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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

VINTE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, reunira se no Plenário da Câmara 

Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa Aguiar, os vereadores 

Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, 

Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do 

Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, Maria Delza barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues 

do Carmo. Em seguida o senhor Presidente convidou todos 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 Sessão em nome de 

Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores Dr. Loredan de Andrade Mello 

(viajando/Belém/recebendo Selo de Gestão Transparente), Waldecir Aranha Maia Júnior (doente), 

João Estevam da Silva Neto (zona rural/Assurini) e João Roberto Mendes (doente). Em seguida o 

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

Reunião Ordinária no dia vinte de novembro do ano de dois mil e dezoito. Não havendo 

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

o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: 

senhores nesta semana assistimos várias manifestações de consumidores contra a Rede Celpa. Em 

vários municípios usaram nessa semana para se manifestar sobre a forma de como a Rede Celpa 

vem atuando e vem massacrando os consumidores do Estado do Pará, em Altamira não foi 

diferente, e estas manifestações foram importantes porque surgiram no seio da sociedade e isso 

nos deixa extremamente feliz porque mostra que a sociedade ela estar tomando conta do que se 

pode fazer e que se pode fazer muito independentemente de qualquer outro tipo de autoridade quer 

que seja Legislativo, Executivo ou Judiciário,. Na verdade com relação a Rede Celpa eu sempre 

achei muito estranho todos os anos o próprio Judiciário determinar uma semana para conciliação 

de processos contra a Rede Celpa. Porque que isso é de se estranhar? Porque na maioria das vezes 

os acordos saem para beneficiar a Rede Celpa onde os consumidores acabam fazendo acordos de 

parcelamentos e parcelamentos, então sempre estranhei e acho que na verdade o Judiciário ele tem 

servido mais para beneficiar a Rede Celpa do que propriamente os consumidores e os 

consumidores já não aguentaram mais e foram para as ruas e chamaram atenção da Rede Celpa e 

está chamando atenção dos órgãos que regulamenta, dos órgãos que fiscalizam para vir em cima 

da Rede Celpa e exigir dela realmente um posicionamento mas claro, o consumidor já não aguenta 

mais tantas tarifas altíssimas. E nós como vereadores somos cobrados também nas redes sociais e 

as pessoas as vezes nos perguntam qual é o teu projeto com relação a esta situação? Ora nós 

sabemos que essas tarifas elas são definidas pelo o Governo Federal, é ele que determina se vai 

aumentar ou não o preço do consumo da nossa energia. Sabemos que dentro desse consumo existe 

o imposto de circulação de mercadoria que é o ICMS que é de competência do Estado, e existe a 

contribuição de iluminação pública que é de competência do município, ou seja são esses três 

órgãos que determinam quanto nós devemos pagar ou quanto não devemos pagar. Com relação ao 

município caberia sim ao Prefeito. Mandaram m Projeto de Lei para cá para determinar a 

diminuição da contribuição de iluminação pública e isso seria de competência enquanto vereador, 

inclusive fazer uma indicação para que o Prefeito diminua essa incidência seria uma forma de 

tentar diminuir. Outra forma é a população sim manifestar como se manifestou de forma 
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extremamente coerente para os municípios e percebemos que surtiu efeito. Então eu não como 

vereador mas como consumidor também lesado eu me junto a estas manifestações é por isso que 

parabenizo as manifestações. Também nós ouvimos nas redes sociais manifestações contra um 

suposto caso de pedofilia que supostamente ocorreu dentro de um colégio dentro do município de 

Altamira, e somos cobrados também quanto vereador para que  nós se manifeste, e eu lembro que 

há umas quatro, cinco sessões atrás fiz uma manifestação aqui pedi para que a Mesa Diretora dessa 

Casa que oficia se o Secretário de Educação e oficia se o Conselho Tutelar para saber quais os 

procedimentos  que foram tomadas com relação essa denúncia que é gravíssima. E hoje chegando 

aqui eu recebi uma notificação de um advogado que se identifica como Danilo Gondim que eu não 

sei se ele é da Prefeitura, se é privado ele diz o seguinte:  que diante das minhas ultimas 

manifestações públicas como vereador que eu tome basicamente cuidado com relação essas 

minhas manifestações, e segundo ele eu posso responder a ser responsabilizado judicialmente. 

Recebi hoje está notificação extrajudicial eu acabei de devolver para ele que eu não recebo este 

tipo de ameaça, foi devolvido para ele daqui a pouco ele vai receber a devolução desta notificação 

extrajudicial. Primeiro que ele não identifica quem ele está defendendo eu não sei quem é. Em 

nem um momento eu citei nomes aqui de suposto acusado é um fato que é notório é público quem 

participa de grupos sociais sabem que a população anda cobrando informações sobre essa situação. 

Eu particularmente saindo daqui vou convidar alguns vereadores para saber se essa situação já 

chegou até ao Ministério Público, é o Ministério Público sim que é o autor legal para buscar 

responsabilizar esse fato. O que sabemos foi que a vereadora Socorro notificou o Conselho Tutelar 

para vir aqui nesta Câmara para se manifestar para dizer o que realmente estar acontecendo e 

infelizmente o senhor Presidente não permitiu porque segundo ele não estava na pauta. Eu 

questiono está situação porque em outras situações já houve pessoas chegarem aqui e se manifestar 

sobre determinado assunto que não estava na pauta. Então peço ao senhor Presidente para que isso 

seja regra para que nós não permitamos que mas ninguém aqui se manifestar se não estiver na 

pauta. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os 

cumprimentos disse: primeiro quero registrar a presença nesse recinto do senhor Gilmar Antônio 

de Quadros de Castelo de Sonhos e da senhora Roberta engenheira agrônoma lá de Castelo de 

Sonhos que está nos visitando sejam bem-vindos. O assunto que me traz aqui nessa tribuna senhor 

Presidente é relacionado ao transporte escolar da Vicinal Rio do Peixe de Cachoeira da Serra, o 

carro de placa FBC 6179, onde ele tenta transportar as crianças sem as mínimas condições 

necessárias eu trouxe aqui umas fotos que depois entregarei para todos vocês, aonde esse carro até 

as portas e o motor é amarrado com cordas, não tem freio, o freio usado é o freio motor onde ele 

trabalha no máximo quando consegue são dois dias por mês quebrando constante ente e as crianças 

ficam à mercê lá, e foi comunicado ao então Secretário atual senhor Roni Heck que nada o fez 

para solucionar  esse caso. A senhora Tatiana entrou em contato com ele se quer deu uma resposta 

porque esses transportes escolar são vinculados a empresas, inclusive uma do ex-subprefeito 

