução. Esperamos que vocês da Secretaria que faça 

o trabalho realmente eficaz para que possa atender essa população. Principalmente do bairro 

Colina que ouço há mais de cinco anos falar aqui nesse Plenário os problemas, sendo toda Sessão 

falado nessa tribuna. Diante do que vejo vai terminar oito anos dessa gestão e não vai arrumar esse 

bairro prejudicado por todo tipo de problemas que tem. E que o senhor da próxima vez diga para 

nós o que foi resolvido. E eu quero ter o prazer de parabenizar vocês aqui nesse microfone. Espero 

um dia quero usar esse microfone para parabenizar   mais a Prefeitura de Altamira que tanto eu 

chamo atenção, que os gastos são muitos ao pouco que são feitos. O outro assunto quero falar com 

muito entusiasmo que amanhã nós comemoramos o Dia Internacional do Combate ao Poliomielite 

que no passado e ainda no presente atinge muitas pessoas nesse planeta. Apesar de nós termos 

desenvolvido uma vacina que temos através dela diminuído os casos de Poliomielite, e assim nós 

temos uma sociedade mais preparada. A Organização das Nações Unidas aonde definiu em quatro 

de outubro como dia mundial da Poli, é um dia para ser lembrado que teria a paralisia infantil que 

é uma doença que ainda assola algumas comunidades pelo o mundo. O Rotary Clube Internacional, 

que tem como principal bandeira a erradicação dessa doença. Em todo o Brasil estar disponível as 

vacinas, então que os pais que ainda não levaram seus filhos aos Postos de Saúde que não deixe 

de leva-los, pois esse ato marca para toda a vida. Parabenizamos o Rotary Clube por essa linda 

missão. Aqui tenho uma mensagem do Rotary tenho acompanhado essa dinâmica, esperamos que 

os pais que ainda não tomaram essa iniciativa que levem seus filhos e tomem isso como princípio 

do casal e que leve essa criança para tomar essa vacina para o bem dela para ter o amanhã a sua 

integridade física principalmente preservada. Sou conhecedor lá em Catarina onde tinha uma 

localidade no passado não existia essa importante vacina e que muitas pessoas adquiriram essa 

doença e infelizmente aqueles que não morreram ficaram mutilados e trazem a sequela até hoje. 

Então hoje espero que seja anunciada essa mensagem no dia vinte e quatro de outubro que todos 

os pais tenham ciência para que possamos ter a cada dia um dia melhor para nossos filhos. 

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

cumprimentos disse: Presidente quero aproveitar aqui o Secretário Darlan que estar presente 

chegou um comunicado aqui que a Prefeitura vem anunciando que a Rua Antônio Barbosa lá no 

São Domingos está bloqueteada, mas até o momento os moradores dizem que não tem nada de 

bloquete lá no São Domingos. Eles estão anunciando, mas me chega a denúncia, que falo aqui na 

tribuna. Então meu caro Raimundinho. Também falar aos moradores que fizeram o abaixo 
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assinado da Rua Ozório de Freitas e Rua Antônio Gondim Lins. Então Raimundinho o pau que 

bate em Chico bate em Francisco, então vejam bem a SEMAT cobrando dos pequenos 

comerciantes, vimos a SEMAT lá as vezes exigindo determinadas condições para nossos pequeno 

comerciantes. E eu vejo a denúncia dos moradores da Rua Antônio Gondim Lins, eu já vi uma 

confusão danada próximo aquela ponte ali que dar acesso à Rua Ozório de Freitas. Então chamo 

atenção dos nossos pares e ao que senhor que leve isso ao conhecimento do Prefeito, se o povo for 

aliado dele que mande eles para outro localidade, porque não tomarem providência nós vamos 

tomar. Esta Casa ela tem o papel fundamental de podermos nos direcionar as coisa, se não nós 

estamos servindo para que aqui? Nós somos vereadores eleitos pelo o povo e que o povo confia, e 

esse tipo de coisa não podemos deixar o povo ficar sofrendo poluição sonora, e de tudo que estão 

denunciando aqui na recomendação ao Ministério Público do Pará. Então peço que essa Casa se 

posicione nesse sentido para que possamos resolver essa situação. Presidente tenho uma 

preocupação que envolve a Ordem dos Advogados do Brasil que é a OAB, Subseção do Estado do 

Pará.  Vou falar sobre a OAB eu disse aqui que pau que bate em Chico bate em Francisco e não 

tem esse negócio de passara a mão na cabeça de Juiz, Promotor, Advogado, Presidente de Câmara, 

Prefeito e Governador, se não prestar venho aqui e falo mesmo. Estou aqui indignado meu caro 

Presidente Raimundinho, o que está acontecendo que inclusive recebi aqui da minha própria 

família, pois, tenho uma filha de vinte e dois anos que já é advogada, ela tem seis meses que pede 

a carteira da OAB, só que essa carteira ficam mandando para Belém, para Santarém e de lá vai 

para não sei de onde. Não entendo porque essa politicagem dentro de um órgão que não era para 

existir isso. Então vou chamar atenção aqui, vou começar por aqui porque se houver politicagem 

dentro da OAB agora no final do ano eu vou denunciar através de meios de comunicação. Se for 

o caso vou até Brasília denunciar que aqui no Estado do Pará estar tendo uma política suja dentro 

da OAB, Subsecção do Estado do Pará. Preste bem atenção, pois são seis meses, vereadora 

Irenilde, que ela fez a carteira e até agora ainda não recebeu. Eles dizem que está num lugar depois 

está para outro e assim ninguém sabe dizer aonde estar de verdade. Vou denunciar Presidente 

porque isso nos deixa indignado, a pessoa estuda cinco, seis anos para se formar e isso não estar 

acontecendo somente com minha filhão não, tem outros advogados que estão passando por esse 

problema, estou citado o exemplo, porque eu estou sendo vítima da minha família também. Então 

estou denunciando e chamo atenção do Ministério Público, chamar atenção da justiça doa a quem 

doer, vou ficar de olho nessas eleições da OAB, que muito embora como político que sou vou ficar 

de olho porque se houver maracutaia dentro dessa instituição venho aqui denunciar. Então meu 

caro advogado e vereador dessa Casa, peço a vossa excelência porque é advogado também porque 

