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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO SEGUNDO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATIURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA NOVE DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  
 

Aos nove 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, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco 

Marcos Alves do Nascimento, João Estevam da Silva Neto, João Roberto Mendes e Maria Delza 

Barros Monteiro. O senhor Presidente convidou todos os a ficarem de pé para entoarem o Hino 

Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Isaac Costa que fizesse a chamada nominal das senhoras 

e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. 

Mandando justificar a ausência dos vereadores Aldo Boaventura (viajando Castelo de Sonhos), Irenilde 

Pereira Gomes (problemas de saúde) e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (viajando/ Belém). Em 

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

realizada no dia dois de outubro do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a 

mesma para votação, aprovada pela maioria, abstendo se de votar os vereadores Victor Conde e João 

Roberto. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. O vereador João Roberto levantou QUESTÃO DE ORDEM, gostaria 

senhor Presidente que o senhor justificasse minha ausência na semana passada que não foi justificada. 

O senhor Presidente disse: o vereador João Roberto estava representando a Câmara na reunião da Norte 

Energia das Condicionantes. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os 

cumprimentos disse: iniciando essa reunião com muita alegria e tranquilidade. Presidente participei 

como vossa excelência sabe de uma campanha eleitoral fui candidato a Deputado Estadual e sai poderia 

dizer ileso, não me atacaram minha honra porquê de fato não existe nada a ser atacado.  Concorri de 

forma muito tranquila de forma muito limpa, obtive um mil e setecentos e sete votos, votos 

devidamente conquistado como deve ser numa democracia séria. Ao sair de casa e ouvi um áudio que 

nosso colega Assis Cunha mandou elogiando de um jornalista dizendo que nós estamos passando por 

um processo democrático e em alguns estados sem as amarras vereador Isaac sem aquelas amarras 

antigas de compra de votos, e que em infelizmente em alguns rincões deste País ainda existem segundo 

o áudio. Eu não tenho dúvida alguma que partes desses rincões seja de Altamira, Altamira nós sabemos 

que tem quase seis mil ou seis mil e quinhentos funcionários temporários e todos estavam na rua 

ultimamente. Participei de uma caminhada na Avenida João Coelho, e o que eu vi meus irmãos, de 

funcionários temporários de secretários caminhando todos vestidos de vermelho não foram poucos, 

mas mesmo assim como vinha dizendo na minha campanha que a esperança ia vencer o medo e venceu 

em parte a próxima parte vai ser daqui a dois anos vereador Isaac, a esperança vai vencer a opressão, 

porque já retirou parte desta opressão apesar de toda máquina do dinheiro público jogado em cima de 

determinado candidato. Eu estava certo e estou certo disso vereador Marquinho. Gostaria de 

parabenizar o senhor vereador Marquinho pela possível votação. Gostaria de parabenizar o senhor 

vereador Isaac, eu vi sua luta com seu pessoal apesar de serem poucos nas ruas caminhando de sol a 

sol, de casa em casa, parabéns vereador Isaac pelas suas lutas e pelos votos conquistados também. 

Parabéns também ao Manoel e também ao Silvério. Eu acho que todos nós fomos importantes nesta 

luta para poder minar aqueles que se acham donos deste pequeno reduto eleitoral que só sabe ganhar 

as eleições na opressão. Agradeço meus eleitores aos mil e setecentos (1.700) votos devidamente 

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

cumprimentos disse: senhor Presidente iniciou minha fala agradecendo os meu s votos em especial o 

povo de Altamira, onde nossa responsabilidade e compromisso com nossa cidade aumentou ainda 

mais, isso foi a demonstração de tudo isso foi a força do povo nas urnas Presidente Loredan. Ouvi o 

vereador Agnaldo se reportando aqui e gostaria de fazer uma avaliação desse pleito aqui na região, 
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muitos candidatos mesmo João Estevam, Almiro, paraquedista aqui em Altamira sobrevoando no céu 

da nossa Amazônia legal, apoiado por lideranças eu não tem compromisso com nossa cidade de 

Altamira e região, mas o povo deu a resposta. Eu digo vereador Isaac que aqui inicia se uma nova era 

no município de Altamira, uma nova era de política voltadas verdadeiramente para a população para o 

povo. Quero aqui aproveitar e parabenizar o vereador Isaac pela sua coragem e determinação. Também 

parabenizar o Agnaldo Rosas que na sua luta demostrou coragem, determinação indo na busca de casa 

em casa sendo ficha limpa também nessa região. Então meus caros parabéns a vocês. Dizer que estou 

muito feliz vereador Agnaldo estou muito feliz mesmo porque essa votação expressiva que tivemos 

em Altamira. Agradeço a todos de Altamira, agradeço até mesmo os que não votaram em mim. Fui nas 

casas Dr. Loredan e recebi aquele abraço fraterno, as pessoas abrindo as portas para mim, alguns 

demonstrando sentimento de indignação, de revolta nesses bairros Raimundinho Aguiar, e ai o povo 

mostrou na votação do candidato do Executivo Municipal de Altamira, o clamor a revolta dessas 

pessoas porque não adianta arrumar somente o centro da cidade deixar bonitinho e os bairros mais 

afastados estão todos em estado de calamidade, cito por exemplo o problema da água dos bairros Bela 

Vista, Santa Ana e diversos bairros onde passei me deparava com essa situação com minha equipe. 

Então vereador João Roberto é lamentável, só que o povo deu a resposta, isso não quer dizer que nós 

colegas vereadores que fomos candidatos nós somos bonzinhos, santos não, eu quero dizer que foi o 

povo que deu a resposta agora. Também quero dizer Presidente e também fazer uma crítica construtiva 

para que esses cientistas políticos, essas lideranças políticas de Altamira porque lá em Paragominas 

que é uma cidade do desmatamento a cidade que até chamavam de “paragobala”, mas hoje é uma 

cidade modelo para o Brasil. O povo obrigou os políticos para que eles houvessem uma unificação, 

unificação de que? De que as pessoas voltasse os trabalhos para o povo, e aí vejo aqui vou citar o nome 

porque não sou o cara de ficar falando sem citar o nome a nossa colega a ex-Prefeita de Altamira 

Odileida Sampaio trouxe o nome de uma mulher de Belém do Pará para ser candidata aqui paraquedista 

e o povo parece me que só deram quatrocentos e poucos votos para essa mulher. A candidata a Prefeita 

na última eleição o senhor Vando e ela trouxeram um candidato um tal de “Chamonzinho”, que 

ninguém sabe nem quem diabo é aqui na região. O companheiro Silvério quero deixar bem claro que 

eu não tenho nada contra a família Fernandes e sou amigo deles o Silvério estava inelegível e tirou os 

votos que pudesse eleger o Isaac, Agnaldo ou eu mesmo a Deputado Estadual  da nossa cidade de 

