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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

TREZE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos treze dias do mês de novembro 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 Gomes, João 

Estevam da Silva Neto, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro 

Rodrigues do Carmo.  O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino 

Nacional. 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 do vereador Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos). 

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

Ordinária realizada no dia vinte e três de outubro do ano de dois mil e dezoito. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor 

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

Ordinária realizada no dia trinta de outubro do ano de dois mil e dezoito. Não havendo 

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

vereadora Socorro do Carmo. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO 

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

Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: estive em Belém nos dias trinta e trinta e um 

e no dia trinta tive uma reunião com o Deputado Nilson Pinto, para tratar de ações para nosso 

município para dois mil e dezenove e dois mil e vinte. Também tive a oportunidade como 

coordenadora do CISCAN que é um sistema de prevenção do câncer de útero e da mama, e como 

coordenadora fiz a inscrição do município de Altamira, e o município de Altamira foi destaque. 

Então fui receber esse prêmio também na Casa Civil no dia trinta e um de outubro o município de 

Altamira foi homenageado pelas as ações desenvolvidas na atenção à saúde da mulher e no alcance 

das metas pactuadas para o controle de câncer do útero e de mama. Hoje para estar aqui presente 

também o Dr. Cláudio Silva, para expor para os vereadores, para o público e para a população 

também que nos ouve com relação ao câncer de útero que está um índice muito grande no 

município de Altamira. Então a preocupação é grandiosa onde temos uma coleta de mais de mil 

preventivos aonde foi detectado muitas mulheres, a meta do Ministério é a faixa etária, vimos 

adolescentes de dezesseis anos com alteração no seu PCCU do colo do útero. Então assim é uma 

preocupação muito grande. Iremos intensificar através da Secretaria de Saúde e das Unidades a 

questão do preventivo e também do tratamento, temos adolescentes com câncer já. Também é até 

uma indicação de minha autoria para que seja incluída no momento matricula incluir o cartão de 

vacinação principalmente das adolescentes, pois temos vacinas gratuita nas Unidades de Saúde 

contra o HPV que é o vírus que transmite o câncer para que realmente possamos ter uma 

diminuição nesse índice de câncer no nosso município de Altamira. Também dizer a vocês que 

conversei com o Secretário Darlan Barata sobre o semáforo do Mutirão, já tem alguns dias e está 

causando realmente um tumultuo muito grande quem vai para o hospital municipal e também para 

quem vai para os outros bairros também. O Darlan disse que estar aguardando chegar uma peça 

quer não tem no munícipio para poder está arrumando aquele semáforo que realmente está 

causando um grande transtorno. A dona Jovelina nos liga e estive lá na Colina a questão da água 
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não somente na Colina mas também em outros bairros também que já estão com oito dias sem 

água. Houve um problema e eu conversei com o pessoal da COSALT a questão da capitação dessa 

água que faziam também no Parque do Açaí e agora não estão fazendo. Então é um problema que 

vão tentar estar resolvendo. Então esperamos que resolva para dar solução também a estes bairros 

que estão sem água. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que 

após os cumprimentos disse: quero dizer Presidente ao começar minha falar que essa conquista as 

Emendas Impositivas desta Casa foi um avanço para que possamos realmente ter o nome dos 

vereadores inseridos ai nas obras do município de Altamira e esperamos que o Prefeito conclua as 

obras e que não fique somente no papel, e nós vamos estar aqui cobrando. Presidente minha 

preocupação é que os próprios servidores do município fazem as denúncias. E como nós somos 

vereadores de oposição Agnaldo Rosas, os servidores sempre nos procuram para mostrar sua 

indignação, sua revolta. Tenho uma denúncia aqui Presidente Loredan eu não vou ficar calado 

porque eu recebi aqui, dizem que tem setenta servidores na COSALT que nem contra cheque eles 

tem, mas são pagos pela COSALT mesmo, eu queria saber de onde é que estar indo recursos e 

como é que a prestação de contas porque sabemos que a COSALT não tem receita até o momento 

como é esse gerenciamento desse recuso, como é que está sendo colocado e como é que está sendo 

pago esses servidores lá, porque segundas informações são pagos  somente através de um papel o 

cara chega lá é pago e pronto não tem conta cheque não tem nada. Então o que estou falando foi 

uma denúncia que me chegou os próprios servidores da instituição são quem fazem as denúncias. 

