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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO
SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA
TRINTA DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos trinta 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, Almiro Gonçalves de Andrade,
Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira, João Estevam
da Silva Neto, João Roberto Mendes e Maria Delza Barros Monteiro. Em seguida 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 senhores vereadores Aldo Boaventura (viajando/ Castelo de Sonhos) e
Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (viajando/Belém/participando de uma reunião com o
Deputado Nilson Pinto). Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO
EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador
Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: Presidente minha vinda hoje à tribuna é para
fazer mas agradecimentos durante ao decorrer da campanha do primeiro turno monde considero
que saímos vitoriosos todo nosso grupo político que esteve presente nessa caminhada. Referenciar
que nós apoiamos o Deputado Federal José Priante onde teve uma votação expressiva e aqui no
município de Altamira já firmou compromisso conosco que verdadeiramente agora irá
acompanhar as ações do nosso município e região. O que entendemos e queremos é que a
administração atual aceite parcerias também vereador Agnaldo para que haja convênios, para que
haja parcerias com a esfera federal, a esfera estadual tem que ter aceitação do município.
Esperamos que a Prefeitura de Altamira através do senhor Prefeito que ele abra sua mente para
que possamos contribuir aqui no município de Altamira com convênios e com o que puder vir para
o crescimento da nossa região. Presidente não poderia deixar agradecer sobre tudo a população de
Altamira que neste segundo turno. Também teve votação expressiva o Helder Barbalho estava na
rua Presidente e pude sentir o sentimento das pessoas e observava de porta em porta onde
andávamos e a população queria verdadeiramente a mudança, a população já estava cansadas desse
governo que abandonou nossa região que nos deixou aqui sem saber a quem recorrer por isso que
houve a mudança, por isso que a população disse sim ao Helder Barbalho. Então hoje desejo muito
sucesso ao novo Governador do Estado do Pará, que ele venha olhar por nossa região que se faça
presente para que possamos ter dias melhores para nossa população. Sobe tudo agradeço a Deus,
agradecer a vossa excelência que fez um trabalho democrático de direito nesta Casa. Agradecer
aos meus colegas vereadores dizendo que não tenho inimigos nesta Casa, não tenho inimigos nem
político e nem um de vocês são meus inimigos apenas estamos aqui lutando pelo o direito da
população, e quando tiver alguma coisa para beneficiar a população eu estou defendendo ao
contrário estou contra. Então vereador João Estevam com toda humildade que prevalece em minha
vida quero dizer a vocês que me considero amigo de todos vocês. Agradeceu. Em seguida fez uso
da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: e não poderia deixar de
agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na tribuna mais uma vez em favor do nosso
mandato em favor dessa Casa de Leis. Senhoras e senhores no próximo domingo começa uma
nova etapa, este parlamentar se expos de todas as maneiras por acreditar em um homem que
conseguiu se expressar nos pronunciamentos aquilo que milhões de brasileiros gostaria de dizer e
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como eu acredito na democracia, na verdadeira democracia, como eu acredito no patriotismo, eu
que acredito na família eu senhor Presidente que sempre pedi a Deus que faça na comunidade,
peço as mães e pais de famílias que coloque seus filhos para estudar o sistema político do brasil
que não fique no achismo, eu acho que ouvi isso ou aquilo, motivo este que me levou a lutar pela
vitória de um Presidente que tenho certeza que com a permissão de Deus irá libertar o País da
impunidade, do comunismo porque é o que estamos vivendo até então. Eu que vivi momentos
onde via famílias tendo respeito e hoje observamos para onde estão caminhando nossos jovens, e
inversão de valores, aonde já se viu senhores uma pessoa acabar de matar um cidadão e logo em
seguida comparecer na delegacia pagar fiança e sair pela porta da frente como se tivesse acabado
de matar um mosquito da dengue, é vergonhoso para o Brasil é vergonhoso para o mundo e
principalmente para a família que merece total respeito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra
o vereador João Roberto que após os cumprimentos disse: primeiramente quero agradecer a Deus
que permitiu que a nossa região possa ter um Governador presente como diz a palavra da bíblia
toda autoridade é constituída por Deus. Então que Deus abençoe o mandato dele que ele possa
fazer um mandato presente nos cento e quarenta e quatro municípios que trabalhe e faça o melhor
para todos. Estou andando diariamente e assim vendo as insatisfações das pessoas, haja vista que
vemos o mundo, as escolas que a educação é a base de tudo sem educação você não tem nem uma
boa saúde. Nesse momento impar Presidente não poderia deixar de dizer que no dia seis de
novembro comemora se os centos e sete anos da nossa cidade de Altamira, e assim não poderia
deixar de trazer uma singela homenagem, homenageando nossa cidade de Altamira através de duas
pessoas que faz um papel bonito que é divulgar nossa cidade de Altamira, uma delas é Wilson
Soares é uma pessoa muito coerente com a imagem de nossa cidade. Entrego ao Wilson essa
singela caneca com seu nome e imagens belíssimas todas feitas por ele. Também quero entregar
ao Romildo Silva que também vem fazendo um belíssimo trabalho em nossa cidade hashtag eu
amo Altamira essa frase que todos nós devemos usar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra
o vereador João Estevam que após os cumprimentos disse: mas uma vez nessa tribuna para falar
dos trabalhos realizados no Assurini, estive acompanhando os trabalhos com o senhor Pedro
Barbosa, onde passamos pelo o Babaquara, chegamos até ao travessão do Ananias onde foram
feitas pontes de qualidade, terraplenagem chegamos ao Itapuama. Fomos até a margem do Rio
Xingu, onde foi feito um aterro grande uma ponte grande para dar acesso ao Rio Xingu e aquela
balsa que atravessa para o travessão da nove. Então um trabalho de qualidade. Também estivemos
no travessão da Firma, então percorremos trezentos quilômetros, a equipe está de parabéns porque
estão fazendo um trabalho de qualidade. Também estive com o Secretário de Educação Roni Heck,
onde visitamos várias escolas no Assurini, e realmente a escola do Babaquara já foi feito a reforma,
o Itapuama o travessão da Firma. Visitamos todas as comunidades foi um dia muito proveitoso
para todas aquelas famílias porque o Secretário Roni Heck que estar fazendo um grande trabalho.