Altamira, e aí sobrou por último o candidato do Prefeito que teve essa derrota aqui na região meu caro, 

mas essa derrota foi o sentimento do povo mostrando para o Executivo que eu falava aqui nessa tribuna 

direto quando se trabalha quando se dedica a uma causa pública o povo dar a resposta e vota João 

Estevam, agora meu irmão quando o cara passa quatro anos sem fazer se quer um trabalho no município 

que ele teve votação expressiva aí o povo vem e não vota. Então parabéns a toda população de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os 

cumprimentos disse: quero agradecer a todos os filhos de Altamira aqueles que já estão enraizado em 

Altamira, a paciência e o respeito que tiveram por mim com a votação que tive em Altamira. Tem 

muitas coisas que eu poderia me abater com a derrota, mas muitas das vezes a derrota, ela te 

proporciona momentos bons na sua vida para você criar oportunidades para ver onde as coisas não 

estão dando certo. E quem sou eu para criticar o povo de Altamira, lamento porque eu sei da minha 

força do que sou capaz de fazer por Altamira se tivesse sido eleito. Hoje a criminalidade no nosso 

município de Altamira, sei dos meus projetos para fazer a inclusão social com nossos jovens inverti 

maciçamente na educação, eu ia investir no esporte, os jovens do nosso município os adolescentes tão 

apaixonados pelo esporte e não estão tendo essa oportunidade eu ia fazer os campeonatos 

intermunicipais. Hoje nós temos ai esse frigorifico fechado uma das minhas lutas que também não vou 

parar por causa disso trazer empresários para nosso município e o Governo do Estado para que venha 

trazer esses empresários construir um frigorífico na nossa região, antes esse frigorífico empregava mil 

pais de famílias a quatro, cinco anos atrás, como eu cansei de falar e três mil famílias eram beneficiadas 
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através desse frigorifico se movimentava nesse frigorifico e região três milhões de reais por dia. Nós 

pagamos meus amigos uma tarifa de energia absurda quando chega o talão de energia em suas casas 

vocês até se assusta com o valor você não sabe se come ou se paga o talão de energia e quem vive de 

aluguel não sabe se paga o aluguel ou sua conta de energia, o talão de energia hoje ela concorre com o 

seu supermercado do mês. Então essa era uma das minhas lutas, que Altamira como o vereador 

Marquinho falou nós tínhamos que votar em nós aqui da nossa cidade, nós que nascemos que já 

estamos aqui há muitos anos sabemos da necessidade e das dificuldades do nosso povo. O problema 

da água aqui em Altamira é alarmante nesses RUCs o que a Norte Energia tem feito com esse povo 

vão lá para vocês verem a situação de quem mora lá, em relação a água. O Paixão de Cristo é uma 

situação muito difícil a Colina, Santa Benedita, porque nós como Deputado meus amigos não, poderia 

nem estar falando misso aqui porque eu ia lá e fazer porque eu ia ter minhas emendas para isso, eu ia 

investir aonde meus amigos? Em Altamira onde nasci e fui criado, igual quem em roubar a consciência 

do povo aqui e vai investir na região deles e aí vocês vão ficar só chupando o dedo quem votou neles 

a liderança de Altamira que não tiveram o respeito com o s filhos de Altamira, com que já estar aqui 

há muitos anos que era para ter mim apoiado o Marquinho ou o Agnaldo Rosas que é daqui da cidade. 

Vocês meus amigos vão se arrepender muito deter votado nesses caras, esses caras que roubaram os 

votos de vocês são todos milionários, não estão nem aí par os pobres meus amigos porque quando 

amanheci o dia a mesa deles estão fartas. Então que todos vocês olhem para frente que não faça mas 

isso com qualquer outro que venha ser candidato sendo daqui de Altamira porque nós demos um passo 

para trás, vocês vão ver o que estou falando vai ser difícil de trazermos um frigorífico para cá, vai ser 

difícil brigarmos por essa tarifa de energia absurda que tira o pão de cada dia da mesa da dona de casa. 

Esses RUCs a Norte Energia não murou nem uma casa e estar nas Condicionantes, se vocês verem 

como está nossa cidade nas periferias. Além de estar falando aqui vocês viram a votação do Marquinho, 

eu parabenizo o Marquinho ele está no caminho certo. O Agnaldo Rosas um cara de Altamira, um cara 

batalhador simples e carismático, o seu irmão Léo um cara parceiro a família é a base de tudo quando 

se tem uma família você tem a base de tudo se você tem uma família você tem a proteção de tudo é 

igualmente você ter seus amigos vocês tem que carregar seus amigos no colo, um amigo verdadeiro é 

tipo um remédio que cura, um amigo não tem preço seu valor é incalculável e só que tem amigos 

verdadeiros é quem tem Deus no coração. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia 

Júnior que após os cumprimentos disse: gostaria de parabenizar o vereador Marquinho pela votação 

expressiva, Agnaldo e o Isaac, amigos parlamentares e filhos de Altamira que se lançaram candidatos 

para representar nossa cidade e região. Infelizmente não conseguimos eleger nenhum para a 

Assembleia Legislativa do Estado. Mas não é por causa disso que vamos deixar de trabalhar pelo nosso 

município, pelo nosso estado e nosso País. Gostaria de parabenizar todos pela campanha acompanhei 

pelas redes sociais o Isaac, Marquinho e o Agnaldo sempre pedindo votos e falando de Altamira. Então 

deixo aqui meus parabéns a vocês. Dizer que estou muito feliz com o resultado parcial das eleições, eu 

apoiei a Deputada Alcione Barbalho, onde ela teve cento e sessenta e cinco mil votos, foi a primeira 

parlamentar do PMDB na Câmara Federal. Então por ela estou muito satisfeito conversei com ela após 

a eleição, ela disse que as portas do seu gabinete estão abertas para o povo de Altamira. Então é uma 

satisfação muito grande assim como apoiamos também o Jader Barbalho eleito em primeiro lugar e o 

Zequinha Marinho em segundo lugar. O Helder obteve um milhão oitocentos mil votos em nosso 

Estado, isso demostra a expressão dos paraenses que estão cansados com esse governo atual. Temos 

oito anos de governo sem saúde, educação e sem segurança pública. Então os paraenses querem 

mudança e vamos trabalhar incansavelmente para que no dia vinte e oito de outubro possamos eleger 

mas um jovem para o Governo do Estado, e ele vai ser um dos mais jovens da história do Governo do 