é uma instituição que não deve haver politicagem. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: quero aproveitar para cumprimentar o 

Secretário de Infraestrutura Darlan Barata. Quero me referenciar ao amigo Darlan, é até engraçado 

eu não bebo mas só penso nos gargalos, os gargalos da cidade de Altamira pode ter a certeza que 

eu acompanho. Vou fazer um ponderamento aqui que vossa excelência não falou mas não foi 

falado nem uma vez que seria marcado um horário para ir   direcionar uma discussão. Quero saber 

sobre a Rua 11 no Mutirão, lá tem uns sacos de areia tampando os buracos para as pessoas poderem 

passar. Quero agradecer a ida do Secretário lá no Bela Vista, que tive o prazer de acompanha-lo, 

de fazer vídeo e de ouvir a população para depois passar para o Executivo e também para vossas 

excelências. Também o prazer de ontem estar acompanhando os trabalhos e de ouvir a população, 

com relação ao pessoal que fazem o esgotamento sanitário que tinha danificado mas que eles iriam 

passar para vossa excelência. Dizer que é importante sua participação aqui, o bairro da Colina é 

um bairro que já está mas não foi falada nem uma vez que seria marcado um horário para ir lá 
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fazer essa discussão. Também quero relatar um assunto importante com relação ao aterro sanitário, 

temos um aterro sanitário hoje que estar com os dias contados devido não ter a coleta seletiva. Vou 

ler o resumo para você entenderem melhor a coleta seletiva existe na forma diferenciada de coletar 

resíduos que previamente foram separados segundo sua constituição ou composição, na coleta 

seletiva os resíduos são com características perecidas são selecionados pelo o gerador que pode 

ser o cidadão, empresas ou outras instituições, e são disponibilizados para coleta separadamente. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a seletiva é uma obrigação dos municípios, 

disposta pelo política nacional de resíduos sólidos PNRS. A PNRS indica que as metas referentes 

a esse tipo de coleta fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar no Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios. O Brasil gera cerca de oitenta milhões de rejeitos 

por ano, esse número ainda é mas agravante se pensarmos que oitenta e cinco por cento dos 

brasileiros não possui acesso a coleta seletiva. De acordo om o estudo recomendado pela SEMPRE 

(Compromisso Empresarial Paraense) de dois mil dezesseis, quase cento e setenta milhões de 

brasileiros não são atendidos pela coleta seletiva na sua cidade.  A maior dificuldade encontrada 

tanto na questão de resíduos quanto na coleta seletiva é a conscientização, as pessoas ainda não 

possuem a conscientização de que a maioria dos materiais são reciclados que precisam ser 

condicionados separadamente. Quero dizer da importância da coleta seletiva para a sociedade e 

para o meio ambiente, ela é um fonte de renda para milhões de pessoas que faz a economia girar 

através de processo como a reciclagem e a reutilização de materiais que iriam para o lixo. Com 

coleta seletiva leva muitos benefícios para o meio ambiente, com a diminuição da poluição de 

solos, rios e preservação de animais. Mas de duzentos e tinta e três municípios Paranaense recebeu 

do Governo do Estado recursos e equipamentos de coletas seletiva do lixo. A ação se dar o meio 

do ciclo Paraná. O Programa Pioneiro no Brasil que abrange o sistema integrado da coleta do lixo, 

a separação e vendas dos recicláveis para gerar rendas a associações e Cooperativas de 

recicladores. O Município Paranaense de Tibagi implantou uma iniciativa que conseguiu destinar 

a associação correta do resíduo solo a geração de renda local. O projeto inclusive foi conhecido 

por recicla de Tibagi e que recebeu várias premiações e virou referência no Estado do Paraná. A 

apresentação dessa ação é mais um destaque da Confederação Nacional dos Municípios CNM que 

faz parte da campanha lixo zero. O que quero dizer para a população é que estamos com uma 

proposta aqui de indicação que preciso do apoio dos pares que imediatamente que seja implantado 

a coleta seletiva. Inclusive nós temos na nossa Lei Orgânica do Município que foi contemplado no 

artigo cento e oitenta e sete no inciso 19 e 20 que coloca criar programa de incentivo Tributário na 

seara ambiental tais como IPTU Verde aproveitando das águas das chuvas e seleção do lixo 

doméstico. Inciso 20 implantar coleta seletiva do lixo orgânico reciclável no perímetro urbano no 

município, Programa de Incentivo a Reciclagem. O que quero dizer? As pessoas não vão fazer a 

seleção no momento porque se fizerem a seleção e deixar separada a coleta do lixo estar sendo 

levada toda para o aterro sanitário, e de acordo com informações o Ministério Público não permite 

que as pessoas possam estar lá dentro do aterro sanitário fazendo a separação do material. Então o 

que a gente sugere que o município disponibilize um veículo com datas e agendas marcadas para 

coleta seletiva, e que tem quer um ganho a população teria que ter um incentivo ou que seja através 

do IPTU das pessoas que fazem a coleta seletiva, ou através da taxa de resíduos sólidos que foi 

implantado no município este ano. Então minha sugestão é que é importante. Estive conversando 

com o proprietário da Recicle lá gera empregos para nove famílias, eles estão sem parceria ainda. 

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

cumprimentos disse: senhor presidente quero informar que no dia dezoito, passado estive com o 

nosso Senador Zequinha Marinho, foi um privilégio para nós estar junto com ele para adquirir 
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experiência e sabedoria o Presidente dessa Casa de Leis Dr. Loredan Mello também esteve 

presente, o vereador João Roberto também esteve presente e todas as lideranças, a sociedade civil 

e sociedade organizada, ele esteve de passagem para agradecer a população, principalmente de 

Altamira pela quantidade de votos que ele teve. Mas de quarenta municípios do Estado do Pará, 

ele foi mais votado como Senador. Dizer também que no mês de novembro ele vem novamente se 

reunir com a classe política, com as lideranças políticas, sociedade civil e público em geral para 

poder ver a demanda dos vereadores dessa Casa de Leis para poder saber a demanda do nosso 

município de Altamira para poder lá no Congresso lutar em questão de melhorias. Falei lá Dr. 