Então todos estão de parabéns porque nosso Secretário entrou com o pé direito trabalhando e
mostrando como é que tem que ser feito isso é muito importante. Presidente já tem mais de setenta
por cento já estar concluído a estrada do Assurini, terraplenagem, pontes. Então estar faltando
trinta por cento, e esses trinta por cento vai acontecer até final de dezembro ao início de janeiro,
tem muitas pessoas que não acreditam que vai acontecer mas são mais de mil e oitocentos
quilômetros de estrada para percorrer só no município de Altamira, então é muito chão. Todos
sabem que o agricultor ele não anda pedindo cesta básica, não pede dinheiro, ele só pede estrada
para poder produzir e dar qualidade de vida para sua família, com estrada ele pode produzir mais
e melhorar a situação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves
que após os cumprimentos disse: Presidente quero falar sobre a eleição que para mim foi muito
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bom quem ganhou foi o Pará com a vitória do Helder porque saímos de uma situação crítica, de
uma situação que a nossa região da Transamazônica que não era vistos por eles e hoje temos nosso
Prefeito Domingos Juvenil com a liderança do MDB como os outros partidos que vão fazer a
transação de governo com Helder Barbalho, juntamente com seus secretários e Senadores. Então
estamos todos de parabéns e agradeço a todas as pessoas que acreditaram na mudança e assim a
vitória aconteceu o melhor para nós foi o Helder Governador do Pará. Também a nível nacional
nosso candidato Jair Bolsonaro eleito. Ouvi falar que o gasto de campanha do ano de dois mil e
dezoito foi de três milhões quatrocentos e cinquenta mil reais, isso foi feita doação para o PSL a
nível nacional, ele gastou um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais, a campanha com menos
gasto na história do mundo foi essa, sobraram dois milhões de reais, e esses dois milhões de reais,
ele vai doar para as entidades como por exemplo, ao Instituto do Coração lá de Juiz de fora. Então
isso é o reflexo e nós estamos vendo agora que o brasil está no rumo certo de resgatar a democracia
e melhorar a vida de cada um de nós brasileiros. Então senhor Presidente eu fico muito feliz aqui
hoje falando porque tudo que queríamos e pensamos deu certo. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: quero começar meu discurso
falando na semana passada estive no Ivalândia visitando e os investimentos pela Prefeitura
Municipal de Altamira. Gostaria de informar que as ruas que já estão prontas são 01, 05 e 08 e a
Rua João Pinho, e as que e estão em andamento são as ruas 02,09 e rua Joaquim Avelino, estão
sendo realizadas calçadas, linha d’água, asfaltamento do bairro para melhor qualidade de vida para
a população. Então gostaria de parabenizar o Prefeito Domingos Juvenil pela execução dos
serviços naquela localidade. Sabemos que temos muitos bairros para serem trabalhados. Também
gostaria de parabenizar a população de Altamira que colocaram vinte e oito mil votos de esperança
para o Helder Barbalho, sabemos que nossa cidade foi esquecida pelo o atual Governado do Estado
na saúde estar sucateada, impressionante, temos filas e filas para fazer exames, cirurgias, para
entrar hoje no Hospital Regional da Transamazônica é a coisa a mais difícil. Então na educação
para construir um muro passaram dois anos, o Detran está sucateado completamente acabado. A
segurança pública foi recebido cem milhões de reais da Norte Energia e para Altamira não veio
nada. Então problemas muito grande e Altamira com sua revolta deu vinte e oito mil votos para o
Helder mostrando que tem esperança que esse governo olhe Altamira com outros olhos. Sabemos
da capacidade que tem não por ser aliado e nem por ser do mesmo partido não vou deixar de
cobrar, ele é jovem é comprometido ele andou no Estado todo vimos nas campanhas que ele
percorreu em todo o Estado. Então somente dessas visitas que ele fez é importante, tanto é que o
atual governo nem veio aqui pedir votos com vergonha o povo de Altamira assim não tendo
capacidade de vir aqui pedi votos. Então vamos deixar esse governo para trás e olhar para frente a
partir de janeiro estamos trabalhando com o novo governo Helder e tenho certeza que juntos vamos
desenvolver nossa cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que
após os cumprimentos disse: meus amigos muitos paraenses hoje estão felizes, mas muitos hoje
não estão felizes mas assim é a política na natureza da democracia ela é dura as vezes você perde
um argumento as vezes você perde uma eleição, é assim que funciona a política e tentamos
convencer as pessoas elas votam mas se perguntam e aprendemos com nossos erros, fazemos
algumas reflexões sacudimos a poeira, nos erguemos e voltamos ao jogo vamos atrás tentamos
mais ainda na próxima é o povo que seguimos com sua presunção de boa-fé com nosso povo,
porque essa presunção de boa-fé para uma democracia vibrante e funcional, afinal de contas a
política é um jogo e jogamos todos no mesmo time em favor do povo paraense e do povo de
Altamira. Então quero parabenizar a vontade mas uma vez nas urnas o que o povo quer para o
Pará. Parabenizo ao Governador Helder barbalho pela sua vitória, desejo sucesso e boa sorte ao
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futuro Governador o Estado que realmente cumpra com seus compromissos de gerar renda e
emprego para nossa região. Essa saúde que estar sucateada, hoje tem aparelhos no Hospital
Regional que há dois anos estar sem e assim as pessoas não podem fazer uma tomografia. Então
que o povo não fique ai sofrendo, principalmente as pessoas mais carentes do nosso município do
nosso Estado. Quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar meu Deputado Federal,
Presidente do PP Beto Salame, que não foi um vitorioso nas urnas, mas foi vitorioso com setenta
mil votos, setenta mil paraenses que acreditaram no nosso Deputado Beto Salame, vamos ver
aonde não tivemos êxito para que possamos acertar para que possamos voltar fortes porque o Pará
precisa de nós, Altamira precisa da gente. Também fui candidato apoiando nosso Deputado