Estado se Deus quiser. Deixando a política um pouco de lado dizer que na semana passada estive 

visitando a praça Glauco Meirelles aqui na beira do cais, que antes era um terreno abandonado, não 

tinha nem uma finalidade e hoje a Prefeitura de Altamira está realizando a construção da praça, mas 
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uma indicação de minha autoria e graças a Deus o Prefeito estar atendendo minha solicitação e daqui 

para o mês de dezembro estará sendo concluída essa obra. Mas uma praça para o município de 

Altamira, com academia ao ar livre, salas de jogos. Também sabemos que lá vai ter teatro, 

apresentações na época do Natal. Então agradeço ao Prefeito Domingos Juvenil, por mais um pedido 

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

cumprimentos disse: quero agradecer todos que de certa forma nos acompanharam nesse período 

eleitoral. Ouvi atentamente os discursos dos nossos colegas que me antecederam eu não considero a 

votação do Deputado Ozório uma derrota não considero tivemos aproximadamente treze mil votos em 

Altamira e sem sombra de dúvidas com maior tranquilidade pedimos votos tranquilamente eu 

particularmente de casa em casa, andando nas ruas conversando com a população, colocando também 

nosso nome no embate na discussão, pois a campanha para Deputado Estadual é diferente de vereador 

é assim quando estamos lá pedindo votos nós estamos fazendo com as pessoas também em nós, nós 

também colocamos nosso nome à disposição para debate foi isso que aconteceu posso falar por mim, 

fui incansável todos os dias nas ruas, toda semana caminhando em vários bairros de Altamira com 

muita tranquilidade e principalmente responsabilidade. Parabenizo os nobres colegas vereadores que 

foram candidatos e que infelizmente não foram eleitos e que também tiveram votação expressivas e 

sem sombra de dúvidas a participação deles no período eleitoral só fortalece a nossa democracia e faz 

com que dias melhores possam vir para nossa região. Mas aí vem um outro ponto de vista que política, 

campanha são ponto de vista quem perdeu com a não eleição de um Deputado nosso foi a população. 

Agora como nós vereadores vamos até Belém até a Assembleia Legislativa e nós seremos atendidos 

por um Deputado Estadual? Eu não tenho dúvida que eu seria atendido pelos Deputados. Agora o que 

não cabe ressaltar é se os nossos pedidos serão atendidos, atendidos seremos sim, mas não sabemos se 

nosso resultado será o mesmo. Também nós tivemos a eleição meu Deputado Federal Junior Ferrari 

conseguimos mil duzentos e cinquenta e três (1.253) votos para ele árduo, incansável trabalhamos 

todos os dias o Júnior Ferrari já ligou agradecendo os votos disse que tem compromisso com Altamira 

e sem sombra de dúvidas vamos continuar cobrando. Por último nós temos aqui nosso Governador 

Helder Barbalho conseguiu em Altamira aproximadamente cinquenta e seis por cento dos votos, isso 

mostra o tanto que Altamira está desacreditado no atual Governo as pessoas demonstraram isso nas 

urnas e nós conseguimos fazer de uma forma que nosso Governador seja eleito também no segundo 

turno e para isso vamos continuar na luta diariamente pedir votos como fomos incansáveis todos os 

dias aqui em Altamira. E sempre sem sombra de dúvidas não faltara oportunidade de fazer o Pará no 

dia vinte e oito de outubro, já peço voto e continuo fazendo campanha e que nós consigamos a eleição 

para nosso Governador Helder Barbalho. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: gostaria de começar meu discurso 

parabenizando a festa democrática que aconteceu no brasil no último dia sete, onde todos os brasileiros 

tem seu direito de participar das eleições de dois mil e dezoito. Sabemos que não obtivemos o resultado 

esperado mas estamos felizes por ter participado ativamente em busca de eleger nossos Deputados 

Estaduais. Acreditamos que o povo do Pará dirá não ao abandono do atual Governo, Setenta por cento 

do povo paraense votou e Helder quinze (15). E no dia vinte e oito de outubro com certeza essa 

porcentagem aumentará e o Pará terá um governo presente, um governo onde irá ater mas cuidado e 

zelo pelo povo do Pará. Meus amigos iniciamos o mês de outubro que é conhecido nacionalmente 

como outubro rosa, mês dedicado a prevenção de câncer de mama e do colo uterino, doença essa que 

tanto afeta as mulheres por tanto um diagnóstico pode salvar vidas. Portanto é necessário que todas as 

mulheres realizem exames preventivos oferecido gratuitamente pela rede do sistema único de saúde 

(SUS). Temos equipes competentes trabalhando no Posto de saúde Ilvanir Denardin onde realiza os 

exames diariamente. Se cuidar também é um ato de amor por você e com sua saúde. Portanto 

conclamamos a todas as mulheres para aderir ao Programa Outubro Rosa, cuidando da sua saúde é 

melhor prevenir do que remediar. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM 
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DO DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 1883/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

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

Obras/Coordenadoria de Agricultura, realizar os serviços de recuperação, terraplenagem e manutenção 

do Ramal do Ananias, no Assurini. Indicação n.º 1884/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

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

realizar o serviço de limpeza na Rua Acesso 02, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 

1885/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente, disponibilizar mais um contêiner em frente 

ao cemitério São João Batista, pela lado da Travessa Pedro Gomes, para depositar os entulhos retirados 

com a limpeza do cemitério. Indicação n.º 1869/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto aos Governo Federal e 

Estadual, através do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde Pública, para em parceria, 

construam um Hospital Regional da Traumatologia e Ortopedia em Altamira. Indicação n.º 1870/2018, 

de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

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

de saneamento básico, linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica ou blokreteamento nas 

Alamedas Goiânia, Anápolis, Varginha, João Pessoa e Itajubá, no Conjunto Altaville II.  Indicação n.º 

1858/2018, de iniciativa do Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

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

de revitalização, cobertura e construção de uma arquibancada na Quadra Poliesportiva da EMEF Rilza 

Maria de Moura Acácio.  Indicação n.º 1859/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere 

ao senhor Roni Emerson Heck – Secretário Municipal de Educação, providenciar a aquisição de 02 

(dois) Computadores, 01 (um) Armário, 01 (uma) Máquina de Xerox e matérias para as aulas de 

Educação Física para a EMEF Santa Benedita.  Indicação n.º 1860/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere ao senhor Fernando Augusto Ramalho Ramos - Coordenador da COSALT, 

providenciar um Carro Pipa para distribuir 03 (três) vezes por semana, água para atender os moradores 

do RUC Água Azul.  Indicação n.º 1861/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao 

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

Mobilidade Urbana, realizar o serviço de recapeamento asfáltico das Ruas Curuá Grande, Xingu e 

Maceió, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 1862/2018, de iniciativa do vereador Isaac 

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

de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de saneamento básico, calçada, meio fio e 

blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas Euclides Câmara de Oliveira e na Travessa Itatá, no bairro 