Loredan e vossa excelência é testemunha disso, falei ele tem sete mandatos duas vezes Deputado 

Estadual, três vezes Senador e Vice Governador do Simão Jatene e hoje Senador, falta o oitavo 

mandato que vai ser futuramente nosso Governador. Então como dizia aquele velho ditado água 

mole e pedra dura tanto bate como fura. Quero dizer também ao nosso Secretário Darlan Barata, 

parabenizo você pela sua iniciativa de ter coragem de vir nessa tribuna para fazer a prestação de 

contas para nós vereadores e principalmente para a comunidade de Altamira que tanto espera por 

isso para saber se os trabalhos estão sendo feitos ou não. Gostaria também de ressaltar que isso é 

importante para essa Casa de Leis e principalmente para a população, que a cada quinze dias ou 

uma vez por mês que venha aqui prestar contas para nós vereadores e população saber quais as 

indicações que estão sendo atendidas pelo gestor municipal e pelo seu Secretário de Infraestrutura. 

Então Darlan Barata parabéns para você e parabéns também para sua coordenadora Rafaela pela 

sua iniciativa. Também temos nossa amiga líder do governo que poderia trazer também para essa 

Casa de Leis, uma vez por mês isso é muito importante. Aproveitando a presença do Secretário de 

Infraestrutura com relação a indicação de minha iniciativa de nº 1929/18, sugiro ao excelentíssimo 

senhor Prefeito Municipal, juntamente com o Secretário de Infraestrutura que realize o serviço de 

encascalhamento no ramal Paraíso localizado no km 04, na Rodovia Ernesto Acioly enfrente a 

fábrica de asfalto. Aquela população dali tem vinte e sete chácaras, onde hoje tem dez moradores 

e o senhor Oliveira e Norberto me procuraram para eu apresentasse uma indicação para os 

moradores serem contemplados. Então Secretário Darlan gostaria que você olhasse com atenção 

para essa indicação, se não o encascalhamento que pelo menos passe a patrol, porque já vai 

começar o inverno e assim é muito difícil para os moradores daquela localidade. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: 

primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para fazer as 

indicações e requerimentos em favor ao nosso município. Quero iniciar aqui conversando com 

meu colega e vereador João Roberto, e a todos que nos ouve. Quando se fala em coleta seletiva eu 

entro em pânico porque eu não admito. Então peço que todos os colegas ficasse atentos para 

entender o que de fato o que tem acontecido. Então no ano de dois mil e dezesseis participei de 

reuniões que tinha em Altamira que infelizmente desapareceu não entendi porque mas acredito 

que por irresponsabilidade do setor que ora seria obrigação de dar apoio. Mas muitas pessoas não 

sabem que a coleta seletiva ela dar muito dinheiro. Recebi informações e até convido o nobre 

colega senhor Presidente para conversarmos com alguns membros da cooperativa, porque eles tem 

informações que eles receberam prensa, caminhão e galpão para poderem trabalhar e de acordo 

com eles de acordo tudo isso desapareceu. Então observamos o pronunciamento de todos os 

colegas vereadores preocupados com o bem estar, com o chorume lá do lixão que estar acabando 

com om Igarapé, e aí fica num jogo de empurra, um diz que o responsável é o meio ambiente, 

outro diz que do Ibama e outro vem e diz que é da Norte Energia, enfim ficamos igualmente balinha 

na boca de banguelo. Então fica ai o esclarecimento devido a reunião que eu participei e não só 

uma mas duas ou três.  A Norte Energia mais uma vez digo liberou galpão, caminhão e prensa e o 
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pessoal não receberam esse material não, deve estar montado em outro município. Quero agradecer 

ao Secretário Darlan Barata, pela iniciativa de vir aqui nessa Casa de Leis, isso é muito importante 

para nosso município e para este Poder. Quero aproveitar Darlan e senhores que nos ouve na Escola 

Anízio Uchôa a situação é grave senhores vereadores, ali pela as seis horas da manhã até as oito e 

trinta e nove horas, o fluxo é muito grande e todos os dias acontece inúmeros acidentes. Recebi há 

pouco um abaixo assinado do Calbi como todos os colegas receberam e para informar o Calbi já 

oficiamos a SEMAT estar a cópia solicitando porque realmente é um absurdo o que acontece ali.  

Gostaria de pedir ao Secretário Darlan que na oportunidade der um toque no Dil, porque ficamos 

na sexta feira Ver uma situação, mas devido grande número de problemas não fomos ainda e estou 

aguardando e fica difícil para mim ficar ligando para ele porque sei que ele é muito ocupado mais 

também não podemos ficar esperando. Gostaria de solicitar a questão da sinalização da rua da 

Escola Anízio Uchoa que falei há pouco do grande número de acidentes. Senhor Presidente para 

encerrar meu pronunciamento ali dos bairros Colina, Liberdade, Santa Ana, Airton Sena I e II, 

enfim aonde já ouve o sistema de água e esgoto, até dois meses atrás a gente ia naquela caixa e 

estava cheia de água e a população não tinha água, e nós tivemos o cuidado de coletar informações 

com os moradores para ver o que estava acontecendo se ele tinha informações de locais onde 

realmente tivesse deixado o registro trancado , onde deixaram de fazer conexão com a outra rua e 

assim juntamos dados. E graças a Deus nós entregamos esse cronograma ao Eládio lampião e ao 