Constante, a outra empresa que faz parte do transporte escolar é do cunhado do secretário. Nós 

como vereador não podemos aceitar essa vergonha de ter um carro nessas condições senhora líder 

do governo, espero que a senhora nos ajude aonde o transporte escolar precisa ter segurança e esse 

não tem nem assento as crianças vão amontoadas parece até sacos de mercadorias. E no dia de 

hoje em pleno século XXI e não podemos aceitar. Cabe que a Secretaria de Educação junto ao 

Departamento de Transporte Escolar tome providências e isto acontece porque há uma resolução 

que o Ministério Público dizendo que os carros escolares para participar de uma licitação é 

necessário que ele seja do ano de dois mil e oito para frente. Os carros que existe na região são 

abaixo do ano de dois mil e oito, aonde eles deixam passar a licitação e depois eles entram naquele 
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mecanismo da despensa e apresenta o carro totalmente irregular e não apresentam esses carros ao 

Conselho e ao Departamento de Transporte, as vezes apresenta outros carros e colocam uma sucata 

velha e que as vezes não tem nem valor. E não é só esse isso é só um dos casos que acontece lá 

tem outros. Mas eu fiz a visita na semana passada com a senhora Tatiana e solicitei dela as fotos 

para apresentar para vocês e ao Presidente que hoje preside essa Sessão Ordinária. Espero que faça 

encaminhamentos necessários. Outro assunto senhor Presidente que me traz aqui é sobre a revolta 

do senhor Manoel lá do alto do bairro Airton Sena I, onde eles moram a menos de cem metros da 

caixa d’água da estação de tratamento e não tem nem água nas torneiras passados anos após anos 

verifica se que o descaso de abastecimento nessa cidade a cada dia é pior a cada dia traz mas 

transtorno, hoje ele veio a Câmara Municipal e está sentado com sua esposa na primeira fileira 

questionando que a Câmara de Vereadores tome providência para que eles possam ter acesso a 

esse tão sagrado liquido eu Deus nos deu nem  parece que tenho falado nessa tribuna muitas das 

vezes e repito que moramos numa região que se quer tem água , se quer tenha um Rio tão grande 

quanto ao Xingu que moramos lá no semiárido do Nordeste aonde não tem água para tratar. Diante 

de tantas reclamações anos passados nessa tribuna eu falei que quando foi transformado a 

COSALT que ela não tinha condições de manter esse sistema de água que era tão complexo, a 

COSANPA também não tinha e a COSALT piorou todas as vezes ouvimos reclamações e todas 

as vezes que tocamos nesse assunto aqui na tribuna aqui em Altamira a partir do ano de dois mil e 

treze quando eu cheguei nessa Câmara, aqui tem dois Poderes Executivo um joga culpa no outro  

a base do governo joga culpa na Norte Energia e nós da oposição jogamos a culpa nos dois 

Prefeitura e na Norte Energia e nem um dos dois resolve. Visto a bagunça que está generalizada 

nos serviços básicos, os mais básicos e os mínimos necessários para que a população possa ter dias 

melhores. Espero que daqui saia esses dois encaminhamentos tanto da Prefeitura através da 

COSALT e para a Secretaria de Educação para que tome providências na Vicinal do Rio do Peixe 

para que coloque um carro com melhores condições para atender aquelas crianças e ofertar aos 

pais mas segurança nos transportes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: hoje o que me traz aqui, tenho vários 

assuntos a serem tratados mas irei tratar de dois nesse momento. Pois nesses dias as redes sociais 

citavam sobre um suposto caso de pedofilia na Escola Ulisses Guimarães e mencionei o suplente 

do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente sobre essa situação de como estava o 

andamento pelo o Conselho Tutelar, e o Conselho dos Direitos a resposta que eu tive foi que 

procurasse o Conselho Tutelar porque eles não tinham a responsabilidade sobre essa situação, mas 

a minha pergunta foi se sabiam realmente como estava essa situação? E solicitei através de ofício 

a presença e agradeço aos Conselheiros que vieram para nossa reunião que aconteceu mais cedo e 

que iremos marcar uma reunião com todos os Conselheiros para que possamos e que ninguém está 

aqui para colocar a corda no pescoço de ninguém aqui nós estamos para a sociedade para a 

população de Altamira que quer uma resposta houve ou não pedofilia? Nós queremos sim essa 

resposta para dar ao povo de Altamira. Gostaria de agradecer imensamente a Lucinha que vem 

aqui conosco a Regina, o Carlos Henrique, Ernesto e a Fabiola. Gente ser Conselheiro Tutelar não 

é brincadeira é um cargo sério o próprio ECA que é o (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

todos seus artigos. Tive a oportunidade  de estudar quando era da Secretaria estive na Secretaria 

do Trabalho e Promoção Social, e parabenizo a Lucinha, a Malaque não está presente que foram 

excelentes Conselheiros Tutelar e a Lucinha é conselheira e sabe disso, apoiamos porque ela tem 

domínio e não é só ser candidato se eleger e ir para uma cadeira não, você tem sim que defender 

os direito da criança e do adolescente, você tem que fazer os encaminhamentos para o Ministério 

Público e para o Juizado da Vara da Infância. Me recordo muito bem Lucinha nós estávamos quase 
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que toda semana lá com o Dr. Geraldo Leite um Juiz somente da Vara no município que não temos. 