Federal Beto Salame, juntamente om nosso Governador Helder Barbalho, que teve suas entranhas
no meio da política e depois voltou tudo ao normal. E hoje o Helder é nosso Governador e vai
governar também para aqueles também que não votaram nele porque ele é um Governador para
todos foi para isso que ele foi eleito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor
Conde que após os cumprimentos disse: minha vinda à tribuna nessa terça-feira após a eleição é
para agradecer a toda nossa militância e a todas as pessoas que acreditaram na força agora do nosso
Governador Helder Barbalho que acreditou n mudança na transformação na vida das pessoas
através da política que no meu ponto de vista é o único caminho que temos para conseguir as
mudanças necessárias no nosso dia a dia e na nossa região e na nossa cidade. Então estou aqui para
agradecer os vinte e oito mil votos que deram ao nosso Governador Helder Barbalho, que a gente
possa a parti desses vinte e oito mil votos cobrar as mudanças necessárias que a nossa cidade
necessita. Vale ressaltar que o Estado está inerte em Altamira mas que agora precisa ainda mais
estar atento a situações que vão acontecer e que vamos conseguir as mudanças necessárias e
conseguir melhorias no atendimento para nossa população e fazer com que a gente se sinta
atendido pelo o Governador do Estado do Pará. Então estamos felizes om a vitória, estamos
honrado com nossa campanha, campanha essa limpa, árdua e que nós conseguimos sem sombra
de dúvidas dar a resposta necessária para todo serviço que o então Governador fez para nossa
região. Então agradeço a cada um dos militantes, as pessoas eu foram para as ruas, balançar as
bandeiras pedir votos, adesiva os carros, motos e fizeram dessa campanha do Helder uma
campanha bonita e limpa, e que sem sombra de dúvidas vamos colher bons frutos. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereado Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse:
venho a essa tribuna para falar do processo eleitoral no brasil que encerrou no domingo com a
grande festa da democracia brasileira, com cinquenta e sete milhões setecentos e noventa e seis
mil votos o povo brasileiro escolheu Jair Bolsonaro do PSL para ser o novo Presidente da
República do Brasil. Tornando se o trigésimo oitavo Presidente do Brasil sendo o primeiro político
de egrégia fileiras militares eleito pelo o voto direto , pois indiretamente sabemos que já tivemos
vários generais. Capitão reformado do Exército aos sessenta e três anos confirmou o favoritismo
e venceu o primeiro e segundo turno. Nós brasileiros esperamos que as medidas tomadas non novo
governo seja realmente para beneficiar a todos os brasileiros. Que Deus todo poderoso ilumine
nosso Presidente Jair Bolsonaro para que ele tire do nosso povo o desemprego, as mazelas, a
insegurança. No Estado do Pará Helder Barbalho do meu partido MDB foi eleito com dois milhões
sessenta e oito mil e trezentos e dezenove votos, aos trinta e nove anos. Helder Barbalho fará com
certeza um governo presente virando a página do abandono que se encontra nosso estado com toda
disposição governará para todos os paraenses atendendo uma das principais reclamações da
população que é a insegurança que assombra o Estado do Pará e que vai fortalecer a Polícia Militar,
ampliando o efetivo e acima de tudo pagando salários condicentes e dando condições de garantia
para a segurança do cidadão. Uma das primeiras medidas será solicitar ao Presidente do Brasil a
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presença da Força Nacional de Segurança no Estado. Desejamos sucesso ao nosso jovem
Governador que Deus todo poderoso ilumine e que seja um governo para todos. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse:
também quero fazer referência a eleição passada que no último domingo dizer que o povo
brasileiro, o povo paraense resolveram promover mudanças, mudamos a nível de Brasil o
Presidente, mudamos a nível de Estado o Governador na certeza de dias melhores. Nós tivemos a
oportunidade de ver em vários Estados pessoas desconhecidas no cenário político se elegerem com
novas propostas, propostas de combate à corrupção, proposta de uma saúde melhor, proposta de
zerar filas de hospitais, cirurgias, educação com tempo integral voltadas para os jovens, para
promover uma justiça social e muitos surpreenderam porque pesquisas como do ibope que diziam
que certos caciques políticos podia vencer surpreenderam se com essa derrota. Como ouvi o
vereador Isaac falar na questão da derrota dizer que como já vi um vídeo do ex-Presidente do
Uruguai ele dizer que nem uma derrota e nem uma vitória é definitiva que sempre se aprende até
com a derrota, e quem é derrotado muitas das vezes recomeça, renova o derrotado verdadeiro é
aquele que cruza os braços e se acomoda mas aquele que aprende com a derrota ele cresce, ele vai
para frente, ele avança ele corrige seus erros. E muitas das vezes quem é vitorioso não é o que
chegou ao céu subiu apenas um degrau mas que humildade é tudo. Então esperamos que nosso
Governador tenha a humildade de ver o que estar certo possa ser continuado e aquilo que estiver
errado seja modificado. Nós sabemos como fala o ex-Presidente dos Estados Unidos, que a política
verdadeira é aquela que o derrotado ele torce pelo o Governante que assumiu é como se fosse uma
corrida de revezamento em que você passa o bastão para aquela pessoa na certeza de que a pessoa
vai promover mudanças para melhorar a qualidade de vida do povo e não torcer contra fazer
manobra para que as coisa dê erradas. Então eu também como um bom brasileiro tenho esperança
que tenhamos dias melhores para om Pará e para Altamira, e que aqui no nosso município
consigamos reverter graves problemas que não depende somente da Prefeitura, sabemos que
depende do Estado e do Governo Federal. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para
a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das matérias.
LEITURA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação n.º 1959/2018, de iniciativa do vereador Dr.