Miguel Ceci e na outra semana eles já estava lá e de repente começa a ser atendido om pessoal 

com água, o que faltava ali era somente a boa vontade porque infelizmente ainda existe isso 

pessoas que são nomeados a Secretário e acha que ele nomeado porque ele é bonito, porque ele é 

capaz e não toma para si a responsabilidade que seria a sua obrigação, muitos acham que estar ali 

por ser merecedor de tal função. Eu não vejo assim a cada vez que me delegam uma determinada 

função, imagino que me delegaram aquela função por imaginar que eu sou capaz de resolver. Então 

ainda detectamos Darlan, secretários, coordenadores que se acham porque foram nomeados porque 

ele é único e exclusivo e que é a única coca cola do deserto. Então parabenizo o Eládio o Secretário 

Darlan por estar nos atendendo sempre que procuramos. Quero quebrar aqui o enigma senhor 

Presidente de vez enquanto ouvimos que vereador não trabalha que vereador só tem uma sessão 

por semana. É importante lembrar todos que estão presentes e que estão nos ouvindo que essa 

sessão de terça-feira é para apresentarmos nossas reivindicações e aprovar nossas indicações e 

discussão dos trabalhos que fizemos durante a semana. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Maia Junior que após os cumprimentos disse: é com muita satisfação que gostaria de 

a notícia aos amigos vereadores e a população que nos ouve que o PROCON vai ter o edifício 

próprio ela onde era a antiga SEMED no bairro de Brasília, houve algumas reclamações devido ao 

PROCON funcionar dentro da Prefeitura de Altamira. Então o PROCON foi instalado em dois mil 

e dezessete, e já realizou várias intermediações entre fornecedor e consumidor que é um órgão de 

defesa do consumidor é muito importante e Altamira agora conta com esse serviço de iniciativa 

do governo municipal. Então parabenizo o Prefeito Domingos Juvenil por entender que dentro da 

Prefeitura fica inviável um órgão de grande magnitude. Haja vista que os consumidores tem 

reclamações também da Prefeitura. Então será um edifício 300mts quadrados, terá recepção, salas 

para atendimentos individuais. Também gostaria de parabenizar o João Roberto pela iniciativa é 

algo que sempre falo nessa tribuna, fiz uma visita no contêiner no camelódromo que tem uma 

parceria da Rede Celpa, onde ela dar desconto para as pessoas que levam o lixo até ao contêiner 

para fazer a separação exata da coleta seletiva. O Poder Municipal tomou essa posição, e tem o 

papel fundamental no desenvolvimento não somente da nossa cidade mais como da região e 

também é um ganho ambiental muito grande. Então o Poder Público Municipal ele tem que tomar 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

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

Altamira – Pará 
 

13 

essa iniciativa. Nós já temos o aterro sanitário que poucas cidades do brasil tem aterro sanitário, 

então tem tudo para dar certo a coleta seletiva em Altamira. Então basta somente o Poder 

Municipal tomar inciativa de primeiro conscientizar a população, a conscientização da importância 

da coleta seletiva tem que estar presente o município, e mostrar para a população quais são os 

ganhos ambientais que tem não só para o município, mas para o Estado e nosso País. Gostaria de 

parabenizar novamente o Darlan pela humildade de vir aqui a esta tribuna e vale lembrar que o 

servidor público ele serve a população e não a si próprio. O cargo de Secretário é um cargo 

passageiro, tem que trabalhar com humildade e respeito a todos. Sabemos que quem paga meu 

salário, o salário de todos os servidores públicos com os imposto que são pagos. Então gostaria de 

parabenizar pelos trabalhos e nós cobramos, esse é meu papel de cobrar e fiscalizar o Executivo, 

e usar a tribuna tanto para parabenizar quanto para fazer críticas. Então esse é o nosso papel 

infelizmente não podemos executar nem um tipo de serviço mas nesta Casa já obtivemos muitas 

melhorias com a Lei Orgânica, Emenda Impositiva. Então tenho certeza que estou fazendo meu 

papel aqui e até dois mil e vinte darei o meu melhor. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: quero iniciar meu discurso 

nobres vereadores parabenizando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jesus da Lapa 

na comunidade das Capembas, tem como Diretor o professor Adriano Serrão, que no último 

sábado realizou um grande evento denominado de Festival do Açaí, mantendo a cultura viva, este 

foi decimo festival realizado na escola e com a participação de toda comunidade escolar que 

sempre apoia ações voltadas para a educação. Sabemos que o açaí é um fruto extraído da palmeira 

usada para produção de alimentos e bebidas. Portanto quero parabenizar o nobre Diretor Adriano 

Serrão, e toda equipe que faz a Escola Bom Jesus da Lapa por esse grande evento, e que seja dada 

continuidade para que possamos manter à cultura do nosso município. Senhor presidente solicito 

a vossa excelência que envie moção de aplauso a Casa Divina Providência que atende os 

necessitados grávidas e doentes que vem da zona rural e muitos também da zona urbana que 

necessitarem de apoio também vão parar na Casa Divina Providência vários município da 

Transamazônica e Xingu. Quero lembrar que no domingo dia vinte e um de outubro foi celebrado 

pela a Igreja Católica missa em comemoração aos trinta anos de falecimento da Irmã Serafina. 

Sabemos que foi a Irmã Serafina quem iniciou todos os trabalhos de caridade em prol dos 

necessitados. A mesma saia pedindo doações para sustenta a casa que antes era localizada na 

Avenida Pedro Gomes ao lado do Hospital Geral de Altamira. A Casa Divina Providência quem 

não tem fins lucrativos e que sobrevive até hoje de doações feitas pelos empresários locais. Mas 

que parabenizar é preciso participarmos ativamente divulgando a necessidade de continuarmos 

ajudando para que todos que precisarem serem atendidos. Portanto quero parabenizar a Direção 

da Casa Divina Providência e a todos que fazem parte. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

passou para a ORDEM DO DIA, DISCUSSÃO: solicitando Isaac Costa que fizesse a leitura das 

matérias.  LEITURA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Projeto de Lei n.º 087/2018, do Executivo 

Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de Altamira para o exercício de 