Então senhores conselheiros a função para quem não sabe é a proteção e a garantia dos direitos 

dos menores, segundo esse grande Estatuto que é o ECA. O papel de você começa agir sempre 

que os direitos das crianças e dos adolescentes for ameaçados e violados pela sociedade pelo 

passado pela sua conduta. Então é isso que nós queremos é uma resposta foi feito encaminhamento 

para esse caso porque está tão oculto. Então é isso que queremos pois os grupos e as redes sociais 

estão malhando todos os Conselheiros Tutelares, e nós sabemos que temos bons conselheiros e 

que temos conselheiros que fazem seu papel. Então queremos realmente uma resposta sobre essa 

situação. E hoje chego hoje nessa Casa e recebo que que não sei de onde ele saiu este advogado 

Danilo Gondim quem é? mandou para mim e para o Agnaldo Rosas já nos intimidando eu e o 

Agnaldo estamos entregando isso aqui é uma falta de respeito com o Legislativo, isso é uma falta 

de respeito nos acusando nós aqui somos defensores do povo, defensores das nossas crianças e 

adolescentes. Então nosso repudio a este advogado que venha aqui para esta Casa sim, mas para 

defender o povo de Altamira, e não uma pessoa que está supostamente acusada de pedofilia. 

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

cumprimentos disse: Presidente vou começar aqui falando a vossa excelência que faça 

encaminhamento ao Ministério Público porque nós vamos hoje ainda para informar essa questão 

do PCCR Projetos n.ºs 084 e 085/2018, que tramita aqui nessa Casa. Esperamos que nessa semana 

seja dado o Parecer da Comissão, Comissão essa que tem como Presidente o vereador Almiro 

Gonçalves e membro vereador João Roberto da Educação, e da Comissão de Constituição e Justiça 

o vereador Victor que é da Educação, que vossas excelência der o Parecer nessa semana para que 

possamos na terça feira próxima votar para que não fique assim enrolando e protelando a classe 

da educação do município. Também Presidente denunciei na semana passada com relação aos 

ônibus que fazem linha de transporte alternativo do município de Altamira estavam parados e 

estavam mesmo ai logo colocaram combustível e colocaram os ônibus para as ruas. Está aqui o 

senhor lá do bairro Paixão de Cristo, onde ele diz que os ônibus só estão passando somente de 

quatro a cinco horas é que o ônibus, um homem dessa idade não mentir, e a imprensa por gentileza 

filma esse senhor porque um senhor dessa idade não vem para esta Casa para mentir, sair de um 

bairro distante e vir fazer uma denúncia mentirosa de tão fato, ela não tem ruas que preste, não 

tem iluminação pública, não tem transporte alternativo, o povo lá estão todos abandonados e ai o 

Executivo diz que está tudo um maravilha que a cidade está um encanto. É muito triste isso 

Presidente é por isso que nós estamos Presidente cobrando no dia a dia, mostramos para a imprensa 

e esperamos que a imprensa divulgue isso que mostre as coisas ruins também porque o povo está 

cansado de ser lesado nessa cidade, essa cidade deu quarenta anos de mandato para esse Prefeito 

já, três Estaduais, três Federal e quatro de Prefeito. Então ele tinha que devolver isso em forma de 

trabalho, devolver isso para a população. Então meu caro Presidente eu hoje também no segundo 

expediente vou falar sobre a Celpa. Tenho também em mãos a carta do advogado Danilo Gondim 

em que ele cita o vereador Agnaldo Rosas e a vereadora Socorro do Carmo, eu acho que vossa 

excelência como um bom Presidente que é, vossa excelência tinha que fazer era uma representação 

contra esse advogado porque ele não tinha nada que está mandando carta para vereador 

intimidando vereador dando sugesta porque isso aqui é uma sugesta e eu vou jogar isso aqui na 

cara dele, está ai Danilo Gondim, porque nós não vamos nos intimidar diante desses advogadinhos 

de porta de Prefeitura e de porta de Delegacia para ficar aqui intimidando essa Casa . Esses caras 

que fazem essas putarias por ai, esses casos de pedofilia tem que ir para a cadeia Raimundinho 

Aguiar, esses Conselheiros Tutelar que se matam no dia a dia, existe os bons e os maus nós vamos 

ficar de olho ativamente até esses conselheiros que estão covitando esse tipo de sem-vergonhice 
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tem que ir para a cadeia. 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 em defesa dos interesses do município. Presidente Raimundinho Aguiar, no decorrer 

da semana foram marcados de muito êxitos visitei inúmeras comunidades e lamentavelmente em 

cada casa que a gente chega o clamor por água é absurdo, é inacreditável. Nós temos que tomar a 

seguinte precaução Presidente Norte Energia assim como outras entidades como ouvimos o 

Marquinho falar a poucos que não tem se quer o menor respeito por esse Poder. Na semana passada 

por volta de oito horas da noite estava aquele tumultuo no bairro da Colina, aonde a dona Jô e 

moradores ligaram e eu me direcionei até lá e ao chegar lá observei o pessoal da Norte Energia 

fechando o acesso dificultando o acesso daqueles moradores poderem chegar em suas residências. 

E logo em seguida chega o Secretário Darlan Barata e vai tentar conversar com eles para aqueles 

não fechem e vocês nem imaginam o tamanho do desrespeito da Norte Energia, eu não digo agora 

só com essa Casa de Leis, mas também com os moradores enfim com todos. Graças a Deus com 

muita luta o Darlan mandou obstrui a passagem quer eles tinham acabado de fechar. Então senhor 

Presidente é necessário que ao sair dessa Casa de Leis, que comece a notificar essas entidades 

exigindo respeito com nosso povo isso é um absurdo. Os bairros mais de sessenta tem atoleiros no 

meio da rua eu chamo assim atoleiro, aonde inúmeras encanações se rompem ou seja de seis em 

seis metros quando entram em rede vai se rompendo e se formando atoleiros da rua trabalho feito 

pela Norte Energia deixou herança maldita para nossa comunidade. Deixo aqui minha indignação, 

meu repudio. E gostaria senhor Presidente e apelo mas uma vez vamos notificar a Norte Energia 

convocar para audiência para que eles respeitem os direitos do povo Colinas, Paixão de Cristo, 

Liberdade, Airton Sena I e Airton Sena II, todos sofrendo com o grande problema de falta de água 

tem água e dez não. É vazamento em todos os locais e parece que não tem fim esses vazamentos, 

acabaram de fazer quatro reparos ontem e a tarde já apareceram oito vazamentos aquela rede que 

entra água vai de seis em seis metros tem um atoleiro. Então fica aqui Presidente meu repudio, 

minha indignação. Agradeço os moradores e a população que se dirige a mim a minha casa onde 

montei meu escritório para poder atendê-los, levando suas reivindicações em favor desse 

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

cumprimentos disse: Presidente fica aqui minha indignação contra o valor das tarifas abusivas da 

Celpa como já foi falado sabemos que nós pagamos a tarifa administrativa a energia mais cara do 

mundo também pagamos a taxa de iluminação pública que é também uma das mais caras do brasil. 