Loredan Mello, que sugere ao que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de
Altamira, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os
serviços de saneamento básico, meio fio, calçamento e pavimentação asfáltica ou blokreteamento
na Rua Antônio Cunha, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 1962/2018, de iniciativa
do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito
Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar estudos em relação aos Pontos
Turísticos em Altamira. Após isso, estabelecer convênio junto a PARATUR e ao Governo do
Estado, no sentido de incluir o município de Altamira, no Calendário Estadual de Turismo,
disponibilizando as rotas turísticas e divulgando as belezas naturais do Xingu e da
Transamazônica. Indicação n.º 1971/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que
sugere ao que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, através da
Secretaria Municipal de Integração Social, no sentido de estender o Projeto de Ornamentação
Natalina Urbana também para as comunidades rurais, tais como: Princesa do Xingu, Pioneira a
Assurini (Quatro Bocas). Indicação n.º 1966/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que
sugere ao senhor Eduardo Luiz Pinto Camillo – Diretor Socioambiental da Norte Energia, que
providencia um projeto de criação de um Bosque em Altamira, contendo área para a pratica
esportiva, lago com chafariz e o que mais se aprouver. Indicação n.º 1967/2018, de iniciativa do
vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Simão Robson Jatene – Governador do Estado do
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Pará, que através da Secretaria competente, adquira os seguintes aparelhos: 01 Mamógrafo, 02
Holters e 03 MAPAs (Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial), para o Hospital Regional
Público da Transamazônica. Indicação n.º 1970/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que
sugere a senhora Kátia Lopes - Secretária Municipal de Saúde, no sentido de apoiar a “Campanha
Novembro Azul”, mobilizando profissionais pertinentes à saúde de Altamira, para promover, no
espaço da Câmara Municipal de Altamira, uma palestra sobre esse temática no intuito de alertar,
informar e conscientizar a população altamirense sobre o diagnóstico e a prevenção do câncer de
próstata. Indicação n.º 1945/2018, 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 na Travessa Francisco Meireles e na Rua Anfrísio Nunes, no Bairro Jardim Independente
I. Indicação n.º 1946/2018, 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 nas
Travessas Dez de Novembro e Alegria, no Bairro Santa Ana. Indicação n.º 1954/2018, de
iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar estudos com vista a regulamentação de
Estacionamento Rotativo na Rua Sete Setembro, no Bairro centro. Indicação n.º 1955/2018, de
iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de revitalização da
rede de iluminação pública na Rua Professora Joelina Pedrosa de Farias (antiga Acesso 02), no
perímetro entre as Avenida Jader Barbalho e a Rua Dragão do Mar. Indicação n.º 1940/2018, de
iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através do Setor competente, realizar o serviço de limpeza e roçagem nas Ruas WD, Itatá e
Seringueira, no bairro Jardim Independente III. Indicação n.º 1941/2018, de iniciativa do vereador
Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar
a contratação de ACSs para atender nas seguintes comunidades: Firma, Itapuama, Espelho, Lajes,
Cajueiro, Limão, Picadinho, Picadão, Jarana, Jaraninha, Ituna I e Ituna II e, Ramal do Zé Baiano.
Indicação n.º 1961/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN,
realizar o serviço de sinalização tais como: tartarugas, tachão, placas e faixa de pedestres na
Avenida Papa João Paulo II, próximo à entrada ao bairro Dom Lorenzo e acesso ao RUC
Laranjeiras. Indicação n.º 1942/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao
senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, que através do setor competente, que
realiza o serviço de implantação de sinalizadores horizontal (Olho de Gato”, no eixo central da
Avenida João Coelho, no bairro Brasília. Indicação n.º 1943/2018, de iniciativa da vereadora
Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que através do setor
competente, implantar uma Ciclovia na Avenida João Coelho, sentido Rodovia Magalhães Barata
seguindo sentido as estradas das comunidades Serrinha, Monte Santo e Princesa do Xingu.
Indicação n.º 1944/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que através do setor competente, disponibilizar nos
Parques e Orlas de nossa cidade, o serviço de vídeo monitoramento, com vistas coibir atos de
vandalismos e outros. Indicação n.º 1947/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras, realizar o serviço de limpeza e recuperação das laterais do Travessão dos Maranhenses, no
Assurini. Indicação n.º 1948/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao

6

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

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar
o serviço de recuperação do Travessão Novo Itapuama, no Assurini. Indicação n.º 1951/2018, de
iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito
Municipal, realizar estudos com vistas instituir um Plano de Saúde para os servidores públicos,
oferecendo os serviços de atendimentos médicos, odontológicos, laboratoriais e todos os demais
atendimentos. Indicação n.º 1949/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao
senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço
de manutenção e encascalhamento das ladeiras e estradas no trecho entre a agrovila Sol Nascente
até a comunidade da Ressaca, no Assurini. Indicação n.º 1950/2018, de iniciativa do vereador João
Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de manutenção com o serviço de terraplenagem no Travessão do
Espanhol, no trecho entre o Travessão do Itapuama até o rio Xingu, no Assurini. Indicação n.º
1952/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de
revitalização da pintura das Faixas de Pedestres na Avenida Djalma Dutra com a Travessa Dez de
Novembro, no Centro. Indicação n.º 1953/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de
Trânsito, realizar o serviço de revitalização da pintura das Faixas de Pedestres na Avenida Bom
Jesus com a rodovia Transamazônica, no bairro Mutirão. Indicação n.º 1957/2018, de iniciativa do
vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Simão Robson Jatene – Governador do Estado
do Pará, que através da Secretaria de Estado de Educação, realizar estudos de viabilidade
orçamentaria, técnica e logística para construção de uma Escola de Ensino Médio, no RUC
Laranjeiras, no município de Altamira. Indicação n.º 1958/2018, de iniciativa do vereador
Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar os serviços de saneamento básico, meio fio, calçamento e
pavimentação asfáltica ou blokreteamento na Rua Pedro Vieira, no bairro Santa Ana. Indicação
n.º 1963/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir 02 (duas) Camas
“PPP” para a Sala de Partos do Hospital Geral de Altamira São Rafael. Indicação n.º 1964/2018,
de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, criar um Programa Municipal de Saúde do
Homem, conforme determina a Portaria n.º 1944, que trata da política que integra a Saúde do
Homem. Indicação n.º 1965/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao
senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma
Quadra de Esportes no Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 1956/2018, de iniciativa do
vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do
Setor competente, realizar o serviço de recapeamento asfáltico na Rua Acesso 11, no bairro Sudam
II. Indicação n.º 1968/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de
cobertura no Ponto de Mototaxi localizado na Avenida Castelo Branco, no bairro São Domingos,
próximo à entrada ao Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 1969/2018, de iniciativa do vereador
João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Setor
competente, realizar o serviço de melhorias no acesso ao bairro Vista Alegre. Indicação em
Conjunto n.º 1923/2018, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e João Estevam, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar o serviço de manutenção na estrada do Travessão do Espelho, no trecho entre a entrada do
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Travessão do Cajueiro até o rio Xingu, no Assurini. Moção n.º 092/2018, de iniciativa do vereador
Dr. Loredan Mello, que sugere que seja encaminhada Moção de Congratulação aos servidores
públicos pela passagem do Dia do Servidor Público, comemorado no último dia 28.10. Moção n.º
093/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de
Congratulação aos dentistas pela passagem do Dia do Dentista, comemorado no último dia 25.10.