Outro assunto Presidente hoje não tem nem um ônibus na rua transportando o povo do Santa 

Benedita, Jatobá e dos outros bairros, os ônibus estão todos na garagem. Então eu queria saber 

qual o motivo desse transporte público que foi colocado sem organização, esses ônibus que está 

servindo a educação do município de Altamira e a zona rural do município de Altamira, mas foi 

colocado sabendo ele que esses ônibus não tinham condições de aguentar muito tempo fazendo a 

transportação da população. Hoje não tem um ônibus nas ruas transportando se quer um cristão de 

Altamira. Quero comunicar aos senhores que chegou essa denúncia também. Também quero fazer 

outra denúncia, onde chamo atenção dos meus pares porque eu estive com o Secretário Darlan 

Barata já chega de puxar o saco aqui do Darlan Barata já chega aqui de ficar Darlan Barata, Darlan 

inseto, Darlan para lá e Darlan para cá, vamos acabar com isso, porque esse cara foi colocado no 

governo de graça e alegria para trabalhar quem não pode com o pote não pega na ródia, está aqui 

chamei o vereador Raimundinho  Aguiar para irmos lá ao lado do Centro de Convenções e 

expulsaram de lá pessoal e caros vereadores, expulsaram de lá aqueles homens que trabalham 

honestamente, expulsaram eles dali para fazerem o transporte alternativo os caminhões de carga 

ali, e ai alugaram para montar o circo, isso ai é uma palhaçada Presidente disseram que aquele 

local era uma área de estacionamento, fui lá convidei o Raimundinho Aguiar, fui lá  com o vereador 

Aldo Boaventura, convidei o vereador Agnaldo Rosas ele estava em uma audiência e não pôde ir, 

o vereador disse vamos tirar esse pessoal daqui porque aqui é área de estacionamento e o Prefeito  

ordenou que nem mosquito estaciona aqui somente carro aqui é área de estacionamento. Então 

Presidente assim fica difícil para entendermos e ai está lá o circo no local, recebendo o dinheiro e 

não sabemos para onde vai esse dinheiro porque aquela área foi alugada não é de graça não. Então 

o homem que presta aqui em Altamira não tem valor Dr. Loredan, homens e mulheres 

trabalhadoras. O Prefeito tinha era que renunciar esse mandato e ir para a igreja do Joel Mendes 

junto com o Pastor Waldemar para tirar as mazelas e o mal feito para o povo de Altamira, isso que 

ele deveria fazer. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os 

cumprimentos disse: venho à tribuna dar uma devida atenção ao Novembro Azul que é o mês de 

Campanha de Conscientização ao Câncer de Próstata que infelizmente mata mais de dois milhões 



 
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 
 

3 

de homens por ano. Então fiz uma moção endereçada a Secretaria de Saúde para que seja reforçada 

o Novembro Azul, tanto no município como na Câmara e em outras localidades mostrar a 

importância que tem para a saúde. Também gostaria de agradecer ao Prefeito Dr. Domingos 

Juvenil por atender a indicação com o letreiro na orla do cais com o nome das cidade. Então é 

importante a população ganhou mais um benefício na orla do cais, onde virou um local turístico 

as pessoas estão indo lá tirar fotos, enfim, parabenizo ele por essa atitude. Também estou cobrando 

ele pelo porte de entrada da cidade que está bem desenvolvida e não existe o porte de entrada. 

Gostaria também de falar sobra as Emendas Impositivas, esse Poder Legislativo está de parabéns, 

no ano passado conseguimos aprovar a Lei Orgânica, e esse ano temos direito a Emendas 

Impositivas, destinei minha emenda impositiva para construção da UBS dos Quatro Bocas por 

entender a importância para o agricultor dessa UBS na localidade porque para vir até a cidade ele 

perde três dias um dia para vir um dia para ser atendido e outro para retornar. Então essa UBS dos 

Quatro Bocas é de suma importância para aquela localidade. Também gostaria de deixar uma nota 

de pesar a senhora Neusa que faleceu a algumas semanas atrás a nessa era moradora do Paixão de 

Cristo que sempre estava nesta Casa cobrando melhorias para o seu bairro juntamente com a 

Presidente do bairro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após 

os cumprimentos disse: em primeiro lugar quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de 

estar aqui nessa tribuna em defesa da nossa comunidade do nosso município, aonde temos 

apresentado inúmeras indicações, projetos e com a permissão de Deus nós estamos tendo bastante 

êxito. Também não poderia deixar de agradecer a Deus na última semana onde acompanhei os 

trabalhos de reabertura de estradas na comunidade da Serrinha, Capembas e daquela região todo o 

roteiro escolar que estava impossível transportar os alunos e também a ida e vinda dos agricultores. 