Jardim Independente III. Indicação n.º 1877/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere 

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

um Programa de Saúde Preventiva, utilizando as Academias ao ar livre, com orientação de 

profissionais das áreas de Educação Física e Saúde. Indicação n.º 1878/2018, de iniciativa do vereador 

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

Municipal de Trânsito, realizar o serviço de reparo nos 02 (dois) semáforos da Rua Sete de Setembro, 

no centro de Altamira. Indicação n.º 1863/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere 

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

Social, criar um programa para as pessoas da Melhor Idade, podendo ser denominado de “Projeto Viver 

a Vida”. Indicação n.º 1864/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

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

recuperação asfáltica da Rua Antônio Araújo, no bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 

1865/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, colocar em prática o Projeto de Ginastica 
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Rítmica para as crianças das escolas de Rede Municipal de Ensino. Indicação n.º 1866/2018, de 

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

através da Secretaria Municipal de Saúde, interceder junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública, no 

sentido de contratar um médico Neuropediatra para atender rede pública do município de Altamira. 

Indicação n.º 1867/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação no 

acesso da Rua 10 no RUC São Joaquim, entrando pela Avenida Irmã Clores de Oliveira Mendes. 

Indicação n.º 1868/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Ciclovia no perímetro 

urbano da rodovia Transamazônica, iniciando na bifurcação com a rodovia Ernesto Acioly até o 

entroncamento do Km. 04. Indicação n.º 1871/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que 

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

e Secretaria Municipal de Integração Social, para em parceria, realizem junto as escolas da rede 

municipal de ensino, apresentações artísticas, poéticas e culturais, com o tema: “Altamira sua História, 

Lutas e Glorias”, para serem apresentadas em um momento especifico, na semana do Aniversário de 

Altamira. Indicação n.º 1872/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar projetos de 

iniciativa cultural, com apresentações de “Cinema Itinerante Livre”, nas praças públicas. Indicação n.º 

1873/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

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

manutenção na rede de iluminação pública na Travessa Mineiro, no bairro São Domingos. Indicação 

n.º 1874/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

ponte do Jonas, no Travessão Babaquara, no Assurini. Indicação n.º 1875/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do Ramal do Rui, no Assurini. Indicação n.º 

1876/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar um Carro Pipa para acompanhar a Patrulha 

de máquinas que está sob a Coordenação do senhor Garimpeiro, no Assurini.  Indicação n.º 1879/2018, 

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

através da Secretaria competente, perfurar um Poço Artesiano e construir um Reservatório de água 

para o abastecimento dos moradores da comunidade conhecida como Loteamento Jardim do Édem, 

próximo a distribuidora Duarte, no Assurini.  Indicação n.º 1880/2018, de iniciativa do vereador Assis 

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

realizar o serviço de reforma da Academia ao ar livre localizada na comunidade das Mangueiras, no 

Assurini. Indicação n.º 1881/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, implantar 

redutores de velocidade e realizar o serviço de pintura da sinalização com pintura da Faixa de Pedestre 

e colocação de placa indicativa de Área Escolar em frente a Creche Irmã Serafina, na Rua Ozório de 

Freitas, no bairro Brasília.  Indicação n.º 1882/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que 

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

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de manutenção da rede de iluminação pública, como também, 

a pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Travessa 02, no bairro Mutirão. Indicação n.º 

1886/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

manutenção da rede de iluminação pública, como também, a pavimentação asfáltica e/ou 

blokreteamento nas Ruas Vereador Raimundo Alves e Nicolau Martins e, na alameda Brasil, no bairro 

Jardim Independente II. Indicação n.º 1887/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que 
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sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana, realizar o serviço de recuperação asfáltica e manutenção da rede de iluminação 

pública na Rua José Umbelino, no bairro Ibiza. Moção n.º 086/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere que seja encaminhada Moção de Aplauso pela passagem do aniversário de 200 

(duzentos) anos da Polícia Militar do Estado do Pará, comemorado no último dia 25.09.  Moção n.º 

087/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere que seja encaminhada Moção de 

Congratulação pela passagem do dia do Idoso, comemorado no último dia 01.10.2018. AVULSOS:  

Ofício n.º 0745/2018-SSAI, encaminhado pelo senhor José Hilário Farina Portel – Superintendente 

Socioambiental e de Assuntos Indígenas da Norte Energia.  Relatório de avanços no abastecimento de 

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

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:   Indicações n.ºs 1883, 1884 e 

1885/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 1869 e 1870/2018, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1858, 1859 e 1860/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 1861 e 1862/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  

Indicações n.ºs 1877 e 1878/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1863, 1864 

e 1865/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1866, 1867 e 1868/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1871, 1872 e 1873/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros.  Indicações n.ºs 1874, 1875 e 1876/2018, de iniciativa do vereador João Estevam.  

Indicações n.ºs 1879, 1880 e 1881/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 1882, 

1886 e 1887/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Moção n.º 086/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde.  Moção n.º 087/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1882, 1886 e 1887/2018, 

de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Delza Barros que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação 

de suas matérias. Indicações n.ºs 1871, 1872 e 1873/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos dirigiu 

se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1871, 1872 e 

1873/2018, de iniciativa do vereado Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1869 e c1870/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente registrou a presença do Deputado 

Estadual Ozório Juvenil do MDB que estar nos fazendo uma visita de cortesia. Em seguida facultou a 

palavra ao Deputado Estadual Ozório Juvenil que após os cumprimentos disse: bom dias a todos os 

presentes. O motivo da minha visita aqui pessoalmente é para agradecer, agradecer principalmente 

aqueles que tiveram conosco nessa caminhada é o caso do Raimundinho, Loredan, Maia Júnior, Victor, 

Miro, João Estevam, João Roberto, Assis Cunha assim como outros que me apoiaram diretamente acho 

que tinha eu vir aqui em sinônimo de respeito  porque nós tivemos uma votação expressiva como vossa 

excelência colocou mas infelizmente pela Lei Eleitoral nós não tivemos o sucesso desejado, mas as 

vezes eleitoralmente Loredan a gente pode não ter o sucesso desejado mas não fui eleito. Hoje temos 

amigos em Monte Alegre, temos amigos em Portel em Santarém, Placas e essa amizade toda e esses 

votos todos foram de companheiros e de amigos não teve uma situação que não fosse de amigos e 

parceiros. Hoje temos um tamanho que é um tamanho robusto. Aqui no município fui o mais votado e 

aí quero parabenizar a todos aqueles que diretamente e indiretamente participaram. Coloco isso para 

que todos possam aqui como é a Casa dos representantes do povo. A primeira manifestação de 

agradecimento que eu tive a oportunidade de fazer. Daqui vou para a rádio para agradecer a população 

como a todos aqueles que contribuíram com a eleição, e que e possamos no futuro próximo nos 

realinharmos e colocarmos as propostas e aí marcharmos em rumo a outras. E aqui eu vejo e parabenizo 
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nosso querido Joel Mendes nosso Vice-Prefeito, por isso não vou me estender minha visita aqui é só 

para agradecer e ao mesmo tempo parabenizar aqueles nos apoiaram. Agradeceu. Aproveitando que o 