Moção n.º 094/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja encaminhada
Moção de Congratulação aos trabalhadores da Construção Civil pela passagem do Dia do
Trabalhar da Construção Civil, comemorado no último dia 26.10. Moção n.º 095/2018, de
iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere que seja encaminhada Moção de
Congratulação a Guarda Municipal de Altamira pela passagem do 11º ano de criação da Guarda
Municipal, comemorado no próximo dia 01.11. AVULSOS: Ofício CO-CO-04218, encaminhado
pela senhora Olenita Paes Barreto dos Santos – Consultora de Relações Institucionais da empresa
Telefônica. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE,
submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 1959 e 1962/2018, de iniciativa do
vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 1971/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho
Aguiar. Indicações n.ºs 1966, 1967 e 1970/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.
Indicações n.ºs 1945 e 1946/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1954 e
1955/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1940, 1941 e 1961/2018, de
iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1942, 1943 e 1944/2018, de iniciativa da
vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1947, 1948 e 1951/2018, de iniciativa do vereador
Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 1949 e 1950/2018, de iniciativa do vereador João Estevam.
Indicações n.ºs 1952 e 1953/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1957 e
1958/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1963, 1964 e 1965/2018,
de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1956, 1968 e 1969/2018, de
iniciativa do vereador João Roberto. Indicação em Conjunto n.º 1923/2018, de iniciativa dos
vereadores Raimundinho Aguiar e João Estevam. Moção n.º 092/2018, de iniciativa do vereador
Dr. Loredan Mello. Moções n.ºs 093 e 094/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Moção
n.º 095/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Assis Cunha que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para
aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1940, 1941 e 1961/2018, de iniciativa do vereador
Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após
os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação das matérias.
Indicação n.ºs 1947, 1948 e 1951/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 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 1956, 1968 e
1969/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a
vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio
para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1942, 1943 e 1944/2018, de iniciativa da
vereadora Irenilde Gomes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Em seguida fez
uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas
e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1966, 1967 e 1970/2018, de
iniciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr.
Loredan Mello que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para
aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1959 e 1962/2018, de iniciativa do vereador Dr.
Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente solicitou ao
vereador Victor Conde para fazer a verificação de quórum. Havendo número legal, o senhor
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Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar cem
destaque em alguma matéria. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente submeteu para
VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 1959 e 1962/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.
Indicação n.º 1971/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1966,
1967 e 1970/2018, de iniciativa do vereador Victor conde. Indicações n.ºs 1945 e 1946/2018, de
iniciativa do vereador Isaac costa. Indicações n.ºs 1954 e 1955/2018, de iniciativa do vereador
Maia Júnior. Indicações n.ºs 1940, 1941 e 1961/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Indicações n.ºs 1942, 1943 e 1944/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações
n.ºs 1947, 1948 e 1951/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 1949 e
1950/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 1952 e 1953/2018, de
iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1957 e 1958/2018, de iniciativa do vereador
Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1963, 1964 e 1965/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do
armo. Indicações n.ºs 1956, 1968 e 1969/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicação
em conjunto n.º 1923/2018, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e João Estevam.
Moção n.º 092/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Moções n.ºs 093 e 094/2018,
de iniciativa do vereador Maia Júnior. Moção n.º 095/2018, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar. Aprovadas 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 Dr. Agnaldo Rosas que após
os cumprimentos disse: senhores aqui foi falado sobra a eleição que se encerrou no domingo
passado que se falou muito aqui em festa democrática e de fato é para se comemorar sim mas não
deixando de observar que a nossa democracia ela estar caminhando estar se aperfeiçoando, e em
alguns Estados vimos realmente algumas figuras antigas sem serem extirpadas e o Pará ainda
infelizmente ficou deixando a desejar. Não posso considerar que no Pará houve uma mudança
porque nós já sabemos que a família Barbalho já governou esse Estado, esteve junto om o Governo
Federal durante treze longos anos junto com o PT governaram e deixaram esse País na situação
em que hoje se encontra. Tivemos a eleição do senhor Bolsonaro para Presidente da República, e
eu confesso aos senhores que eu estou me sentindo surpreendido de forma positiva com relação as
indicações do senhor Bolsonaro ele estar indicando Marcos Ponte um astronauta para o Ministério
das Ciências da Tecnologia, e vai fazer o convite para Sérgio Morro para ser Ministro da justiçado
Supremo Tribunal Federal. Eu vejo esses dois nomes a princípio já informados com muito bons
olhos são pessoas competentes e segundo ele as outras indicações elas não serão políticas, elas
serão indicações técnicas e é o que torcemos porque aqui no Estado do Pará por exemplo, Jader
Barbalho já estar indicando para fazer a transição do Governo Parcifal Pontes que é um condenado
por improbidade administrativa. Então seria bom que o senhor Jader Barbalho observasse o que o
Jair Bolsonaro estar fazendo no Brasil para tomar como exemplo aqui no Estado do Pará, se não
dar para acreditar que realmente vai haver mudança. O que nós já observamos ai pela a imprensa
já busca por cargos e indicações políticas. Espero com toda sinceridade que os Deputados e os
candidatos que concorrem não busque se apadrinhar através de seus pais para conseguirem cargos
porque foi dito a eles não pelas as urnas se é para respeitar como nós precisamos respeitar os eleitos
é preciso que esses candidatos respeitem também pelas ruas as eleições. Se a população disse não
é para ficar em casa e para ficar cobrando de casa e não a barganhando cargo por questões políticas.