Aquela região hoje estar totalmente trafegável, algumas pendencias que estamos levando ao 

excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, algumas pendencias que nos restam que são 

pouquíssimas. Também nos agradecer por ele está nos atendendo minha indicações pedido esse 

para o Jardim Independente III, onde a rua WD e a rua Itatá está sendo concluída o blokreteamento 

levando melhor condição de vida para aquela comunidade. Cumprimentando a obre colega 

vereadora Socorro dentro de nossas possibilidades nos colocamos a disposição, sabendo a situação 

do nosso amigo Tiago encontra se internado no Hospital Regional. Que Deus possa te dar força a 

você e sua família. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar 

que após os cumprimentos disse: mas uma vez senhor Presidente senhoras e senhores vereadores 

a economia é aquecida em Altamira através de uma semana de festa que iniciou com uma 

cavalgada em comemoração ao aniversário de Altamira e a Feira Agropecuária, onde houve vários 

relatos de comerciantes onde venderam roupas, botas, bijuterias, os salões de beleza ficaram com 

as agendas lotadas com manicure, cabelo, maquiagem, enfim. A tradição dos eventos culturais 

devem ser mantidas já são quase quarenta anos de realizações de Feira, sabermos que é uma Feira 

do agronegócio financiamentos e vendas de animais, bem como realizações de shows e diversas 

competições como prova de laço, prova do rodeios envolvendo peões vindo de todos os estados. 

Quero estender aqui meus parabéns ao Gestor Municipal Domingos Juvenil por mais estas 

realizações e os organizadores do evento e toda equipe da agricultura que conseguiu no meio de 

uma grande crise econômica que atravessa o País. Quero também parabenizar todos os Diretores 

de Escolas que pela passagem do Dia do Diretor que transcorreu ontem dia doze de novembro, 

onde não se pode falar em educação sem falar no Diretor Escolar, são os diretores que organiza as 

escolas e tomam decisões importantes e sempre estão prontos para ajudar. Portanto o ambiente 

escolar depende do compromisso e da responsabilidade da ética e do bom censo e do equilíbrio do 

diretor, receba meu carinho e gratidão a todos os Diretores e Diretoras das Escolas Municipais, 
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Estaduais e particulares de Altamira. Aproveito o momento para parabenizar todos os 

aniversariantes do mês. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a OREDEM DO 

DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA.  

Proposta de Emenda n.º 001/2018, de iniciativa dos vereadores membros efetivos da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura e Desportos e da Comissão 

de Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Altamira, ao Projeto de Lei no 084/2018, que 

altera, revoga e inclui dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/1997, que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreira e Vencimentos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional 

Município de Altamira e, dispositivos da Lei Municipal n.º 1767/2007, que dispõe sobre o Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos de Altamira.  Proposta de Emenda n.º 002/2018, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo ao Projeto de Lei no 084/2018, que altera, revoga e inclui 

dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional Município de Altamira 

e, dispositivos da Lei Municipal n.º 1767/2007, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos de Altamira.  Proposta de Emenda n.º 003/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos ao Projeto de Lei no 084/2018, que altera, revoga e inclui dispositivos na Lei 

Municipal n.º 1393/1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional Município de Altamira e, dispositivos da 

Lei Municipal n.º 1767/2007, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 

de Altamira.  Proposta de Emenda n.º 001/2018, de iniciativa dos vereadores membros efetivos da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura e Desportos e 

da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Altamira, ao Projeto de Lei no 

085/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira, Remuneração e Valorização dos 

Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Altamira. 

Proposta de Emenda n.º 002/2018, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Victor Conde 

ao Projeto de Lei no 085/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira, 

Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino 

do município de Altamira. Propostas de Emendas n.ºs 003, 004, 005 e 006/2018, de iniciativa do 

vereador Dr. Agnaldo Rosas ao Projeto de Lei no 085/2018, que dispõe sobre a reestruturação do 

Plano de Carreira, Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério da Rede Pública 

Municipal de Ensino do município de Altamira.  Proposta de Emenda n.º 007/2018, de iniciativa 

do vereador Francisco Marcos ao Projeto de Lei no 085/2018, que dispõe sobre a reestruturação 

do Plano de Carreira, Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério da Rede Pública 