2019.   Indicação n.º 1920/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

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

Integração Social para em parceria com a CDL- Câmara de Dirigentes Lojistas de Altamira, 

realizem uma ação denominada “LIMPA ALTAMIRA” dando oportunidade as pessoas que estão 

inscritas no SPC e SERASA limparem o seu nome através da quitação dos seus débitos.  Indicação 

n.º 1924/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a Presidência da ACIAPA e, as 

Direções do SENAI E SEBRAE, para que em parceria com demais instituições pertinentes, 

liderem a criação de um Projeto de uma semana voltada ao empreendedorismo em Altamira, para 
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ser implementado em 2019 e, caso se faça necessário, este vereador se coloca à disposição para 

auxiliar na construção do mesmo. Indicação n.º 1925/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

que sugere ao senhor Roni Emerson Heck - Secretário Municipal de Educação, que institua na 

Rede Municipal do Ensino Fundamental Maior (6º ao 9º ano), uma disciplina voltada 

exclusivamente ao ensino de empreendedorismo e gestão financeira e, caso se faça necessário, este 

vereador se coloca à disposição para auxiliar na construção do mesmo.  Indicação n.º 1926/2017, 

de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal de Altamira, que através do Departamento de Iluminação Pública, realize o serviço de 

rebaixamento da rede de alta tensão nas entradas do Bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 

1917/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

Urbana, realizar o serviço de recapeamento asfáltico ou operação tapa buraco nas Ruas 

Seringueiras e Campeiro e, na Travessa Bom Jardim, no Bairro Bela Vista.  Indicação n.º 

1918/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

Urbana, realizar Serviço de recapeamento asfáltico ou operação tapa buraco na Rua Antônio Melo 

e, nas Travessas Antônio Melo e Antônio Mendes no Bairro Bela Vista.  Indicação n.º 1919/2018, 

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

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

serviço de recapeamento asfáltico ou operação tapa buraco nas Travessas Pico da Neblina e Pôr 

do Sol, no Bairro Bela Vista. Bairro Bela.  Indicação n.º 1935/2018, de iniciativa do vereador Maia 

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

competente, realizar estudos para regulamentar o estacionamento na Rua Acesso I, no Bairro 

Sudam I.  Indicação n.º 1936/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, em parceria com as 

ONGs do Município, realizem estudos para construir um Centro de Zoonoses em Altamira. 

Indicação n.º 1933/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, que através do setor competente, que realize 

os serviços de melhorias e padronização nos pontos de ônibus de Altamira. Indicação n.º 

1934/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, que através do setor competente, viabilizar a prática esportivas para pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Indicação n.º 1937/2018, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento 

Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, realizar estudos com vistas a instalação de um Semáforo 

ou redutores de velocidade na Rodovia Transamazônica, na entrada para o RUC São Joaquim.  

Indicação n.º 1938/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através do Setor competente, realizar o serviço de recuperação do 

Parque Infantil localizado na Rua Coronel José Porfirio, na orla do cais. Indicação n.º 1939/2018, 

de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através do Setor competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica com 

infraestrutura, calçamento, linha d`água, galeria pluvial e acessibilidade no Ramal do Cupu Zinho, 

dando acesso a estrada do Ramal da Princesa do Xingu. Indicação n.º 1921/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar um estudo do Bairro Bela Vista ou Ipê para verificar um espaço 

para construir uma área de lazer, quadra, campo e parquinho, e academia ao ar livre. Indicação n.º 

1922/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 
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Prefeito Municipal, através do Setor competente, iniciar um trabalho com uma equipe de trabalho 

exclusiva e veículo próprio para a coleta seletiva de reciclagem com data no calendário de dias e 

horários nos Bairros de nossa cidade.  Indicação n.º 1923/2018, de iniciativa do vereador João 

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

competente, realizar o serviço de abertura no acesso da Avenida Dom Lorenzo com saída na 

Rodovia Transamazônica e manutenção com infraestrutura da mesma.  Indicação n.º 1896/2018, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, a manutenção do Travessão do Bom Jardim I, do 

lado esquerdo na Gleba Assurini.  Indicação n.º 1912/2018, de iniciativa do vereador João 

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

competente, a construção de uma ponte no Km 34, próximo a propriedade da dona Bossa, na 

Transassurini.  Indicação n.º 1916/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

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

de asfaltamento de 8 Km do travessão do Babaquara entrando no km 33, saindo no km 35, que dá 

acesso à Quatro Bocas, na Gleba Assurini. Indicação n.º 1928/2018, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, fazer a recuperação e limpeza das laterais de todo o 

trecho no Ramal dos Alagados do Aterro Sanitário a Serrinha.  Indicação n.º 1929/2018, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, solicito que seja feito o 

encascalhamento do Ramal Paraiso dos Alves, no Km 04 da Rodovia Ernesto Acioly, em frente a 

fábrica de asfalto.  Indicação n.º 1930/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

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

o serviço de limpeza com recolhimento do lixo, no Conjunto Santa Benedita, no bairro Nova 

Altamira.  Indicação n.º 1931/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao 

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

quadra poliesportiva com cobertura na EMEF Sebastião de Oliveira, no Bela Vista.  Indicação n.º 

1927/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal de Altamira, para que possa interceder junto a Subprefeitura de Castelo de 

Sonhos com a finalidade de recuperar a ponte do Igarapé Tala com a troca das vigas, e o 

madeiramento prancheado, localizado no PDS Brasília, no Distrito de Castelo de Sonhos próximo 

a Escola do Assentamento. Pedido de Informação n.º 007/2018, de iniciativa do vereador Aldo 

Boaventura, que requer ao senhor Rodrigo Rizzi Secretário Municipal de Administração, 

informação do relatório Resumido do 2º Quadrimestre de 2018.  Pedido de Informação n.º 

008/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que requer ao senhor Fabiano Bernardo – 

Diretor da ALTAPREV, fazer uma apresentação das Receitas e despesas da ALTAPREV na 

Câmara Municipal de Altamira, no mês de novembro.  Pedido de Informação n.º 009/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que requer ao senhor Domingos Juvenil Prefeito 

Municipal de Altamira, informação do relatório Resumido do 2º quadrimestre de 2018.  