Maia a mais esta semana o Ministério Público mas uma vez fez um acordo com a Prefeitura
Municipal de Altamira e a Prefeitura se comprometeu num prazo de sessenta dias apresentar uma
proposta para o Centro de Zoonose de Altamira , nós sabemos muito para assessoria jurídica luta
da APATA com relação aos animais domésticos, e infelizmente foi necessário que o Poder
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Judiciário mas uma vez interviesse, nós esperamos que o Prefeito realmente cumpra esse prazo e
apresente este cronograma para a construção de zoonose no município de Altamira. Também eu
havia dito na semana passada e aqui está no Jornal a Voz do Xingu que um Procurador ele
contestou a ação ilegal de cargos por parte de dezoito Prefeituras, e aqui ela se refere e a Prefeitura
de Altamira está incluída entre essas dezoito Prefeituras que é com relação a cargos para assessoria
jurídica. Nós sabemos que em dois mil e treze foi criado o cargo de assessoria jurídicas e esses
oito cargos são indicações por parte o Prefeito porque são considerados segundo a lei cargos de
livre nomeação e de livre exoneração. E no entendimento do Promotor Geral s referidas Leis
Municipais contrariam princípios constitucionais porque considera advocacia pública uma carreira
de estado incompatível com a natureza do cargo e comissão. Essa também é uma das minhas
bandeiras que venho defendendo desde o início do meu mandato concurso público, e eu concordo
também que essa criação para cargo de assessoria jurídica ela deve ser preenchida através de
concurso público. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que
após os cumprimentos disse: Presidente quero saudar a Dinha esposa do Zequinha que foi uma das
perseguida e demitida por esse governo por perseguição política porque não estava vereador
Agnaldo dizendo amém ao grupo Megale e do Simão Jatene e também do Márcio Miranda, então
ela foi exonerada mas você vai voltar para seu cargo porque você é uma grande servidora e merece
ser respeitada você vai voltar lá para o Detran com a benção de Deus, porque você exerceu sua
função com dignidade. Agradeceu. Quero me caro vereador Agnaldo vamos propor dentro dessa
mudança que houve no estado direto ou indiretamente vereador é uma mudança sim. O Senador
Jader foi Governador há trinta anos atrás aqui nesse estado. O Helder em dois mil e quatorze
candidato e perdeu a população do estado não votou, eu votei nele em dois mil quatorze e continuei
votando em dois mil e dezoito, e acreditando sim num governo presente. Lamentavelmente eu vejo
a ADEPARÁ, o pessoal lá precisando de combustível para trabalhar e os servidores brigando
porque o Estado não se faz presente. O DETRAN é uma esculhambação nem cadeira tem para
sentar. O Instituto de Identificação do Estado do Pará, aonde precisava que o cidadão tenha seu
direito pleno que é uma identidade para poder ter seu direito de cidadania. A EMATER tem muitos
técnicos, inclusive o pai do nosso amigo Maia Júnior, lá não tem combustível, equipamentos para
esses técnicos da EMATER poder atender nossos produtores homem do campo. Então Presidente
na SEDAP (Secretaria de Agricultura) também não tem nada para poder contribuir com a
agricultura do município. A IDELFLOR não se ouve nem falar que é um grande órgão. A ARCON,
inclusive a Polícia Civil e Polícia Militar. Então eu vou propor Raimundinho Aguiar e senhores
vereadores propor aqui para que possamos emanados aqui para criar a Casa de Governo do Estado
do Pará aqui na região por sermos município polo, para que haja uma Casa de Governo para que
não fique essa confusão pessoas brigando por cargos, particularmente apoiei o Helder e não foi
brigando por cargos políticos apoiei de livre e espontânea vontade por entender que ele é meu
amigo pessoal, apoiei a campanha dele em dois mil e quatorze, e disse nos meios de comunicações
porque que eu estava apoiando ele dizendo eu quero um governo presente na nossa região, e esse
jovem de trinta e nove anos de idade. Temos que apostar e acreditar acabar com esses palanques
eleitorais e torcer para que possamos ter um trabalho digno aqui na nossa região. Parabéns a todos
que contribuíram para essa vitória e que nós almejamos muito sucesso para que o Helder venha
desenvolver um trabalho de qualidade. Presidente Loredan também cumprimento o repórter Jorge
Júnior, dizer que vossa senhoria com a contribuição com esse município de Altamira em fazer as
denúncias, que pau que bate em Chico bate em Francisco e continuo na luta com os defeitos de
Altamira quer que seja do Estado ou que seja do município. Continue fazendo esse papel
importante para que possamos contribuir mais com nossa população. |Presidente não seria eu que
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estaria aqui nessa tribuna hoje se eu não fizesse aqui minha fala como sempre fiz aqui durante anos
aqui nessa Casa; Hoje é dia de felicidade porque vi aqui as vossas excelência fazendo a
comemoração, agradeço e quero compartilhar esse momento de alegria com minha família e
amigos e com todos os senhores vereadores porque é mesmo momento de alegria onde saímos
vitoriosos com essa política. Vitoriosos porque nossos candidatos ganharam e eu tive uma votação
expressiva no município de Altamira, e compartilho esse momento com todos que me
acompanham e até mesmo com meus inimigos políticos que assim acharem. Presidente ouvi o
vereador Agnaldo Rosas falar sobre o concurso público, esse concurso acredito eu que se todos
nós unidos fizerem uma força nós vamos conseguir esse ano ainda vamos lutar para sair esse
concurso aqui em Altamira dependente muito daquele Projeto de Lei de nº 084 e 085 que veio para
essa Casa que com benção de Deus abra a cabeça do Prefeito para eu venha contemplar nossos
filhos de Altamira, nosso povo de Altamira que precisa de ser concursado para tirar poder mostrar
sua capacidade técnica que eles estudaram para assim desenvolver no município de Altamira.