Pastor Joel Mendes encontra se presente. Fazendo uso da palavra o Pastor Joel Mendes que após os 

cumprimentos disse: quero agradecer em nome de todos os vereadores eu fui vereador desta Casa o 

Dr. Loredan primeiro Secretário, primeiro Vice-Presidente desta Casa pleito de dois mil a dois mil e 

dois, e fico Dr. Loredan muito grato da forma de como sou recebido neste parlamento. Sempre digo 

que de todos os pleitos desta Casa costumo dizer que sem desmerecer os demais Presidentes a vossa 

excelência tem sido o Presidente mas democrático deste parlamento que Deus abençoe esta Casa. Sou 

bastante maduro para entender que os Poderes são harmônicos mas eles são independentes e como tais 

tem que serem respeitados. Eu quero portanto agradecer também a expressiva votação que foi dado ao 

nosso querido Senador Zequinha Marinho, para minha surpresa nós trabalhamos muito nós ficamos 

vereador Marquinho responsável pela coordenação pela Transamazônica e na Santarém Cuiabá 

precisamente da eleição do Zequinha Marinho, eu tinha uma Deputada Federal que faltou poucos votos 

para chegar. Mas em função também Dr. Loredan de ter também no quadro do MDB os candidatos eu 

fiz uma campanha muito discreta para a Júlia Marinho, respeitando a liderança de cada um. Me 

concentrei mas na campanha do Zequinha Marinho para Senador e para minha boa surpresa em toda a 

Transamazônica e aqui no Xingu o Zequinha Marinha foi o primeiro Senador em todas as urnas, o 

único município que nós não ficamos na frente do outro Senador foi Porto de Moz. Mas também quero 

uma questão de justiça Dr. Loredan quero agradecer ao MDB não poderia deixar de agradecer. Dizer 

que os méritos vereadores Agnaldo, Isaac e Marquinho, Almiro e demais vereadores dizer que os 

méritos seriam só do PSC meu amigo Elias eu estaria sendo injusto, reconheço a força, o trabalho do 

PMDB portanto não posso deixar de referenciar o Prefeito aqui da cidade. 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 1883, 1884 e 1885/2018, de autoria 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 Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em 

destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para 

VOTAÇÃO: indicações n.ºs 1883, 1884 e 1885/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 

Indicações n.ºs 1869 e 1870/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 

1858, 1859 e 1860/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1861 e 1862/2018, 

de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1877 e 1878/2018, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior.  Indicações n.ºs 1863, 1864 e 1865/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações 

n.ºs 1866, 1867 e 1868/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 1871, 1872 e 

1873/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1874, 1875 e 1876/2018, de 

iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 1879, 1880 e 1881/2018, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Indicações n.ºs 1882, 1886 e 1887/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  

Moção n.º 086/2018, de iniciativa do vereador Victor conde.  Moção n.º 087/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza barros. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor 

Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra 

aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os 

cumprimentos disse: gostaria senhor Presidente fazer um pequena manifestação com relação a fala dos 

vereadores Victor e Raimundinho Aguiar já que no momento anterior nós não poderíamos nos 

manifestar. Quero falar ao vereador Raimundinho Aguiar que setenta por cento da população votou no 

Helder Barbalho, não sei se foi engano ou erro de matemática. Mas gostaria de dizer ao vereador que 

setenta por cento elegeria o Helder Barbalho até para as próximas eleições, o Helder Barbalho não teve 

setenta por cento vereador o Helder Barbalho se quer elegeu neste primeiro turno aonde as pesquisas 

do IBOP dizia aos cantos que ele estaria eleito no primeiro turno e não o foi. O Helder Barbalho é um 
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dos candidato que mais rejeição teve entre os outros candidatos. Graças a Deus passamos para o 

segundo turno e nesse segundo turno vai ser muito mais tranquilo para a população avaliar e eu não 

tenho dúvida que vai acontecer como na eleição anterior onde o Helder Barbalho foi derrotado. Helder 

Barbalho todos nós sabemos que significa e é interessante que todos que chegam aqui só falam em 

Helder esquece de dizer que Helder é Barbalho, e os Barbalhos nós sabemos o que eles já fizeram 

nesse Estado do Pará, Helder Barbalho não é renovação como eles dizem que é renovação Helder 

Barbalho nós sabemos o que significa Helder é Barbalho. Também nosso amigo vereador Victor veio 

aqui elogiar a democracia que houve democracia e eu gostaria vereador Victor não sei se vossa 

excelência me ouviu mas o vereador Assis Cunha postou um áudio lá em nosso grupo em que o 

Alexandre Garcia, o jornalista fala assim que em parte do nosso brasil a democracia realmente 

ressurgiu mas algum rincões do brasil ainda permanece sim a tutela da compra do voto com cesta 

básicas e tudo mais. Eu não tenho dúvidas que este jornalista esteja se referindo também a Altamira 

porque vossa excelência sabe que esta cidade este Prefeito aqui, e está administração tem mais de seis 

mil pessoas contratadas temporariamente e se nega a fazer concurso público para permanecer esse voto 

de cabresto. Não é à toa que o candidato apoiado por ele foi derrotado sim, por mas que vossa 

excelência queira dizer que teve votos, teve votos sim mas foi derrotado a esperança está vencendo a 

opressão nessa cidade também. Senhores o assunto agora é extremamente importante e delicado, 

durante essa campanha nós vimos nas redes sociais um caso de pedofilia lá no Colégio Ulisses 

Guimarães de um diretor e um diretor de cargo temporário e contratado por essa administração. Ouvi 

algumas pessoas se manifestando vereador Marquinho que o Secretário de Educação já tinha tomado 

as providências e parece me que a providência foi afastar esse diretor vereador Isaac eu acho que isso 

não será o suficiente é preciso que saibamos qual procedimento foi tomado se mandaram essas 

informações para o Ministério Público ou se não mandaram e isso é grave se isso realmente aconteceu 

é extremamente gravíssimo está acontecendo dentro de um colégio. Presidente gostaria que vossa 

excelência a Mesa desta Câmara oficia se a Secretaria de Educação para saber qual providência foi 

tomada neste caso especifico. Pedofilia é crime grave, hediondo que afronta a todos nós. O vereador 