Municipal de Ensino do município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 086/2018, 

que Cria a Gratificação de Nível Superior para os Professores da Rede Municipal de Ensino de 

Altamira.  Parecer da Comissão de educação, Cultura e Desportos favorável ao Projeto de Lei n.º 

086/2018, que Cria a Gratificação de Nível Superior para os Professores da Rede Municipal de 

Ensino de Altamira.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto de Lei 

n.º 086/2018, que Cria a Gratificação de Nível Superior para os Professores da Rede Municipal de 

Ensino de Altamira.  Indicação n.º 1980/2018, 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 Saúde, realizar estudos com vistas a implantação dos serviços de 

atendimento médico Odontológico nos Postos de Saúde, duas vezes por semana, no horário das 19 

às 21h.  Indicação n.º 1981/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, interceder junto ao Governo 
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do Estado, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para em parceria, realizarem 

estudos com vistas destinar uma área para implantação de uma fábrica de Bloquetes, Canaletas e 

Blocos de Concreto no Centro Regional de Recuperação de Altamira, com vistas a ressocialização 

dos detentos do Sistema Carcerário de Altamira.  Indicação n.º 1982/2018, 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 com vistas encaminhar 

a esta Casa de Leis, para tramitação e votação, Projeto de Lei que dispõe sobre Diretrizes para 

implementação da Educação Integral em Educação Infantil e Ensino Fundamental I no município 

de Altamira.  Indicação n.º 1994/2018, 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/Coordenadoria de Cultura, criar o programa Biblioteca Móvel para 

atender as comunidades do Michila, Pioneira, Assurini e Cupiúba.   Indicação n.º 1995/2018, 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/Coordenadoria de Desportos, realizar atividades esportivas denominada de “Torneio da 

Integração de Futebol de Campo”, com equipes que representam os bairros de Altamira. Indicação 

n.º 1983/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, implementar um projeto 

relacionado aos bueiros, com o objetivo de prevenir as enchentes que acometem diversas regiões 

de nossa cidade no período de alto índice pluviométrico.  Indicação n.º 2001/2018, de iniciativa 

do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Wesley Storch - Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Turismo, no sentido de promover no espaço da Câmara Municipal de Altamira, uma 

palestra sobre sustentabilidade no espaço urbano e que, caso se faça pertinente, mobilize as 

Universidades Estadual e Federal do Pará e o setor Agro produtor para que se faça presentes. Na 

mesma, que apresente as ações que vem sendo adotadas pelo município sobre a temática. Indicação 

n.º 2002/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar os serviços de 

Pavimentação asfáltica, bem como, a recuperação do trecho já realizado e o calçamento das Ruas 

9, 10 e 11, no Bairro Paixão de Cristo.  Indicação n.º 1972/2018, 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 linha d`água e 

asfaltamento ou Bloqueteamento na Rua Imapê e na Travessa Luiza Ângela, no bairro Jardim 

Independente II.  Indicação n.º 1973/2018, 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 tapa buraco ou recapeamento asfáltico da 

Alameda São José, no bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 1974/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de recapeamento 

asfáltico na Avenida João Pessoa, perímetro entre a Travessa Pedro Gomes e a Passagem Xingu.  

Indicação n.º 1975/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar Piso Tátil nas calçadas 

da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.  Indicação n.º 1976/2018, de iniciativa do vereador Maia 

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

Municipal de Administração, solicitar a presença de Guardas Municipais na praia da Orla do Cais, 

nos finais de semana.  Indicação n.º 1977/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 
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serviço de um Aterro no ramal da Professora, sentido ao Travessão das Mangueiras, na 

Transassurini.  Indicação n.º 1978/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

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

de recuperação da Travessa DOM Mauro, no Bairro São Domingos.  Indicação n.º 1979/2018, de 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção do Travessão do Irmão Juarez, 

no Assurini. - Indicação n.º 1984/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Setor competente, interceder junto ao 

Governo do Estado, no sentido de disponibilizar o sistema de monitoramento por câmeras para os 

RUCs, para melhorar à segurança.  Indicação n.º 1985/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil, através da Secretaria competente, implantar um 

mini zoológico em nossa cidade, como um ambiente para vivenciar o ensino. O lugar sugerido 

seria na localidade da área dos padres, no Bairro de Brasília.  Indicação n.º 1999/2018, de iniciativa 

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

do Setor competente, construir uma Escadaria (arquibancada) nos fundos do antigo Hospital São 