Presidente Dr. Loredan aqui estar o mês de outubro e o mês de setembro as arrecadações do
município de Altamira, isso é fonte do sistema de informações do Banco do Brasil, Presidente o
que eu peço a vossa excelência e que vossa excelência tem um papel fundamental aqui de cobrar
a regulamentação desses recursos que estão vindo que é dos royalties de Belo Monte, amanhã deve
entrar outro montante nos cofres da Prefeitura. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan
Mello um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse: em recurso de royalties o
Prefeito ele pode aplicar em qualquer área, se ele quiser aplicar num projeto aplicar
especificamente em duas área tudo bem, mas pela lei ele pode aplicar em qualquer área.
Retomando a palavra o vereador disse: Presidente estou pedindo a regulamentação porque foram
cinco milhões de reais que entro no mês passado e nesse mês deve entrar mas cinco milhões de
reais, esse dinheiro está sendo empregado em que pelo amor de Deus, o que eu quero saber no que
está sendo empregado? Em que João Roberto que estar sendo empregado? Orçamento de que? E
quando não tinha o dinheiro era feito o que? Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Assis Cunha que após os cumprimentos disse: quero me reportar sobre o bairro da Colina na
última sexta-feira houve uma reunião na Colina com a presença do Secretário Darlan Barata, a
única reivindicação da comunidade é o grande clamor por água. Gostaria de informar a todos os
moradores da Colina minha amiga Jô e demais amigos que já estar sendo encaminhado a Norte
Energia os devidos pedidos dessa comunidade. Também em algumas semanas estarei sentando
com os moradores para discutirmos outras situações. Tenho certeza que o Secretário Darlan Barata
já despachou com o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal melhorias com certeza senhores irão
chegar ai, porque já existem projetos e só aguardar a execução. Então grande abraço aos moradores
da Colina e dizer que vocês não estão sozinhos o que ouvimos aqui nesse parlamento a
preocupação de todos os vereadores que fazem discussões aqui por melhorias para essa
comunidade sabemos que demorou bastante mas temos a certeza que iremos com certeza ser
contemplado em favor de toda a comunidade. Em seguida fez uso da palavra o vereador João
Roberto que após os cumprimentos disse: não poderia deixar de falar sobra o bairro da Colina até
me admirei o vereador Raimundinho não estar presente nessa reunião juntamente com nosso
Secretário de Infraestrutura Darlan Barata, que inclusive temos obrado muito a questão o bairro
da Colina, inclusive algumas situações foram resolvidas através do Executivo Domingos Juvenil,
onde mandamos mensagens ele responde e dar ordem de serviço. Tivemos com o Darlan Barata e
fizemos sugestões para ele reunir com os moradores, essa é a linguagem popular secretários e
vereadores tem que ouvir a população, e através dos clamores encaminharmos ao Executivo om
muita clareza e muita firmeza. Então quero mandar um abraço para dona Jô que uma guerreira e
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tem lutado incansavelmente com relação a questão da água, isso é um absurdo o que a Norte
Energia estar fazendo sabemos que a Norte Energia ficou responsável pelo saneamento da Colina
sim a responsabilidade geral porque o rap está lá servindo não sei de que porque era para ter água
potável para tratar o Colina, São Domingos, Santa Benedita e até agora nada isso é um absurdo
estamos igual um palavrão morar ao lado do Rio Xingu e não ter água tratada. Já estamos em dois
mil e dezoito e iniciou em dois mil e onze, sete anos de discussão, sete anos nós pegando porrada
por falta de responsabilidade de pessoas, isso é até hilário um negócio desse por exemplo, aqui em
frente à escola do Jatobá esses dias atrás passei por lá fiquei alegre Presidente porque havia
encaminhado um documento para a Norte Energia passaram um dia riscando o chão eu acho que
estavam querendo achar ouro e ai passaram o dia todo riscando o chão e nada de reparos nos
buracos, em frente a essa escola já aconteceram vários acidentes a vida do ser humano vale quanto
será? Quantos será que vão esperar morrer. Se não fosse os moradores tamparem os buracos da
rua G que ainda é de responsabilidade da Norte Energia que se o município também pode ir lá
tampar esses buracos já que a Norte Energia não quer tampar os buracos o município vá lá e faça
o serviço, eu particularmente me sinto até envergonhado. Esses dias eu fiz um vídeo lá, a Karina
Pinto repórter passei para ela isso é um absurdo a população ter que tampar buracos nós temos o
poder representativo. Inclusive peço ao Raimundinho Aguiar para ele pedir ao Darlan que dê
resposta aos moradores. Nobre vereador João Estevam cadê o banheiro químico da balsa? Ou será
que vamos ter que ir novamente ao ministério Público. O vereador João Estevam disse: acredito
eu que vamos ter que ir novamente ao Ministério Público, eu mesmo já falei com o gerente da
balsa ele falou que eu tinha que falar com o advogado da empresa porque não tinha outro jeito,
teria que falar com ele. Segundas informações o lucro livre mensalmente da balsa é de cento e
cinquenta mil reais, e o gerente me falou que custa três mil reais o banheiro químico e que não tem
condições de colocar esse banheiro, mas sem tem cento e cinquenta mil reais mensalmente porque
que não pode ter esse gasto de três mil reais? Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Francisco Marcos solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: isso é
uma concessão pública em que nós podemos diante essa situação, os caras não estão obedecendo
a ARCON é uma instituição pública do Estado que regulamenta toda essas embarcações. Então
vejam bem o que acontece se eles não estão respeitando através do senhor Prefeito as vossas
excelência que faça um documento pedindo ao Prefeito um documento pedindo ao Prefeito que
cancele o contrato com essa empresa porque os caras não colocam um banheiro para o povo urinar
esses caras não merece respeito. Portanto João Roberto faça um documento endereçado ao Prefeito
pedindo cancelamento com essa empresa e se ele não cumprir chama o povo e manda fechar assim
não passando nem um carro para o Assurini, ai eu quero ver se eles não coloca de imediato um
banheiro químico na balsa. Agradeceu. Retomando a palavra o vereador disse: então temos que
fazer um documento para a Marinha porquê é de responsabilidade da Marinha, mas vamos mandar
um documento para todo mundo que for de competência e cobrar nosso Prefeito sim para que ele
tome uma atitude porque isso já passou dos limites. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente
consultou ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acata a prorrogação de mais trinta minutos.