Isaac Costa solicitou um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse: diga qual o nome 

do Santo? Retomando a palavra o vereador Agnaldo disse:  veja bem é um diretor de um colégio que 

foi afastado é preciso agente preservar nome por enquanto, mas eu ouvi uma manifestação da 

Conselheira Tutelar Lucinha dizendo que as providências do Conselho Tutelar foram tomadas, então 

é fato que essa situação ocorreu. Então Presidente gostaria que esse ofício se estendesse ao Conselho 

Tutelar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos 

disse: são muito importantes essas discussões que ora vemos que a política reflete diretamente na 

família. Aonde nós estamos observando contamos com grande grupo que são beneficiados om recursos 

e desvios de merenda escolar, desvio da saúde, desvio da educação, entre outros. Quero chamar atenção 

para os pais, mães de famílias e para os jovens que com certeza que serão o futuro desse brasil, aonde 

observamos essas pessoas que induzem a continuação de desmandos contra a família, para que isso 

não venha a crescer mais do que já está. Solicito e induzo dizendo somente o conhecimento da política 

através de pesquisas ou conversando com pessoas que participaram diretamente da política do passado, 

ou seja nossos pais, avós e pessoas que viveram a política. Somente através dessa pesquisa diretamente 

podemos fazer uma comparação e assim não vivermos no machismo, dizer não eu vou votar no fulano 

porque eu acho isso ou aquilo, eu vou votar no Beltrano por que eu acho isso. A gente diz o seguinte 

aqui na tribuna, nas ruas nos jornais, ouvimos dizer nós vivemos numa democracia aonde podemos 

falar isso, aquilo ou acharmos o que é certo. Então eu me preocupo senhoras e senhores eu me preocupo 

com esse achar certo ou errado, eu primo pelo o conhecimento eu primo pela verdade. Então eu 

conclamo o momento em que estamos hoje sabemos nós que estudamos política, sabemos nós que 

estamos vivendo um momento muito difícil no brasil, aonde temos a certeza e a convicção de que o 

comunismo foi implantado já a década e estar caminhando entre nós. Então cabe reflexão para que nós 
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não possamos continuar no machismo e simplesmente dizer porque fulano é meu amigo por eu confio 

no beltrano. Fica aqui meu apelo. Agradeceu. Em seguida fez uso da  palavra o vereador Francisco 

Marcos que após os cumprimentos disse: senhor Presidente estava ouvindo atentamente a fala do 

Deputado Ozório, gostaria que ele ainda estive presente para pode reportar na presença dele porque 

não gosto de falar por trás, eu iria dizer Deputado parabéns pela votação, mas o senhor na eleição o 

senhor teve muito mais votos do que nessa eleição, isso demostra isso demostra a falta de compromisso 

de vossa excelência com essa cidade de Altamira, porque se vossa excelência tivesse cumprido com 

seus compromissos, com seu trabalho o povo de Altamira tinha dado uma votação expressiva, não 

precisava nem o senhor sair daqui para arrumar votos. Então isso ai é o retrato do País é o retrato do 

Estado do Pará e o retrato de Altamira porque a população aqui estar consciente e sabe em quem votar. 

Se o cara trabalhou Presidente Loredan se você se dedicar as causas públicas e vai votar, o povo não 

estar mas querendo esse negócio de cesta básica, o povo não estar mas querendo essas políticas 

imediatista só de momento não. O que o povo quer João Estevam é almejar dias melhores o pensamento 

voltado para outras oportunidades de negócios que tenha o concurso público tão almejado pela 

população e que as pessoas parem de trabalhar no serviço público encabrestados, vou citar aqui pelo o 

próprio poder público fica encabrestando essas pessoas. Então fico muito feliz hoje em poder dizer 

João uma votação expressiva sim, vereador Isaac mas uma votação de sentimento do entusiasmo da 

população que disse vamos votar nesse cara que acreditamos, assim como vossas excelências. Então 

esse era um recado que queria dar para o Deputado Ozório para que agora ele reflita e comece a 

participar mas da vida pública como assim o povo o colocou. Então meu caro Presidente comunicar a 

vossa excelência e ao povo de Altamira que eu venho em reportando aqui na Câmara direto informando 

a população, que nesse mês de setembro a Prefeitura Municipal senhor Vice-Prefeito recebeu quatro 

milhões e seiscentos e oitenta  mil reais de royalties de Belo Monte, eu vivo cobrando aqui, olha vejam  

bem quatro milhões e seiscentos e oitenta mil reais, eu vejo cobrando aqui a regulamentação, esse 

dinheiro ele tem que ser destinado para a agricultura, cultura, educação, saúde e para o esporte e o 

Prefeito coloca tudo em seu gabinete, não regulamentou ele gasta como ele quer e bem como ele prover. 

Então Presidente é momento de nós começarmos vejam mês de setembro quatro milhões e seiscentos 

e oitenta mil reais. Vamos dizer assim é o FPM de vários municípios do Estado do Pará só de royalties 

de Belo Monte, viu vereadores então vamos ter atenção nisso vamos cobrar a regulamentação desses 

recursos porque vai passando o tempo e a cidade de Altamira não chegar políticas públicas nesses 

bairros e está aí o povo. Cobrar Presidente de vossa excelência, recebi um calendário do PCCR para 

acelerar essa situação dos servidores públicos, Presidente me perdoe com todo respeito que tenho por 

vossa excelência vou ficar no seu pé viu Presidente, vou ficar no pé da Mesa Diretora dessa Casa 

cobrando agilidade nisso aí, porque nós não vamos aceitar esse concurso público ser protelado para o 

ano que vem, a população ser lesada mas uma vez o concurso público tem que ser feito nesse ano, e 

nós vamos colar o Ministério Público vai ter que se posicionar também. Estou falando isso aqui na 

tribuna para vossa excelência porque eu vou fazer isso. O vereador Dr. Agnaldo Rosas solicitou um 

a parte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse:  vereador o nosso Presidente já se manifestou 

sobre essa situação do concurso público, inclusive com muita propriedade dizendo que não há 

impedimento para esse concurso público ser realizado porque o que se colocar aí é a condição de 

aprovarmos o PCCR é isso não é verdade, esse concurso público já pode ser feito independentemente 

da votação desse PCCR. Mas nós precisamos sim cobrar e cobrar com urgência para que esse concurso 

público saia esse ano ainda. Agradeceu. Retomando a palavra o vereador Francisco Marcos disse: 