Rafael.  Indicação n.º 1986/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social, 

implantar um Projeto Educacional sustentável com criação de hortas comunitárias nas escolas de 

Ensino Fundamental. Indicação n.º 1987/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere 

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

Social, para que em parceria com as Escolas Públicas, possam realizar uma semana de atividades 

Esportivas e Lúdicas no período das férias.  Indicação n.º 1988/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do 

Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de troca de lâmpada queimada 

no poste em frente a torre da vivo, na Rua da Harmonia, no bairro Boa Esperança. Indicação n.º 

1989/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de paisagismo nos 

canteiros centrais das Avenidas Tancredo Neves e Brigadeiro Eduardo Gomes. Indicação n.º 

1990/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma praça, com um Parque 

Infantil e uma Academia ao ar livre no Pimentel, no Assurini.  Indicação n.º 1996/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos de viabilidade e posterior 

implantação de escadaria com rampa, com acesso para as areias da praia artificial da Orla do Cais.  

Indicação n.º 1991/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica nas 

comunidades Buriti e Nova Olinda, na comunidade Assurini.  Indicação n.º 1992/2018, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, providenciar a substituição de 12 postes de iluminação pública de madeira por postes 

em concretos nas seguintes Ruas Itatá e Rua WD, no bairro Jardim Independente III.  Indicação 

n.º 1993/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a identificação das ruas (por meio 

de Placas) e a solicitação junto aos correios para geração de CEP (código de endereço postal) para 

os bairros: Ibiza, Jardim Independente III e Dom Lorenzo.  Indicação n.º 1997/2018, de iniciativa 

da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de 

Altamira, que através do setor competente, que realiza pavimentação asfáltica do ramal do 
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Tatajuba.  Indicação n.º 2004/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que através do setor competente, implantar uma 

Ciclovia no sentido Leste/Oeste ligando os bairros e RUC ao centro da cidade. Indicação n.º 

2005/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, que através da Secretaria Municipal de Saúde, instituir um dia da semana para 

o atendimento ao Diabético e para o Hipertenso. Indicação n.º 1998/2018, de iniciativa do vereador 

Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar a mudança do Ponto de Transporte Coletivo Urbano, 

desvinculando do Terminal existente para a Praça da Bíblia, próximo ao Mercado Municipal, e 

removendo o para a Av. João Rodrigues, em frente ao Camelódromo José Góes.  Indicação n.º 

2000/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, no sentido de inserir como documento de 

matricula a Carteira de Vacinação atualizada das crianças e adolescentes, principalmente a vacina 

contra o HPV. Indicação n.º 2003/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia, no 

sentido que seja disponibilizada a construção de infraestrutura, esporte, lazer, cultura, quiosques 

banheiro público e local de estacionamento nos Parques e Orlas de nossa cidade.  Moção n.º 

096/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de 

Congratulação a Secretaria Municipal de Saúde, pela campanha “Novembro Azul”, que está 

acontecendo durante em mês. Moção n.º 097/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

sugere que seja encaminhada Votos de Reconhecimento e Aplausos pela passagem do Dia 

Nacional de Alfabetização, comemorado no próximo dia 14.11. AVULSOS:  Edital de 

Convocação n.º 002/2018, da Presidência da Câmara Municipal, que convoca Reunião Especial 

para eleição da Mesa Diretora Executiva da Câmara Municipal de Altamira, para o biênio 

2019/2020. Ofício n.º 1679/2018, encaminhando pelas senhoras Adileida Costa Silva – Divisão de 

Assistência Social e pela senhora Kátia Lopes – Secretária Municipal de Saúde. Em seguida o 

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

DISCUSSÃO: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de 

Lei n.º 086/2018, que Cria a Gratificação de Nível Superior para os Professores da Rede Municipal 

de Ensino de Altamira. Parecer da Comissão de educação, Cultura e Desportos favorável ao 

Projeto de Lei n.º 086/2018, que Cria a Gratificação de Nível Superior para os Professores da Rede 

Municipal de Ensino de Altamira.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao 

Projeto de Lei n.º 086/2018, que Cria a Gratificação de Nível Superior para os Professores da Rede 

Municipal de Ensino de Altamira.  Projeto de Lei n.º 086/2018, que Cria a Gratificação de Nível 

Superior para os Professores da Rede Municipal de Ensino de Altamira. Indicações n.ºs 1980, 1981 

e 1982/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1994 e 1995/2018, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1983, 2001 e 2002/2018, de iniciativa 

do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1972 e 1973/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

Indicações n.ºs 1974, 1975 e 1976/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 

1977, 1978 e 1979/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 1984, 1985 e 

1999/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1986, 1987 e 1988/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicações n.ºs 1989, 1990 e 1996/2018, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 1991, 1992 e 1993/2018, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Indicações n.ºs 1997, 2004 e 2005/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  

Indicação n.º 1998/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Indicação n.º 2000/2018, 

de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação n.º 2003/2018, de iniciativa do vereador 
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Francisco Marcos. Moção n.º 096/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Moção n.º 

097/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Agnaldo Rosas que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicação nº. 1998/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. 