Aprovado a unanimidade. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os
cumprimentos disse: em primeiro lugar quero agradecer a todos que em minhas viagens a
tratamento de saúde me mandam mensagens positivas. Minha vinda a tribuna hoje é para agradecer
o Secretário Darlan Barata, por atender as indicações de minha autoria e por todos os nobres
colegas vereadores porque o trabalho e a luta continua. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra
o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: queridos amigos vereadores eu acho
vereador Agnaldo Rosas e Assis Cunha que todas nossas reivindicações em nosso município de
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Altamira que no início do governo do Helder Barbalho que possamos junto com o Prefeito
Municipal não somente os da base mas todos juntamente com o presidente dessa Casa, irmos lá
com o nosso Governador do Estado para uma audiência com o nosso Governador que foi eleito,
para que possamos levar realmente todas as reivindicações do nosso município que nós sabemos
muito bem do que se trata. Pelo menos meus amigos nesse Estado do Pará nós vamos ficar livres
desse DETRAN, dessas multas abusivas que o DETRAN aplica em cima do nosso povo. Aquela
máfia que existe dentro do DETRAN chamada VIP leilão, quantas vezes eu vi nessa tribuna e
quantos vídeos eu fiz quando paravam as pessoas com a blitz abusiva do IPVA. Eu cansei de falar
que essa cobrança ela é administrativa e como é que pode prender seu bem porque o documento
estar atrasado em relação ao IPVA, isso é inconstitucional eles prendem seu carro e mandam seu
carro para o pátio do DETRAN para assim ficar três meses lá para que eles possam leiloar, porque
eles fazem o leilão e eles mesmo arrematam e eles mesmo vendem. Então aconteceu um fato aqui
em Altamira a mais o menos quatro meses atrás que uma pessoa estava com sua moto em frente
sua casa estava com vinte dias que o proprietário tinha comprado a moto não estava emplacada o
DETRAN chegou lá e guinchou e levou a moto para o pátio do DETRAN essa pessoa legalizou
sua moto voltou lá com quarenta dias e a moto simplesmente desapareceu do DETRAN tem um
processo no Fórum de Altamira se a imprensa quiser saber mais é só ir lá no Fórum que irá saber
da situação de uma filha de Altamira , o seu bem simplesmente sumiu do pátio do DETRAN e não
foi leiloado ninguém sabe onde anda essa moto. Então que essas coisa não possa mas acontecer
com nosso povo e que realmente o Governo do Estado respeite a propriedade particular de cada
um. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os
cumprimentos disse: cumprindo a agenda de trabalho realizei visitas técnicas estive visitando
enloco, um grande obra estrutural que brevemente será entregue aos nossos cidadãos Altamirenses
estou falando do novo prédio da Secretaria Municipal de Integração Social SEMINS localizada na
Rua Acesso 02, entre a Avenida Tancredo Neves e a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes ao lado
da Secretaria de Educação a SEMED bem localizada para atender diversos serviços social, é mas
uma ação do governo municipal que beneficiará funcionários e usuários é uma belíssima obra de
um valor imenso. Portanto vereador Marquinho são usados nessas obras os recursos oriundo dos
royalties e demais impostos gerados pagos pela nossa população que são transformados em obras
em nossa cidade meu querido vereador. Atendendo aos comerciantes acompanhado pelo Secretário
de Planejamento Rafael Moura. Estive também na orla do cais juntamente com os engenheiros da
Norte energia pelas novas melhorias como as ciclovia, continuação do asfalto seguindo para a
Universidade, proteção de arrimo, embelezamento paisagismo do cartão postal de nossa cidade.
Portanto vai ser revitalizado a orla do cais, é uma obra de embelezamento muito grande e isso feito
pela Norte Energia. Estivemos acompanhando toda a equipe de engenheiros da Norte Energia e da
Prefeitura Municipal. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello solicitou um aparte o qual foi
concedido após os cumprimentos disse: vossa excelência estava falando agora da Avenida João
Pessoa e me recordou aquele convênio que que o ex-Ministro agora o Governador eleito Helder
assinou aqui no município. Faço um apelo à vossa excelência junto com os outros colegas para
que possa solicitar ao Prefeito as informações se já foi liberado ou se o Ministério da Integração
Nacional se eles vão liberar o recurso até em dezembro porque esse trabalho da Norte Energia lá
da onde é o museu agora onde foi feito aquele complexo, e também para o lado da UFPA. Mas
esse recurso que o ex-Ministro e a gora Governador Helder trouxe foi assinado esse convênio, mas
não sabemos se esse recurso foi liberado alguma parte. Eu acho justo que a população de Altamira
mesmo já não tendo o Ministro lá tem esse recurso. Então vamos cobrar isso aí. Agradeceu.
Retomando a palavra o vereador disse: portanto o cais vai ser totalmente revitalizado e
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transformado assim dando uma visão belíssima para nossa querida Altamira. Atendendo aos nosso
comerciantes da praia do Massanore, nos reunimos no dia vinte e cinco de outubro juntamente
com o Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Darlan Barata e também a Coordenadora do
Departamento de Iluminação Pública Milena Fonseca, onde foi solicitada melhorias para aquela
praia principalmente aquela parte de iluminação pública. Conversamos com os moradores e
comerciantes prometemos ajudar e solucionar a questão da iluminação pública. Também a questão
da segurança pública, entramos em contato com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal. Mas
uma grande festa aproxima se para os moradores da zona rural desta vez será beneficiado os
moradores do ramal do coco que está sendo asfaltada o trecho pertencente Altamira, a grande
dificuldade daqueles moradores era no período chuvoso que ficavam totalmente intrafegável, e
hoje a realidade é outra já estar praticamente pronto o asfaltamento sendo da estrada de Vitória do
Xingu até chegar no Clóvis Polla, é um compromisso de seriedade e é marcada registrada do nosso
Prefeito Domingos Juvenil e toda sua equipe de gestão que tanto me orgulho do trabalho feito,
que são obras em todas as partes tenho que citar Acesso 04, grande obra no Jardim Independe II
e assim por diante assim como também se estendo até a zona rural. 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. Salão Plenário da Câmara
Municipal de Altamira, aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.
Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente
Raimundo Sousa Aguiar
Vice-Presidente
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3º Secretário
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