AVULSOS:  Mensagem sem número do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n.º 

087/2018, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira para o exercício de 

2019. Ofício n.º 076/2018, do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n.º 087/2018, 

que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira para o exercício de 2019. Em 

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

DISCUSSÃO:  Indicação n.º 1920/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 1924, 1925 e 1926/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 
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1917, 1918 e 1919/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 1935 e 1936/2018, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1933 e 1934/2018, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.º 1937, 1938 e 1939/2018, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 1921, 1922 e 1923/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 1896, 1912 e 1916/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 

1928 e 1929/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 1930 e 1931/2018, 

de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Indicação n.º 1927/2018, de iniciativa do vereador 

Aldo Boaventura. Pedido de Informação n.º 007/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, 

que requer ao senhor Rodrigo Rizzi – Secretário Municipal de Administração, informação do 

relatório Resumido do 2º Quadrimestre de 2018. Pedido de Informação n.º 008/2018, de iniciativa 

do vereador Aldo Boaventura, que requer ao senhor Fabiano Bernardo – Diretor da ALTAPREV, 

fazer uma apresentação das Receitas e despesas da ALTAPREV na Câmara Municipal de 

Altamira, no mês de novembro.  Pedido de Informação n.º 009/2018, de iniciativa do vereador 

Aldo Boaventura, que requer ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, 

informação do relatório Resumido do 2º quadrimestre de 2018. Não havendo 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. Indicação n.º 1920/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar. Indicações n.ºs 1924, 1925 e 1926/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

Indicações n.ºs 1917, 1918 e 1919/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

1935 e 1936/2018, de iniciativa do vereador maia júnior. Indicações n.ºs 1933 e 1934/2018, de 

iniciativa da vereadora Irenilde gomes. Indicações n.º 1937, 1938 e 1939/2018, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1921, 1922 e 1923/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 1896, 1912 e 1916/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. 

Indicações n.ºs 1928 e 1929/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 

1930 e 1931/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação n.º 1927/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA 

SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE.  Pedido de Informação n.º 007/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que requer ao senhor Rodrigo Rizzi – Secretário 

Municipal de Administração, informação do relatório resumido do 2º quadrimestre de 2018.  

Pedido de informação n.º 008/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que requer ao 

senhor Fabiano Bernardo – diretor da ALTAPREV, fazer uma apresentação das receitas e despesas 

da ALTAPREV na câmara municipal de altamira, no mês de novembro. Pedido de informação n.º 

009/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que requer ao senhor domingos juvenil – 

prefeito municipal de altamira, informação do relatório resumido do 2º quadrimestre de 2018. 

Aprovada 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: 

quero primeiro agradecer aos pares por terem votados nos meus pedidos de informação, e pelo o 

direito de transparência do recurso público. Principalmente no pedido de nº 008, sobre o 

ALTAPREV, onde servidores concursados do município me fizeram esta solicitação baseados 

senhor Presidente que até então eles não tem nem uma informação de qual é a situação financeira 

deste Instituto do ALTAPREV. Sendo que iniciamos em dois mil e treze, dois mil quatorze e em 

de dois mil e quinze fui Presidente da CPI da ALTAPREV onde na época já se apurou desvio e ao 

longo da CPI, então uma parte o Prefeito pagou e outra parte ele fez o CAD PREV 364 onde na 
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época ele parcelou em sessenta vezes a despesa que ele devia ao Instituto. Na oportunidade em 

abril em dois mil e quinze no final nós tínhamos então o volume de trinta e nove milhões de reais 

depositado na conta do ALTAPREV e eu falei na época que do jeito que estava sendo trabalhado 

esse dinheiro era um Instituto falido, e se naquela oportunidade as pessoas que se aposentasse os 

mil novecentos e dois funcionários que eram concursados que pagavam ALTAPREV e fosse 

contratado outro tanto esse recurso não dava para suprir dez anos aproximados. Queremos então 

que o coordenador do Instituto ALTAPREV venha à esta Casa diga para nós qual é a situação 

financeira desse Instituto. Também sobre o pedido de nº 007 e 009, aonde encaminho ao Executivo. 

Onde peço principalmente esclarecimento sobre a Secretaria de Administração desse município, 

que estava previsto para o ano de dois mil e dezoito, trinta e seis milhões e setenta e um mil e dois 

reais e ao chegar em agosto de dois mil e dezoito, nós já gastamos trinta e nove milhões trezentos 

e quatro mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos. O que mais me 

chamou atenção senhores vereadores e presentes é que até abril de dois mil e dezoito, nós 

estávamos gastando aproximadamente quatro milhões de reais por mês chegando a dezessete 

milhões de reais. Quando chegou o mês de maio até final do mês de agosto nós gastamos vinte e 

um milhões quinhentos e trinta e nove mil setecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos, 

um acumulado de trinta e nove milhões trezentos e oitenta e quatro mil quinhentos e quarenta e 

quatro reais e setenta e quatro reais. Chegando ao meu ver líder do governo chegando mais de 

vinte por cento da renda do município somente com a Secretária de Administração. Quero 

esclarecimento do que que compõe essa Secretaria para ter esse gasto exorbitante no meu ver é um 

absurdo o que o município faz com essa receita. Vendo o equívoco agora que foi lido do Projeto 

087 do Orçamento para dois mil e dezenove, se até então ele gastou trinta e nove milhões, 

chegando a quarenta milhões em dois mil e dezoito. Para dois mil e dezenove, ele vem com o 