Então nossa população já não aguenta mais pagar tantos impostos estamos trabalhando somente 

para o Governo Federal e para o Governo Estadual. Então isso é inadmissível. Fica meu repúdio 

contra a Celpa. Nós vereadores Parlamentares dessa Casa de Leis temos que tomar providências o 

mais rápido possível e ir para cima. Dizer para o Agnaldo Rosas e para a enfermeira Socorro, fica 

minha insatisfação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após 

os cumprimentos disse: sou solidário aqueles que receberam essa carta indecente esse advogado 

que também não sei quem é, porque não só a Socorro, Agnaldo e o Marquinho, mas todos aqui 

lutam em favor daquele que são oprimidos e injustiçados, não recebi essa carta mas gostaria de ter 

recebido. Meus amigos venho aqui falando há vários meses com relação a essa tarifa de energia 

que é absurda, a Celpa mete a mão no bolso do consumidor sem dó e sem piedade, aplica multas 

abusivas e implacáveis em cima dos consumidores. Temos essa Hidrelétrica de Belo Monte no 

quintal da nossa casa, aquele que passaram nas gestões passada onde eu ainda não estava aqui, e 

eu participei de várias audiências públicas que eu era do Movimento a favor da barragem mas 

minha voz lá que muitas das vezes eu tinha que ir pela maioria porque meu voto era vencido que 

eu falava dessa tarifa que nós tínhamos que ter esse privilégio, nós do município de Altamira e de 
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Vitória do Xingu, Brasil Novo e de Medicilândia nós tínhamos que ter privilégio nessa tarifa, hoje 

quando chaga o talão de energia na casa de vocês, ao ver vocês se assusta quem mora de aluguel 

não sabe se paga o aluguel ou se paga sua conta de energia, hoje o talão de energia como disse na 

semana passada concorre com seu supermercado do mês é um preço insuportável. Vejam bem 

temos três obras em nosso Estado, a hidrelétrica de Curuá-Una, a Hidrelétrica de Tucuruí e a 

Hidrelétrica Belo Monte no nosso Xingu. Então misso é inadmissível, inaceitável, essa luta não é 

minha e de nem um dos vereadores que estão aqui ela é de toda população de Altamira e de nossa 

região. Temos que nos unir, nos fortalecer e pensar no bolso de cada um de vocês porque você tira 

uma parte da sua cesta básica para pagar a energia. Então na época das Condicionantes nós 

tínhamos que ter nossos privilégios com esse valor hoje a Celpa ela compra energia da ANEL que 

é feito leilão em Brasília, e ela não tem dó de nós, nossa força aqui e ainda bem que uma das 

propostas de governo o Governador eleito Helder Barbalho onde ele falava nos debates políticos 

que um dos objetivos dele é realmente essa tarifa abusiva. Então nós temos que fazer uma 

Comissão nós nos unirmos aqui e irmos com o Governador do Estado assim que ele assumir que 

não vai adiantar nada nós ficarmos aqui somente gritando e nós estamos puxando a causa para si 

próprio essa é uma luta de todos é para isso que estamos aqui é para defender o povo de Altamira, 

não vamos defender somente nós, vamos defender os outros municípios vamos nos unir chamar 

os vereadores de Vitória do Xingu, do Brasil Novo e os Prefeitos e irmos para a capital falar com 

o Governador do Estado  porque é assim que nos fortalecemos sozinhos ficamos igualmente uma 

andorinha sozinha não faz verão. Outra coisa também a crise está muito grande devido a ressaca 

da obra e ela ainda vai aumentar muito mas porque os serviços da obra de Belo Monte estão 

diminuindo vocês ver  que esse frigorifico ai que foi fechado ele gerava mil empregos indiretos e 

três mil empregos direto era movimentado em Altamira três milhões de reais por dia através desse 

frigorifico, nós temos que atrai empresário junto ao Governador do Estado para isentar esse 

empresários dos impostos durante alguns anos para vir construir um frigorifico aqui na nossa 

região e Transamazônica para gerar emprego e renda da forma que queremos nossa mesa farta 

temos que querer a do vizinho também. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Victor Conde que após os cumprimentos disse: minha vinda nessa tribuna é para tratar sobre o 

encontro que tive com o IPA que é o (Movimento Popular de Altamira) pessoas que estão 

encampadas na luta para tentarmos assim diminuir o valor das nossas contas de energia, e muitos 

deles nos encontraram e vieram em nossos gabinetes com algumas demandas e algumas pautas 

que através de nossos gabinetes para serem encaminhadas a primeira delas foi o pedido de uma 

audiência pública  que é junto a Celpa e os vereadores e com alguns órgãos competentes  para que 

consigamos discutir e debater o porquê das altas tarifas cobradas em nosso município, tendo em 

vista que quase diariamente recebemos em nosso gabinete as demandas por parte da população e 

de pessoas extremamente carentes com contas de energia de altíssimo valor. Recentemente uma 

senhora que mora lá no RUC Jatobá ela veio até a mim com três talões de energia cada um com o 

valor de quinhentos reais, onde sua casa tem somente uma geladeira e dois ventiladores. Então é 

inadmissível que nós aguentamos essa situação calados e sem saber a quem cobrar estamos 

pautando tudo que nos tem importância o que é necessário para conseguirmos quem sabe daqui 

para frente cobrar das entidades corretas. Cobrar do Governador eleito Helder Barbalho que um 

dos maiores impostos cobrados em cima da tarifa é o ICMS, e nós podemos buscar artifícios para 

tentar diminuir esse valor que é cobrado hoje da nossa energia elétrica. Vale ressaltar também que 

existem inúmeras outras situações dentro de nossa tarifa de energia, uma delas por exemplo, que 

foi citado nessa reunião passados por pessoas que fazem parte do movimento sobre se você quiser 

desligar sua energia hoje você paga e continua ainda pagando um, dois, a três meses por conta do 
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serviço está ali a sua disposição, se você está cortando sua  energia de uma residência que você 

não utiliza más e ai você vai continuar sendo taxado disso, ou pior se você entra no site da Rede 