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

dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1984, 

1985 e 1999/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas 

e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação nº. 2000/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. 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 1997, 2004 e 2005/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Agradeceu. 

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. 1986, 1987 e 

1988/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de sua matéria. Indicação nº 2003/2018, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. 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 alguma matéria. Não 

havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  indicações n.ºs 1980, 

1981 E 1982/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1994 e 1995/2018, 

de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1983, 2001 e 2002/2018, de 

iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1972 e 1973/2018, de iniciativa do vereador 

Isaac Costa. Indicações n.ºs 1974, 1975 e 1976/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Indicações n.ºs 1977, 1978 e 1979/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 

1984, 1985 e 1999/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1986, 1987 e 

1988/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1989, 1990 e 1996/2018, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.ºs 1997, 2004 e 2005/2018, de iniciativa 

da vereadora Irenilde Gomes. Indicação n.º 1998/2018, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo 

Rosas. Indicação n.º 2000/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação n.º 

2003/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Moção n.º 096/2018, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior. Moção n.º 097/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Aprovadas a 

unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE: 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Parecer da Comissão de Educação, 

Cultura e Desportos e Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favoráveis ao Projeto de Lei 

n.º 086/2018, que cria a gratificação de nível superior para os professores da Rede Municipal de 

Ensino de Altamira. Aprovados pela maioria, recendo votos favoráveis dos vereadores 

Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa, Maia Júnior, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, 

Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e Delza Barros. Abstendo se de votar os vereadores 

Dr. Agnaldo Rosas e Maria do Socorro. Recebendo voto contrário do vereador Francisco Marcos. 

Projeto de Lei n.º 086/2018, que cria a gratificação de nível superior para os professores da rede 

municipal de ensino de Altamira. Aprovado pela maioria, recendo votos favoráveis dos vereadores 

Raimundinho Aguiar, Victor Conde, Isaac Costa, Maia Júnior, Almiro Gonçalves, Assis Cunha, 

Irenilde Gomes, João Estevam, João Roberto e Delza Barros. Abstendo se de votar os vereadores 

Dr. Agnaldo Rosas e Maria do Socorro. Recebendo voto contrário do vereador Francisco Marcos. 
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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: retorno para 

parabenizar nossa cidade que completou cento e sete anos. Dizer apesar dos parabéns temos muito 

pouco a comemorar sabemos que todos os anos acontece a mesma situação se vai haver 

EXPOALTA ou se não vai e assim cria se um clima, e no final acaba se fazendo toda uma festa. 

Dinheiro público como sabemos sendo desperdiçado com contratações com bandas para virem 

aqui fazer essas festanças quando na verdade Altamira precisa de desenvolvimento cultural mas 

não da forma de como está sendo feita. O vereador Isaac Costa solicitou um aparte o qual foi 

concedido após os cumprimentos disse: no meu ponto de vista nós vivemos numa crise muito 

grande mas não é por isso que o povo não pode se divertir Brasil Novo, Anapu, Uruará todos os 

municípios do Pará que tem sua vocação pecuária na agricultura fazem seus eventos com 

EXPOALTA todos os anos, e o povo de Altamira também tem o povo da pecuária, da agricultura 

que movimenta nossa cidade. Então eles tem o direito de se divertir e em todo município faz essa 

festa. Agradeceu. Dando continuidade o vereador disse: concordo vereador mas vossa excelência 

a de convir que a maioria das cidades esse tipo de evento já foi passado para a iniciativa privada 

não cabe mas a Prefeitura está fazendo festinha não vereador se vossa excelência pegar o 

Orçamento voltado para os postes de Altamira é quase quinhentos mil reais, e se gastar duzentos 

e oitenta mil reais, ou seja quase setenta por cento dos postes para uma dupla vereador isso não 

convence ninguém não, por isso sou contra. Eu vou fazer uma indicação para aquele Parque de 