Orçamento de vinte e seis milhões novecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e vinte e cinco 

reais. Queremos saber qual a redução o que ele vai fazer para isso ou se esse gasto da Secretária 

foi para lavar dinheiro porque esse ano é eleitoral e assim o uso da máquina pública 

financeiramente. Vendo aqui o pronunciamento do nobre vereador João Roberto, quanto a coleta 

dos resíduos sólidos seletivos e ele falou sobre nosso aterro sanitário, aonde estar com sua vida 

prejudicada. Nós já falamos em dois mil e treze e em dois mil e quatorze quando visitamos aquela 

obra, então a culpa foi direcionada a Norte Energia. A Norte Energia fez todos os reparos do aterro 

sanitário e que repassou aos cuidados do município de Altamira. E ao longo desses anos estamos 

falando da forma que estar sendo tratado e depositado o lixo só prejudica as pessoas do Cipó Ambé 

e a vida do aterro sanitário e para fazer outro aterro custa muito caro, o município já perdeu tempo 

demais. Sendo que na gestão ambiental para este ano João Roberto estava previsto uma renda um 

gasto de quatro milhões oitocentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais, e já foram gasto 

somente este ano até o mês de agosto, oito milhões duzentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta 

e seis reais e vinte e seis centavos. Eu acredito eu desses oito milhões, se quer senhor Presidente 

foi gasto cem reais em estudo para viabilizar a coleta seletiva do lixo. Então o município de 

Altamira perde todo o aspecto e a população fica prejudicada ao ver com o gasto público sendo 

esvarrido nos cofres e pouco aproveitado. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha que após os cumprimentos disse: mas uma vez quero agradecer a Deus por mais essa 

oportunidade de estar aqui. Desta vez para pedir apoio para os nobres colegas vereadores para 

indicação desse parlamentar de nº 1937/2018, onde solicito do DEMUTRAN com urgência a 

instalação de um semáforo ou redutor de velocidade, tipo Tochão na Rodovia Transamazônica na 

entrada do RUC São Joaquim, ali o trânsito é um absurdo as pessoas para entrar no São Joaquim 

e para sair tem que ter um cuidado especial porque ali o fluxo é muito grande. Indicação de nº 
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1938/2018, que solicita ao setor competente a recuperação do parque infantil localizado na Rua 

Coronel José Porfírio. Também indicação de nº 1939, solicito o serviço de implantação, asfáltica, 

infraestrutura, calçamento e linha d’água, com sensibilidade do ramal do Cupuzinho próximo da 

Betânia. Mas lembramos que no período de inverno aquela comunidade do ramal do Cupuzinho 

estava totalmente abandonada e ao apresentar uma indicação, oficiando ao Executivo Municipal 

fomos atendidos com os serviços de terraplenagem. Hoje venho pedir o trabalho asfáltico senhores 

vereadores, porque vejam bem ali tem inúmeras chácaras e inúmeras pessoas que ali residem e 

precisam toda manhã e à tarde retornar aos seus trabalhos. Agradeço ao Secretário e ao Prefeito 

Municipal por atender nossas indicações no Jardim Independente III, das Ruas Itatá, Seringueiras, 

WD que já estar sendo executada. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: quero me retratar sobre as eleições no próximo 

domingo como já foi falado aqui da importância nossa de irmos as urnas, e o Pará nos deu a grande 

oportunidade de levar essa eleição para o segundo turno e na visão de muitos é ir buscar e eleger 

pelo menos o pior, essa é nossa função que temos que fazer nesse próximo domingo. Assisti um 

debate na Record dos dois postulantes, e o candidato Barbalho disse a uma das perguntas que é 

favorável sim a operação lava jato, no entanto vereador Aldo ele desdiz que o pai recentemente 

publicou nas redes sociais questionando as autoridades da lava jato dizendo que aqueles Juízes não 

teriam legitimidade porque estavam buscando caçar ou questionar alguns atos de alguns políticos 

que foram eleitos. Sabemos que a legitimidade ela não se restringe apenas a quem foi eleito, os 

eleitos não tem direito algum de roubar e não tem esse direito de achar que seus atos não podem 

ser questionados simplesmente porque foram eleitos. A representatividade ela é legal quando 

algumas pessoas agem para aqueles cargos que assumiram, inclusive no caso de Juiz através de 

concurso público. Eu já me posicionei aqui falando da legitimidade sim de alguns Juízes e 

principalmente da legitimidade do Sergio Morro. Esta semana foi preso o ex-Prefeito de Marabá 

o senhor João Salame, numa operação denominada asfixia e esta ação ela se refere vereador Aldo 

a compra de oxigênio, a compra de gás hospitalar de forma superfaturada, sabemos que as leis, a 

justiça ela tem seu tempo isso vai ser apurada é lógico. Mas o fato é que o senhor João Salame 

estar preso numa operação chamada asfixia, é interessante porque isso prova quanto essas pessoas 

matam desvio de dinheiro público mata asfixia e nós estamos asfixiado sim, é preciso que essa 

operação ela se estenda aos outros municípios, é preciso saber se esse gás superfaturado chegam a 

outros municípios. O vereador Aldo Boaventura solicitou um aparte om qual foi concedido. Após 

os cumprimentos disse: nesta mesma operação levou empresários ligados a esse escândalo até de 

Altamira, espero que outras operações a Polícia Federal chegue até Castelo de Sonhos estar uma 

bagunça. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Dr. Agnaldo Rosas que disse: é isso que 

queremos e esperamos vereador Aldo, é verdade chegou aqui em Altamira sim, existe empresário 

de Altamira preso em função desta operação que surgiu em Marabá, é aquilo que eu disse é preciso 

que cheguem em outros municípios. Essa asfixia como se diz é em função de gás oxigênio e que 

demonstra o quanto o mau faz a sociedade brasileira esses desvios de dinheiro público. Então, eu 

espero com toda sinceridade que no domingo próximo a gente compare e é fácil comparar vereador 