Ministério Público nas costa do Juvenil e nós vamos para cima dele e nós vamos lá essa semana. O 

vereador Isaac Costa solicitou um aparte o qual foi concedida, após os cumprimentos disse: vou seguir 

o discurso da excelência Agnaldo Rosas dizer que eu também sou a favor do concurso público. Só 

acho que nós devíamos prepara nossos jovens com cursos ofertados pelo município para que eles 

possam concorrer de igual para igual, porque vem muitas feras de fora tirar as vagas dos filhos de 
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Altamira e da região. Então temos que preparar nossos jovens e ofertando esses cursos para que eles 

concorram de igual para igual para as vagas ficarem para Altamira. Agradeceu. Retomando a palavra 

o vereador Francisco Marcos disse: muito bem colocadas suas palavras vereador. Vamos fazer 

Presidente uma campanha a partir de hoje nas redes sociais, pedindo para essas entidades de ensinos 

daqui de Altamira que possa de imediato possa oferecer esses cursos para que esses jovens possam ser 

capacitados para poder fazer o concurso e o povo de Altamira ser contemplado. Quero dizer Presidente 

o caso que o vereador Agnaldo Rosas denuncia aqui, esse caso de pedofilia, essa Casa tem que olhar 

com muitos bons olhos. Que o próprio Conselho Tutelar veja essa questão muito grave que se refere 

ao serviço público. Não sei que é gostaria que vossa excelência me esclareça essa história direito de 

pedofilia porque isso é muito grave. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro 

Gonçalves que após os cumprimento disse: quero informar que ontem estive com o Ozório Juvenil, 

parabenizar ele pela grande expressão de votos que ele teve onde o mesmo teve mais de trinta mil 

votos. Também quero parabenizar nossos três vereadores Marquinho com quase dez mil votos, Isaac 

quase três mil votos e Agnaldo Rosas quase dois mil votos. Então não é fácil é uma luta árdua, tenho 

certeza que vocês passaram fome, sede e tenho certeza que não dormiram trabalhando em prol do 

município do Estado dom Pará. Nós vereadores já passamos por isso na época da campanha para 

vereador. Também senhor Presidente quero dizer como já foi falado aqui vou dizer quem foram os 

candidatos que apoiem para o pessoal saber e não ficar falando isso e aquilo. Minha Deputada Elcione 

Barbalho aqui em Altamira ela tirou quase mil votos e na eleição passada ela tirou duzentos e poucos 

votos. Então ela é uma guerreira, e dizer também que ela é mãe do Helder Barbalho, já são três 

mandatos a Deputado Federal. Meu candidato a Deputado Estadual é Ozório Juvenil e hoje ele ficou 

na mesma situação como vereador na passada a primeiro suplente e hoje estou aqui, graças a Deus 

estou aqui hoje representando o povo e lutando por melhorias para o povo. Meu Senador Jader 

Barbalho que foi reeleito com quase um milhão de votos. Em seguida votei no Zequinha Marinho, que 

também é Vice Governador do Simão Jatene. Digo para você se ele fosse bom ele não teria saído dessa 

barca e hoje ele estar como Senador e vai estar muito bem representado no Estado do Pará. Votei 

também no Helder Barbalho que foi para o segundo turno. Então temos dois Senadores no Congresso 

para representar o Estado do Pará foi uma vitória. Dizer também que o Helder no segundo turno 

ganhando nós vamos ter mais representatividade no Estado do Pará e na região da Transamazônica. 

Dizer para vocês também para Presidente eu votei no Bolsonaro porque eu sei que o povo do Brasil 

quer mudança, o povo quer mudança então vamos mudar para termos um País melhor. Por isso estou 

aqui hoje para falar para todos vocês e a mudança chegou, voto novamente no segundo turno. Helder 

Barbalho e Bolsonaro um futuro melhor. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto que após os cumprimentos disse: dizer senhor Presidente quero reiterar o seu pedido o clamor 

da população do Bela Vista, lá está sem condições de viver, temos falado e mostrado a situação do 

Bela Vista. Inclusive eu achava que as ruas onze e dez, depois que vieram aqueles moradores aqui e o 

Darlan se comprometeu de amenizar aquela situação, achei que lá estava resolvido. Na semana passada 

fiz uma visita Presidente e lá as pessoas colocaram um saco de areia para poder passar na rua, isso não 

pode acontecer o nosso Prefeito tem que tomar medidas e ver vessa situação carinhosamente. Porque 

nós que somos o para choque do povo, e eu não estou aqui para defender A, B e C não estou aqui para 

falar a verdade o que é clamor é clamor e o que não é clamor e pode esperar que espere, mas tem coisas 

que não tem como esperar. As pessoas vivem uma situação muito difícil, estive lá e eu mesmo não tive 

condições de passar com o carro naquela localidade. Isso é fato temos que ver com os olhos, que os 

olhos do Secretário infelizmente as pessoas até confundem acha que vereador é Prefeito, que Deputado 

é Governador, Deputado Federal é Presidente nós estamos no legislativo, estamos aqui para falar a 

verdade cobrar com muito respeito, não estamos aqui para desrespeitar ninguém porque não é 

desrespeitando que se consegue alguma coisa. Então gostaria de reiterar o pedido do Presidente porque 

o Bela Vista precisa mesmo. Inclusive recentemente conseguir alguns avanços estive lá e encaminhei 
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ao Prefeito as ruas 09, 11, 12, 13 e 14 que não tinha iluminação pública, e isso é um desrespeito também 

dos loteadores que fazem os loteamentos e não fazem nada e acaba sobrando para os vereadores. Mas 

tecnicamente é responsabilidade do loteador e o Ministério Público tem que chamar os proprietários 

de loteamento e entrar em acordo e aí a Prefeitura mostrar o que pode fazer e o que não pode mas tem 

que avançar. Então agradeço o município através da DIP que foi implantado a iluminação pública 

nessas ruas e os moradores já estão um pouquinho mais animados e estão esperando e sabemos que 

tecnicamente foi prometido a muito tempo quer o progresso da Sudam I e II que ia ser progressiva e 

iria chegar até no Bela Vista e que vai chegar. Mas agora da forma que estar por exemplo as ruas 10 e 

11 mesmo que não seja feita tecnicamente mas tem que pelo menos amenizar essas ruas para as pessoas 

ir e vir que é um direito de todos nós. Quero colocar aqui Presidente uma questão sobre a política, 

falamos muito em democracia mas falo minha opinião própria eu acho que nossa região não tem 

democracia, estar ai hoje quantos candidatos que se candidataram não temos nem candidato Federal 

na região e nem Estadual eleito só temos o Eraldo Pimenta é o único que e Santarém para cá perdemos 

para o Chapadinha todos os candidatos que tínhamos. Sou a favor de nós acordamos e queria que o 

Ozório estive aqui para pedir e obrar que façamos um movimento grande e que realmente nossa região 

esteja bem representado pelo o voto Distrital isso não pode mais acontecer aqui é uma vaga para 