Exposição seja passado para quem realmente possa gerir com mais competência que seria o 

SIRALTA ou qualquer outra entidade provada. Eu acho que Altamira precisa de um gestor que 

saiba fazer obras e que saiba realmente administrar a idade e não Parque de Exposição, para servir 

vereador as festas familiares basicamente. Eu gostaria de parabenizar de toda forma o Presidente 

Dr. Loredan pela forma que vem conduzindo todas essas discussões com relação ao Plano de 

Cargos e Carreira e Salários, acho que houve avanço sim, não podemos realmente concordar com 

tudo mas acho que dá forma de como foi geridas as reuniões elas foram sim de forma 

extremamente democrática e está de parabéns sim Dr. Loredan Mello, a forma de como foi 

discutida essa matérias. Me abstive de votar porque vi realmente que há contradição entre o que 

foi proposto pelo senhor Prefeito e pela a emenda do vereador Marquinho simplesmente por isso. 

A emenda do vereador Marquinho vai ser votada na próxima semana e acho que há tempo sim dos 

vereadores reanalisar seus posicionamentos e se quiserem votar na emenda com certeza voltará lá 

para o Plano de Cargos e Carreira e Salários como deseja os professores. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: bem como diz 

o Vitoriano essas leis que são criadas por esta Casa e que depois se revoga e ai a classe trabalhadora 

fica mais uma vez  massacrada Presidente por isso é que eu me coloquei contra a criação dessa lei 

086, esperamos que vossas excelências com o espírito público com a boa vontade que vossas 

excelências possam acompanhar nossas emendas que foram apresentadas nesta Casa para que 

possamos sim dar o direito de cidadania  aos nossos professores porque tenho dito isso até mesmo 

na própria campanha política que a educação  é o alicerce de tudo a educação é onde começa tudo 

, você tendo um professor bem remunerado  um professor tratado como gente ele vai para a sala 

de aula com dignidade ele vai bom conhecimento para orientar nossos filhos. Então portanto 

Presidente Dr. Loredan faço um apelo a vossas excelências para que nós olhamos sim 

principalmente para os nossos professores para a classe da educação. Estamos com dois projetos 

para serem discutidos vejo o Ministério Público se manifestando a esta Casa celeridade nesse 

processo para que até no final do ano tenhamos resolvido o problema dessa classe trabalhadora do 
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município de Altamira. Parabenizar o Ministério Público, e dizendo Presidente que votei contra 

porque eu não entendo como é que você vai criar uma lei se nós podemos inserir estar aqui as 

emendas feitas por nós e que espero que os senhores vote na terça feira próxima nessa emendas 

para que possamos incluir no PCCR. Então Presidente agora respondendo ao meu amigo vereador 

Raimundinho Aguiar, era nove horas da manhã quando iniciou essa sessão ela aqui no meu celular 

quando recebi mensagem dizendo que os ônibus estão todos parados na garagem tiraram fotos e 

eu vou trazer as fotos para mostrar para vossa excelência. Passei no mercado hoje pela manhã as 

oito e trinta horas quando me desloquei para essa Casa não tinha um ônibus no mercado também 

onde se faz o encontro das pessoas para se locomover para os devidos bairros. Então Presidente 

eu não viria aqui falar se não tivesse recebido informações, quando recebo informações vou enloco 

no local para checar  a situação para poder fazer a denúncia aqui, porque para isso que eu fui eleito 

e para isso que estou aqui nessa Casa, mas espero que vossa excelência faça um encaminhamento 

para locar uma empresa ou seja lá para quem for  para poder explorar e dar uma qualidade de 

transporte urbano para o município de Altamira, porque aqueles ônibus ali era para transporte lá 

da fazendo do senhor João Gonçalves das pessoas que moram depois do senhor José Gonçalves e 

das escolas mas próximas para fazer esse trajeto vereador Isaac. Aqueles ônibus não era para fazer 

esse tipo de transporte. Então vereador eu vejo umas coisas, vi uma placa onde vi até alguns 

vereadores questionando aqui quem tinha feito indicação Eu Amo Altamira ali na beira do cais, 

que bacana mas vamos amar primeiro as pessoas pobres, as pessoas que precisam porque essas 

pessoas que estão aqui em Altamira e precisam trabalhar que precisam de uma qualidade de vida 

melhor ai sim temos que dizer nós políticos amamos o povo deque é o que debilita Altamira e 

queremos dias melhores para o povo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto que após os cumprimentos disse: gostaria de relatar uma situação muito importante que 

teremos que estar muito atento que é a situação da água que é um câncer a saúde das pessoas é a 

qualidade da água que até hoje essa contra prova da água, que infelizmente o Ministério Público 