Celpa hoje e busca seus talões de energia você ainda tem um mês que ainda vai vencer. Então 

como é que eles podem fazer essa aferição da sua conta de energia sendo que você não consumiu 

ou então quer dizer que a nossa economia que fazemos diariamente, pois não conheço pessoas em 

Altamira hoje que não economize energia para conseguir economizar no bolso, na sua conta de luz 

e quer dizer que a conta do mês que vem você nem consumiu e já está sendo cobrada, então é 

inadmissível. Então estamos encaminhando as pautas, nós vamos partir do nosso gabinete criar 

uma proposição impositiva em cima de tudo que pode acontecer para que assim consigamos 

debater e quem sabe assim ter condições de pagar uma energia de qualidade e com preço acessível 

para nossa população. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos 

trabalhos ao primeiro Secretário para que também possa fazer uso da palavra, ao assumir a 

condução dos trabalhos facultou a palavra ao vereador Raimundinho Aguiar que após os 

cumprimentos disse: quero informar a todos que estive na Secretaria de Educação fui bem recebido 

pelo secretário Roni Heck, solicitei informações sobre o ano letivo do ano de dois mil e dezenove. 

Fiquei feliz em saber que em breve as novas escolas localizadas nos bairros Buriti e Bonanza serão 

inauguradas e entregues a população. Dois grandes investimentos realizados também pelo o 

Prefeito Municipal Domingos Juvenil que irão atender a demanda dos bairros. Também serão 

abertas creches, a creche Batista o Pastor Raimundo Marques Marinho, vai ser no período parcial, 

localizado no centro da cidade que irá atender duzentas crianças. A creche irmã Vitalina Gontijo 

da Assembleia de Deus, funcionará no período integral, localizada no RUC Jatobá, irá atender cem 

crianças. A creche Conhecer período parcial, localizada próximo a feira do bairro de Brasília, irá 

atender trezentas crianças. A Creche Santa Benedita funcionará no período integral, localizada no 

conjunto residencial Santa Benedita, irá atender setenta e cinco crianças. No total abrirá seiscentos 

e setenta e cinco vagas novas para nossas crianças que precisam ir para a creche. Assim dando 

oportunidade para que as mães possam trabalhar. Parabenizo a SEMED pelo o grande 

desenvolvimento na educação, nas últimas avaliações do IDEB foi alcançado ótimos índices. 

Parabéns Diretores e Vice-diretores, Coordenadores e professores, equipe de apoio, a todos que 

fazem a educação de Altamira crescer. Quero justificar ao nobre vereador Aldo, que em contato 

com o Secretário de Educação Roni, o mesmo me informou que foi notificado o proprietário do 

transporte agora citado e que o mesmo será substituído na vicinal do Rio do Peixe em Cachoeira 

da Serra, que o mesmo será demitido e que serão tomadas novas providências. Com referência ao 

caso citado que tive conhecimento pelas redes sociais, um caso de grande gravidade onde há 

suspeita de pedofilia, o que fomos informados é que o suspeito foi demitido foi comunicado ao 

Conselho Tutela, ao Ministério Público para que tome providências. Enquanto nós vereadores 

dessa Casa de Leis prestaremos todo o apoio para que o caso não fique impune. Agradeceu. 

Reassumindo a direção dos trabalhos. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO 

DIA, solicitando ao vereador Isaac Costa que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO.  Projetos de Decretos Legislativos n.º 092 a 107/2018, que outorga comenda de 

Mérito Legislativo a: DL 092/2018 - Bruce Whayne Gomes de Souza. DL 093 - José Ribamar 

Mendes (In memoriam). DL 094 - Wilson Soares de Oliveira.  DL 095 - Felipe Adms de Oliveira.  

DL 096 - Deiziany Michelly Rodrigues de Araújo. DL 097 - Francisco Roberto de Souza. DL 098 

- Karina Pinto. DL 099 - Benedito Pereira da Paixão. DL 100 - Gutemberg Teixeira da Cruz. DL 

101 - Carlos dos Santos Calaça. DL 102 – Roney Santana Vieira. DL 103 - Midiane Chaves de 

Araújo. DL 104 - Natália da Silva e Silva. DL 105 - Romildo Gonçalves da Silva. DL 106 – 

Cristiane Moreira Prado. DL 107 - Edileide Alves de Oliveira.  Indicação n.º 2025/2018, de 
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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 um Comando 

de Médico para atender os moradores do bairro Santa Ana. Indicação n.º 2008/2018, de iniciativa 

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

Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Obras, construir uma Praça na 

comunidade Floresta. Indicação n.º 2014/2018, 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, adquirir um Ônibus com capacidade para 42 lugares 

para transportar os idosos para participarem do programa “CCMI”.  Indicação n.º 2016/2018, de 

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

de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, que desenvolva e implemente um programa 

regular de conscientização dos riscos da gravidez na adolescência. O mesmo poderá ser executado 

nas escolas de Ensino Fundamental de Altamira. Indicação n.º 2017/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Roni Emerson Heck - Secretário Municipal de 

Educação, que seja implantada a disciplina de “Noções de Tecnologia e Inovação” nas turmas de 

8º e 9º Ano do Ensino Fundamental de Altamira. Indicação n.º 2018/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Paulo Altino Freitas da Cruz. Diretor Geral do 

Instituto Federal do Pará, para que seja realizada, pela turma de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, palestras nas escolas de Ensino Fundamental de Altamira, com o intuito de promover o 

conhecimento sobre tecnologia na rede pública de ensino. Indicação n.º 2009/2018, 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 os serviços de 

linha d`água e pavimentação asfáltica nas Ruas Antônio Lemos e João Besouro e, na Travessa São 

Feliz, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2010/2018, de iniciativa do vereador Isaac 

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

Secretaria Municipal de Obras, perfurar um poço artesiano, como também, construir uma caixa 

d`água e realizar o serviço de rede de distribuição de água para atender a comunidade Quatro 

Bocas, no Assurini. Indicação n.º 2006/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal de Altamira, que através do setor 

competente, implantar uma ciclovia ao longo da Avenida João Pessoa.  Indicação n.º 2007/2018, 