Altamira vamos disputar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após 

os cumprimentos disse: quero dizer ao meu amigo João Roberto que eu andei muito no Bela Vista e 

sei do que você está falando a água lá e impressionante a situação da água do Bela Vista. Quero pedir 

atenção do nosso Prefeito e desse Darlan que para mil ele é um mentiroso é um cara que não respeita 

o povo. Antes de eu ser candidato ele estava fazendo quatro pedacinho de rua lá no Altaville, tapou os 

buracos e depois que souber que eu era candidato tirou as maquinas de lá e o povo de lá que se dane, 

o Altaville subindo ali da prainha na primeira rua depois da ladeira. Aí como estou passando uns dias 

lá ele para sacanear comigo e colocar a população contra mim, tapou somente os buracos da minha rua 

fez somente de sacanagem e deixou o povo lá a Deus dará. Então espero que ele crie vergonha antes 

que eu compre um litro de óleo de peroba para passar na cara de pau dele e que ele vá lá e respeite o 

povo de lá. E a água do paixão de Cristo tirou a bomba para consertar e a água lá não chega nas torneiras 

das residências. A maioria dos moradores lá tem duas caixas de água uma de reserva para ver se quando 

chegar do trabalho suado ter água para tomar um banho que muitas das vezes fica dez, quinze dias sem 

água lá no Paixão de Cristo, e quem achar que estou mentindo vá lá para ver se eu estou mentindo. 

Então que esse Secretário vá lá ver a situação do povo que está gritando com sede. Então temos a 

situação também e temos que amenizar a situação lá do Santa Benedita a poeira lá estar muito grande 

todas as ruas esburacadas aquelas ruas são todas plana boas de ser bloqueteadas lá é uma área que 

parece com uma pista de avião. Mas o sofrimento também do Santa Benedita não é diferente do Bela 

Vista. Quero lhe parabenizar João por você puxar as orelhas do Secretário, porque eu falo mesmo o 

que eu estou sentindo porque eu sei o que o povo passa. Não podemos ter esse tipo de Secretário que 

o Prefeito chame ele atenção e puxe a orelha dele para que ele cumpra com a obrigação dele que é zelar 

pela saúde do povo de Altamira e principalmente desses bairros mais afastados que os carros não tem 

como passar. E essa Norte Energia também que está fazendo lá em frente a prainha e fez uma rotatória 

que agora os carros tem que vir lá pela ponte da prainha e que tem que ir lá em cima onde era a antiga 

Celpa para fazer o retorno para voltar, nunca vi um negócio desse e aí nós ficarmos todos calados. A 

Norte Energia disse que o Prefeito não manda em nada lá e eles fazem do jeito que eles querem. Estava 

lá com um engenheiro e eu não fiz nada lá para não dar um BO contra minha pessoa, mas aquilo ali é 

uma sacanagem muito grande com o povo que mora no Conjunto Alberto Soares e no Altaville. Então 

a Norte Energia o cara me falou Isaac o Prefeito não manda em porra nem uma aqui, aqui quem manda 

é a Norte Energia o cara falou desse jeito mesmo ele falou para mim. Eu acho que a Norte Energia tem 

que respeitar o Executivo e respeitar o povo porque eles chegam aqui e querem mandar na nossa cidade 

já basta o que ele estão fazendo com essa crise tão grande e com esse desemprego tão grande porque 
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trouxeram todos de fora para trabalhar e esqueceram do nosso povo. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: nem ia vir na tribuna nesse 

expediente porque não tinha mais nada a ser discutido mas como foi citado meu nome, então 

automaticamente tenho que responder o que for de importância. O que eu acho mais engraçado nos 

discursos de alguns colegas que vem até à tribuna a hipocrisia que vai falando e que as vezes a gente 

não responde por ser tanta besteira que acaba que a gente não consegue nem ter que responder mas 

chega um momento que as gente perde a paciência, e por incrível que pareça não perdi a paciência não, 

continuo tranquilo e sereno. Mas quero dizer ao colegas que citaram meu nome por exemplo, que não 

tive nem um parente meu nesse pleito eleitoral detido por compra de voto. O vereador Dr. Agnaldo 

Rosas solicitou um aparte a qual não foi concedida. Dando continuidade o vereador Victor Conde disse 

não vou dar a parte porque você não me deu as parte quando solicitei, se for por questão de ordem nem 

citei seu nome. Eu também não fiquei carregando eleitor de forma irregular para votar em mim não e 

nem em meus candidatos, eu faço uma campanha limpa com muita tranquilidade e com os pés no chão, 

com responsabilidade e comprometimento agora o cara sair dizendo que sou nisso e que sou aquilo. 

Vamos manter o respeito e a reponsabilidade não podemos ser hipócrita, nós temos que ser honestos 

principalmente com nosso povo. O vereador Isaac Costa solicitou um aparte o qual não foi concedido. 

Retomando a palavra vereador Victor Conde Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: neste expediente vi somente esclarecer que 

eu quis dizer que setenta por cento da população paraense reprova a continuação do Governo Jatene 

porque Helder teve quarenta e sete ponto nove por cento. Paulo Rocha com dezessete ponto cinco por 

cento. Cleber Rebelo com um por cento. Fernando Carneiro com quatro por cento perfazendo o total 

de setenta por cento, quanto Márcio Miranda teve apenas trinta por cento. Então peço desculpa pelas 

colocações, mas a situação é essa. Mas tudo mostra que o nobre vereador Agnaldo Rosas estar satisfeito 

com o Governo que tem é por isso que ele trabalhou pela continuidade deste Governo que nada faz 

pelo o Pará que nada faz por Altamira, e é por isso nobre vereador que posso dizer que você teve seu 

nome reprovado você estar quase com dois anos de vereador e como vereador vossa excelência teve 

setecentos e poucos votos  e hoje com poucos nomes como candidato a Deputado Estadual o senhor 

teve em Altamira mil votos, isso demostra a reprovação pelo seu trabalho. Tem mais estava em uma 

reunião quando um membro de seu partido falou que alguém ligou para ele perguntando se eticamente 

ele não teria que apoiar seu nome. Ele me perguntou você conhece o vereador Agnaldo Rosas? Você 

tem convivência com ele?  Eu disse não ele disse então conviva com ele. Em outras palavras ele quis 

dizer que a convivência com o Agnaldo Rosas é um xarope de alho com limão e com fumo também. 

Agradeceu. O Vereador Dr. Agnaldo Rosas levantou QUESTÃO DE ORDEM, vossa excelência tem 

mais de mil indicações nessa Prefeitura, se eu tive mil indicações eu teria muito mais votos. Agradeceu. 

Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos 

senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. 

Mandando, lavrar à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal 

de Altamira, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. 
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