Estadual aguarda o apoio do Governo do Estado para mandar uma equipe de cinco pessoas para 

mandar para vir fazer essa contra prova da água e até agora nada. Inclusive no dia dez próximo no 

RUC Casa Nova foi inaugurado um novo poço depois de tanta pressão e de tanta denúncias, onde 

cavavam um poço e não chegava a quinhentos metros do antigo lixão de Altamira, e aquela água 

contaminada e que realmente o dor que vinha daquele poço qualquer pessoa sentia não precisava 

nem fazer análise. Espero que imediatamente inclusive já estive no Ministério Público Estadual e 

recentemente estive novamente no Ministério Público Federal e estive pessoalmente conversando 

com a Dra. Explicando a situação porque setenta a oitenta por cento dos problemas da saúde vem 

devido a água, e os RUCs agora tendo mais poços sem ser tratado, poxa  sabemos que não tem 

água que precisa de água, mas tinha que ter pelo menos uma pequena estação de tratamento desses 

poços do Casa Nova como tem também no Jatobá e nesses demais RUCs , venha logo para ver a 

qualidade dessa água para que realmente seja viável para esse pessoal consumir com tranquilidade. 

Também quero dizer Presidente que nem toda água da COSALT vai para os RUCS, a Casa Nova 

não é abastecida por falta de um projeto bem feito. Hoje o Santa Benedita foi implantado com o 

Projeto Santa Benedita e já era para esta tudo instalado para receber água para acabar com esse 

problema de água. Colina está aí com esse problema da Norte Energia que a Norte Energia assumiu 

e sabe que eles tem que colocar um novo poço, uma nova bomba até que o rap aconteça e aí fica 

com essa embromação. Gostaria de perguntar senhor Presidente quando o Presidente da Norte 

Energia vem aqui mesmo? Porque eles só enrola. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. 

Loredan Mello disse: vereador João Roberto, o Diretor da Norte Energia mandou aquela 

apresentação das Condicionantes, eu mandei xerocopiar para vossas excelências, ele disse que iria 
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programar uma vinda para esse semestre tenho cobrado e vou cobrar novamente. Inclusive uma 

crítica à Norte Energia que todas reuniões de avaliação mensal deles é no horário da Sessão da 

Câmara, hoje por exemplo estar ocorrendo lá essa avaliação as nove horas todas as terças feiras. 

Então fica complicado para os vereadores participar dessas reuniões. Agradeço a vossa excelência 

pela deferência ao meu projeto e indicação sobre a Educação de Tempo Integral Infantil e todos 

os candidatos à Presidente do Brasil se comprometeram com a creche esperamos que isso seja uma 

realidade e que os recursos aumentem para a educação e que possa torna realidade a educação em 

tempo integral aqui em Altamira. Hoje mesmo nós vimos aqui a Dra. Gabriele mostrar o 

Orçamento do ano de dois mil e de dezenove, na demonstração que ela fez o recurso de Altamira 

de duzentos e trinta e nove milhões, e a expectativa para dois mil e dezenove é de duzentos e 

oitenta.  E segundo o Executivo e segundo ela todos esses recursos a maior parte será voltado para 

a educação do FUNDEB que inclusive a Câmara não tem direito a duo décimo referente ao 

FUNDEB. Então esperamos que esse recurso sejam investidos realmente em educação. E também 

fizemos uma indicação para atendimento odontológico lá no Posto da Brasília para atendimento à 

noite para quem é trabalhados vamos encaminhar para a Secretária de saúde para atendimento pelo 

menos duas vezes por semana. E que a Prefeitura faça um convênio com o Centro Regional de 

Recuperação lá no Presídio para colocar uma fábrica de bloquete, canaletas e blocos lá dentro do 

Centro de Recuperação de Altamira, é uma alternativa para ocupar nossos detentos e fazer com 

que eles tenham redução de pena e que também sejam reinseridos em nossa sociedade. Então 

espero que a Prefeitura faça esse projeto lá, porque foi uma das propostas que fizemos na 

campanha. É um projeto de ressocialização dos detentos e de geração de emprego e renda. 

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 treze dias do mês de novembro 

do ano de dois mil e dezoito. 
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