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

Municipal, que através do setor competente, criar o Projeto “Reciclar nas Escolas”, para ser 

implantado nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Indicação n.º 2011/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, criar um Projeto de Alfabetização Cidadã dentro do Departamento de 

Limpeza Pública voltado aos Garis. Indicação n.º 2012/2018, de iniciativa do vereador João 

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

competente, criar um cronograma de recolhimento de entulhos nos RUCs. Indicação n.º 

2013/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do Secretaria competente, realizar o serviço de reparo na Avenida 

Castelo Branco, próximo à área do igarapé, que devido ao transbordamento destrói a camada 

asfáltica, no bairro São Domingos.  Indicação n.º 2021/2018, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, implantar Redutores de Velocidade, Placas sinalizando a travessia de alunos e Faixas 

para Pedestres, em frente a EMEF Dr. Ulisses Guimarães. Indicação n.º 2022/2018, de iniciativa 

do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 
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Secretaria competente, realizar o serviço de galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de 

acessibilidade e pavimentação ou bloqueteamento nas Ruas “A” e “B”, na comunidade Chácara 

Canaã, na estrada Monte Santo. Indicação n.º 2023/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

realizar o serviço de recapeamento asfáltico da Avenida Jáder Barbalho. Indicação n.º 2015/2018, 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar estudos 

com vistas a construção de um Porto para Embarcações na orla do cais.  Indicação n.º 2019/2018, 

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 Chico, 

sentido ao travessão Terra Preta, no Assurini.  Indicação n.º 2020/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao 

NIOP, no sentido de trocar uma Câmera de vídeo monitoramento no poste frente ao Colégio 

Adventista, entre as Ruas Niterói e Maringá. Indicação n.º 2024/2018, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar os serviços de saneamento básico, meio fio, calçamento e 

pavimentação asfáltica ou blokreteamento na Rua 03, no bairro Parque Ipê.  Moção n.º 098/2018, 

de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere que seja encaminhada Votos de 

Reconhecimento e Aplausos pela passagem do Dia Conselheiro Tutelar, comemorado no último 

dia 18.11. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo 

as matérias para DISCUSSÃO:  Projetos de Decretos Legislativos n.º 092 a 107/2018, que outorga 

comenda de Mérito Legislativo.  Indicações n.ºs 2008 e 2014/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2016, 2017 e 2018/2018, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 2009 e 2010/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

2006 e 2007/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações n.ºs 2011, 2012 e 

2013/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2021, 2022 e 2023/2018, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 2015/2018, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicação n.º 2019/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 

2020/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Moção n.º 098/2018, de iniciativa do vereador 

João Roberto. Não havendo manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Isaac Costa 

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 2008 

e 2014/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2016, 2017 e 

2018/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2009 e 2010/2018, de iniciativa 

do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2006 e 2007/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes. Indicações n.ºs 2011, 2012 e 2013/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 2021, 2022 e 2023/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação nº 

2015/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 2019/2018, de iniciativa do 

vereador João Estevam.  Indicação n.º 2020/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Moção 

n.º 098/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Aprovado a unanimidade. A MESA 

DIRETORA SUBMETE PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE:  Projetos de Decretos 

Legislativos n.º 092 a 107/2018, que Outorga Comenda de Mérito Legislativo a: DL 092/2018 - 

Bruce Wayne Gomes de Souza. DL 093 - José Ribamar Mendes (in memoriam). DL 094 - Wilson 

Soares de Oliveira. DL 095 - Felipe Adams de Oliveira. DL 096 - Deiziany Michelly Rodrigues 

de Araújo. DL 097 - Francisco Roberta de Souza. DL 098 - Karina Pinto. DL 099 - Benedito 
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Pereira da Paixão. DL 100 - Gutemberg Teixeira da Cruz. DL 101 - Carlos dos Santos Calaça. DL 

102 – Roney Santana Vieira. DL103 - Midiane Chaves de Araújo. DL 104 - Natália da Silva e 

Silva. DL 105 - Romildo Gonçalves da Silva. DL 106 Cristiane Moreira Prado. DL 107 - Edileide 

Alves de Oliveira. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais manifestantes para votação, o 

senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando 

a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após 

os cumprimentos disse:  o que me traz nessa tribuna senhor Presidente e líder do governo é sobre 

o Orçamento para dois mil e dezenove, onde ontem eu recebi um resumo do Orçamento Programa 

para dois mil e dezenove, consolidado aonde me chama atenção o recurso destinado ao Hospital 

HPP em Castelo de Sonhos. A partir de dois mil e treze até o ano de dois mil e dezesseis sempre 

nós tivemos o orçamento que dava em torno de dois milhões e oitocentos mil reais. A partir de do 

ano de dois mil e dezessete do ano de dois mil e dezoito esse orçamento ele foi alterado para três 

milhões e duzentos e quarenta e dois mil reais. Era uma hora que o hospital de Castelo de Sonhos 

o Executivo Municipal especialmente sabia que não funcionava e que esse dinheiro ele seria 

remanejado. Mas para o ano de dois mil e dezenove, pra minha surpresa no código e na rubrica 07 

08, 10, 302, 0024 e 2.112, nós só temos apenas cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte 

reais, para manter o hospital e equipar para o ano. Fiz uma soma provisória ele passa um pouquinho 

de doze mil e setecentos reais por mês, e essa quantia não dar nem para água a energia elétrica 

daquele hospital. O senhor conhece o hospital o vereador Marquinho também esteve lá comigo, 

um hospital bastante bonito capacidade para sessenta leitos, um sonho para aqueles dois Distritos 

e da região, para que possamos atender pessoas de baixa e média complexidade, o governo 

municipal através do senhor Domingos Juvenil, comete o equívoco de colocar no orçamento cento 

e cinquenta e quatro mil e seiscentos e vinte reais, dando eu acredito um presente para aquele 

eleitores que votaram no filho dele. Ozório Juvenil teve uma eleição bastante expressiva nas 

eleições e não merece senhores vereadores da base do governo esse presente de grego. Nós lá 

queremos que esse orçamento seja reparado e que nosso hospital senhora líder do governo está 

bastante avançado com visão de iniciar os trabalhos que eu acredito que mais tardar a partir de 

julho. Não é possível que este vereador dessa região tão sofrida venha aceitar esse orçamento 

escandaloso que está sendo apresentado para nossa região, eu acredito que tenha uma visão que 

esse vereador aprove esse orçamento e assim deixando aquele povo lá. Não podemos votar um 

orçamento desse com essa verba tão fragilizada para aquele hospital. Vejo aqui o desabafo dos 

vereadores que me antecedeu sobre o custo da energia elétrica onde é exorbitante da taxa que é 

cobrado imagino um hospital com toda aparelhagem. Então deixo aqui meu repúdio e que fique 

registrado nessa Casa para que seja equiparado esse recurso e que volte porque no PPA até em 

dois mil e vinte e um nós temos um orçamento previsto de três milhões e duzentos mil reais, é o 

mínimo necessário para que o município senhora Irenilde, banque aquela despesa ainda que tenha 

que ser conveniada ao Estado porque tem um ditado que na saúde que na saúde o Município e o 