Isaac, quem responde a processo e quem não responde processo. Existe um aplicativo muito fácil 

de ser manejado vereador Marquinho pela internet que diz lá quem responde a processo e a quem 

não responde quem tem ficha limpa. A operação lava jato surgiu à quatro, cinco anos mais om 

menos aqui no brasil e já colocou vários empresários atrás das grades já colocou vários políticos 

atrás das grades e nós cidadãos, eleitores precisamos ajudar precisamos fazer nossa parte e 

precisamos extirpar da política propineiro porque asfixia mata, esse desvio de dinheiro mata e mata 

muita gente. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após 
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cumprimentos disse: fiz uma visita lá no Hospital Municipal São Rafael no Mutirão, onde a visita 

foi para ver a questão da obra do centro cirúrgico aonde a morosidade da Norte Energia porque a  

culpa  foi  dela de colocar os equipamentos no teto em cima do centro cirúrgico e a morosidade 

estar grande, ou seja precisamos adiantar e já foi solicitado aqui por alguns vereadores   e pelo 

vereador Dr. Loredan a questão das cirurgias eletivas. O centro cirúrgico estar realmente 

prejudicado lá no hospital do Mutirão, que a Norte Energia tome vergonha na cara estamos se 

tratando de saúde. O centro cirúrgico foi feito enfermarias adaptadas para não parar. Então solicito 

mais uma vez a Norte Energia nós somos cidadãos Altamirenses e queremos o melhor para a saúde 

do nosso município. Só querem entregar a obra somente em abril, gente é muito tempo, em breve 

que entregue a obra do centro cirúrgico, eles fizeram e eles mesmos conseguiram danificar o centro 

cirúrgico lá do hospital do Mutirão, que possa ser entregue o mais rápido possível porque estar 

prejudicando o atendimento à população de Altamira, essa população que tanto sofre com as 

mazelas que a Norte Energia está deixando para nós não pode também prejudicar o centro cirúrgico 

do Hospital São Rafael. Dizer aos pares e ao público presente que no dia vinte e oito, como falou 

o vereador que me antecedeu teremos o processo democrático político mas de grande importância 

para nossas vidas paraenses, para a vida do nosso brasil, aonde estar em nossas mãos, nas mãos de 

toda população do nosso País. Uma coisa muito importante que é o nosso voto. Sabemos que a 

justiça ela evoluiu bastante com o tempo. Várias figuras ilustres presos, políticos presos, que nós 

possamos fazer nosso voto consciente, que possamos votar em pessoas de mãos limpas que não 

tenham mexido ainda no dinheiro público e que não mexam, pois se assumimos cargos públicos é 

para trabalhar em prol da população. Então todos os ouvintes da Rádio Cidade que nesse domingo 

nós possamos votar em pessoas ficha limpa para possamos ter o Presidente que nem um dos dois 

é do meu partido, no primeiro turno que era o Geraldo Alckmin. Mas estamos entre duas decisões 

e o quem ganhar possa fazer o melhor pelo o brasil principalmente pelas políticas sociais, e possam 

ampliar e não diminuir que possa fazer o melhor pela a economia o País, é isso que desejamos para 

domingo próximo o melhor para nosso Brasil e pelo nosso Pará votando em pessoas ficha limpa. 

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

cumprimentos disse: novamente nessa tribuna quero dizer que no dia dezenove de outubro 

comemora se o Dia Internacional ao Combate Câncer de Mama, o que é outubro rosa? É uma 

campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade 

com relação a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E mas 

recentemente sobre o câncer do colo do útero. Essa campanha foi conscientização, essa campanha 

de conscientização acontece desde o ano de dois mil e dois. Desde já quero parabenizar a Secretária 

de Saúde a senhora Kátia, no dia vinte as servidoras da saúde lá na feira municipal e ela abraçou 

essa causa e assim conscientizando aquelas mães para poder falar da importância do câncer de 

útero e de mama. Então parabenizo a Secretária Katia por esse belíssimo trabalho que vem fazendo. 

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

disse:  quero dar continuidade na minha discussão para colocar uma coisa importante não podendo 

esquecer que a garrafa peti ela dura quatrocentos anos para decompor. A importância que todos 

nós brasileiros temos   de preservar o meio ambiente. Então quero aproveitar a imprensa para 

darmos publicidade através da Norte Energia que ela possa iniciar o trabalho desde já através dos 

RUCs através da coleta seletiva nos RUCs, aproveitar e fazer vários cursos de artesanato com esses 

materiais recolhidos. Também quero aproveitar para dar publicidade Secretário de Educação para 

implantar nas escolas porque a educação é muito importante, Dar também uma sugestão a Celpa 

tem um projeto muito importante que é a Eco Celpa, só que está tendo um problema eles estão 

num local muito longe e a população mas humilde que poderia estar em massa fazendo esse serviço 
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de poder recolher o material. Vou dar um exemplo, um senhor do bairro da Liberdade cada vez ele 

vai lá  é em média de sessenta reais que ele consegue diminuir na conta de energia elétrica dele, 

mas se ele fosse pagar o frete no mínimo seria esse valor que ele pagaria. Então é inviável é 

contramão as pessoas fazer sua parte levar para ser descontado e de repente vai levar até lá como? 

Lá no camelódromo é muito longe lá seria um local para agregar toda classe mas teria que está 

fazendo itinerante, por exemplo podia fazer no contêiner deles levar para o Santa Ana é um bairro 

que tem grande proporção de lixo que é jogando em terrenos baldios e que as pessoas podiam está 

fazendo a limpeza e assim diminuindo na sua conta de energia. Poderia fazer parceria dentro dos 

RUCs. Então fica a dica. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes 

que após os cumprimentos disse: é com enorme satisfação que retorno à essa tribuna para falar das 

indicações de hoje. Solicito ao Executivo análise e os nossos colegas ajudem aprovar, pois 

considerando de grande importância e relevância para os Altamirenses. A primeira é referente 

melhorias nos pontos de ônibus em nossa cidade inclusive padronizar para que os usuários dos 

coletivos tenha mais conforto. Não só o abrigo do verão que o sol castiga, mas também as chuvas 

no inverno. Com a padronização vai dar novo toque no visual e novo impulso no ser humano ao 

seu destino.  Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a 

presença das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores, da imprensa Ata que após aprovada 

será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e três dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezoito.  
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