Estado são dois miseráveis juntando os dois juntando os dois são um pobre bom. Então se juntar 

os dois para que possamos ter uma saúde digna naquele lugar e as pessoas não precisam percorrer 

mil quilômetros para vir aqui para uma simples cirurgia de hérnia ou de vesícula e outros casos de 

baixa complexidade. É necessário reparar e espero que os senhores vereadores nos ajudem porque 

o orçamento está prestes a vir para votação agora em meados de dezembro, primeiro e segundo 

turno e nós vamos debater esse assunto. Então deixo meu repúdio por esse orçamento tão 

vergonhosos apresentado pelo Executivo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: neste final de semana tive a oportunidade de 

visitar algumas localidades do Assurini os Quatro Bocas, Babaquara, Tuna entre outras localidades 
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reuni algumas pessoas, eles solicitaram a questão das máquina para o Assurini, já tem muitos 

ramais que foram abertos foi feito terraplenagem, as máquinas estavam fazendo um trabalho bom 

eles pedem que retorne as máquinas para o Assurini. Na próxima reunião farei uma indicação 

sobre a ladeira do travessão do Crisostomo, o meu carro teve que ir de ré para poder subir até ao 

Tuna, vou pedir para dê uma rebaixada naquela ladeira porque realmente está difícil para subir. 

No dia sete de fevereiro vai acontecer uma grande mobilização no Estado sobre a questão que 

vários que me antecederam e falaram sobre o absurdo da nossa energia, temos uma Hidrelétrica 

quase dentro de nossa cidadã, onde estamos com as mazelas da Norte Energia e pagamos um 

absurdo de energia elétrica e nós vamos fazer uma paralização em Belém enfrente a Celpa para 

que se possa tomar um posicionamento e resolver essa situação porque realmente não tem 

condições, preços abusivos cobranças de tarifas absurdas, serviços mal prestados e principalmente 

os descasos com toda população desse estado. A questão da água com certeza ainda continua nos 

bairros no Santa Benedita, Colina e dentre outros bairros, tem loteamentos também que estamos 

tentando resolver teve uma reunião com a chefe de gabinete sobre o bairro Ibiza sobre 

principalmente a questão da água para que esteja amenizando essa situação porque é um problema 

geral em nosso município. As empresas que prestam serviços para a Norte Energia começaram de 

novo a cavar as ruas prontas, as ruas pavimentadas e ai já vem esse pessoal cavando novamente e 

não é mas ligação intradomiciliares, estão fazendo outro tipo de trabalho em frente à minha casa 

mesmo tem buraco lá, e eles demoram colocam uma terra mas para recupera novamente aquela 

rua é difícil. Então esperamos que já foi solicitado a Norte Energia para que compareça à nossa 

Casa a Casa do povo para que dê satisfação, e para que possamos está solucionando esses 

problemas a questão do Hospital Municipal que o teto teve ameaça de cair e só vão entregar a obra 

em abril, e estamos aqui todas as vezes falando sobre essas mazelas da Norte Energia em Altamira. 

Dizer aos senhores aqui presentes que nós vamos ter um problema muito sério no nosso município 

em relação a malária, a Norte Energia ela fez com todos os municípios da região um programa que 

é o PACM  e o hoje está deixando os municípios de lado, então a malária começou a surgir nós 

estávamos em nosso município com índice zero e nós já temos casos, subiu uma turma da 

Secretaria Municipal de Saúde e também da SESPA para tentar amenizar e levar mosqueteiros 

para o pessoal que moram na área Ribeirinha, e esse pessoal vindo para Altamira daqui uns dias. 

Também temos dois casos nos RUCs de malária e isso é uma doença que não víamos mais nós 

estávamos zero dessa doença e os casos já vão começara a surgir. Então isso é uma alerta caso 

tenha um número grande no município vai ter que ser feito uma força tarefa embora o Decreta está 

ai para não contratar o pessoal, mas num momento desse vai ter que contratar agentes para a 

questão do combate à malária no nosso município. Então também temos que cobrar sempre do 

Governo Federal e da Norte Energia essa situação que pararam de dar o suporte para os municípios, 

para o Estado eles estão dando e somente diminuíram o combustível. Estive em Brasília e ficou 

acertado que seria até o ano de dois mil e vinte, ou seja as camionetes quebram, as motocicletas 

quebram e a questão maior é de pessoal, o pessoal tem que está na área para esta combatendo. 

Então eles levaram chegou um caminhão lotado de mosqueteiros impregnados para levar para esse 

pessoal Ribeirinha, mas é uma preocupação no nosso município a questão da malária é uma 

questão assim muito séria e assim possamos passar uma coisa que já estava zero no município de 

Altamira e que nós temos que cobrar mas ainda. Eles que fizeram tudo isso junto com o Governo 

Federal que cumpra realmente com que foi pactuado. Dizer que falei só sobre o suposto caso de 

pedofilia no primeiro expediente. Eu e o vereador Marquinho estivemos na reunião do SINTEP, 

onde houve mas discussões, discuti os também a questão das emendas e dos projetos para quando 

for para serem votados nessa Casa estarmos bem esclarecidos e que possamos votar em favor do 
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servidor público. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que 

após os cumprimentos disse: ouvi atentamente a fala do vereador Aldo Boaventura com relação a 

uma parte do orçamento, aonde foi explicitado aqui que no orçamento anterior foi destinado três 

milhões duzentos e quarenta e dois mil reais, para a saúde de Castelo de Sonhos. E para o próximo 

ano está se prevendo no orçamento apenas cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos e vinte reais. 

É realmente espantoso observar essa queda de recurso para uma área tão sensível como a questão 

da saúde. Lamentamos e esperamos que as senhoras e senhores vereadores se atentem para esta 

situação. Posso fazer as modificações necessárias e não deixar aquele povo de Castelo de Sonhos 

sem essa assistência que é de extrema importância para todos os cidadãos. Vejam bem senhores 

cento e cinquenta e quatro mil para um orçamento para a saúde de um Distrito de Altamira quando 

recentemente se gastou duzentos e trinta mil reais, para uma dupla sertaneja para vir se apresentar 

aqui na EXPOALTA aqui em Altamira. É escabroso fazer esse tipo de comparação. E é 

interessante que se tenha nessa administração essas festanças como algo social, devolvido para o 

social Aldo. Sabemos que em vários municípios essas festas de Exposições Agropecuária s elas já 

foram transmitidas para a iniciativa privada. São os Sindicatos destas áreas que administram esta 

situação, e aqui em Altamira se insiste em fazer esse tipo de festa. Vivemos em Altamira ainda a 

política do pão por si. Aqui em Altamira não se busca atrair empresas para realmente gerar 

empregos, aqui em Altamira parece que segura esses empregos temporários e se faz todo tipo de 

esforço para manter essas indicações, e isso tende se de acabar a partir do momento em que sair o 

concurso público. Por isso eu conclamo aos senhores para avançarmos na votação do PCCR dos 

servidores públicos para que esse concurso realmente saia com um pouco mais de urgência porque 

já faz mas de dezesseis anos que vivemos nessa politicagem de se indicar parentes e amigos para 

trabalharem na administração pública. O concurso público como já foi dito aqui várias vezes é a 

forma de selecionar o funcionário público, ainda que aqui tenhamos tido algumas posições de 

alguns vereadores mas não existe outra forma melhor de aparentamento estatal. Essa indicações 

eu não tenho dúvida alguma que com a ajuda do Ministério Público para que se tenha a acabar em 

Altamira. Concurso Público mas uma vez que seja realizado Vitória do Xingu já está realizando o 

concurso de lá, e outros municípios também porque o Ministério Público tem agido e tem ouvido 

nossas reivindicações aqui. Nas redes sociais foi publicado uma decisão do Juiz de Anapu pedindo 

a exoneração de parentes de Preitos e de secretários, porque a lei de nepotismo proíbe, e aqui em 

Altamira nós temos vereadores com parentes empregados e Prefeito indicando sua esposa para ser 

sua secretária, e a lei é uma lei geral e tem que servir para todos os municípios. E nós vereadores 

precisamos ir ao Ministério Público aqui em Altamira também cobrar o posicionamento do senhor 

Promotor de Altamira contra esta administração, contra esta forma de fazer política com barganha 

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

os cumprimentos disse: senhor Presidente há pouco ouvi os colegas se manifestar contra a Celpa 

e não poderia ficar sem falar sobre esse assalto que está acontecendo em nossa região praticado 

pela Celpa, Nós somos vítimas disso nós todos Altamirenses e da região desses valores abusivos 

que estão sendo cobrados das tarifas da própria Celpa, do ICMS do Estado, seus impostos Federais 

que estão sendo embutidos nesta conta, e dessa contribuição pública que eu já falei aqui diversas 

vezes que a contribuição mas cara que tem no, planeta é a de Altamira. Esse projeto ele foi em 

dois mil e um e meados de dois mil e dois aqui nesta Casa, eu era vereador na época, Esse projeto 

tramitou  aqui nessa Casa foi aprovado essas tarifas de cobrar a contribuição de iluminação pública 

e de e lá para cá, Aldo e foi se ajustando de maneira que hoje  os moradores de Altamira não tem  

condições de pagar a contribuição de iluminação pública e com serviço precário, vejo um senhor 

que está aqui lá do Airton Sena  fazendo sua reivindicação que está dormindo no escuro e lá esta 
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contribuição de iluminação pública em todas as contas estão lá essa cobrança. Então vereadora 

líder do governo Irenilde nós temos que rever este projeto para que possamos adequar por exemplo, 

tem um comerciante que paga mil reais de energia elétrica e ai é quase trezentos reais de 

iluminação pública, se você for olhar lá o ICMS tem lá suas despesas de governo, e está lá 

contribuição de iluminação pública, o valor de cento e noventa e oito, duzentos e noventa e quatro, 

porque nós também somos vítimas como morador também como comerciantes. Então Presidente 

faço um apelo aos meus colegas que possamos fazer encaminhamentos Presidente Raimundinho 

Aguiar, solicitar a vossa excelência que faça um encaminhamento para o Executivo para que 

possamos rever essa contribuição dessa iluminação pública do município de Altamira. Outro sim 

Presidente falar de várias taxas e de várias contribuições, eu disse vereadora aos vereadores Aldo 

e Agnaldo, dizendo que está bem próximo do  Domingos Juvenil não está mas Prefeito está bem 

perto para nós se livrar dele aqui, e  aí quando nós se livrarmos dele nós vamos rever esse assalto 

que ele faz cobrando esse resíduo sólido da população, essa taxa de lixo, e protestando o povo 

ainda, para a senhora líder ter uma ideia um Mototaxista,  ele foi renovar sua licença na Prefeitura 

e se não pagar a maldita taxa de lixo, se não estiver vem dias não é renovado assim como demais 

classe trabalhadora do município de Altamira  que fica todo mundo lascado vereadora por causa 

dessa maldita taxa de lixo que ele tornou lei aqui não com o meu voto que eu votei contra e 

prejudicando toda população de Altamira e o cartório está se enchendo de dinheiro porque ele está 

mandando protestar todo mundo no cartório do segundo ofício. Chegando lá está empresa está 

protestado pela Prefeitura porque por falta de pagamento de resíduos sólidos. Isso é uma covardia 

vereador Raimundinho que ele faz com o povo conhecido de nossa cidade, com os trabalhadores 

e comerciantes de Altamira. Por isso que eu estou aqui Raimundinho nesta Casa que Deus me 

colocou aqui junto com o povo para ficar aqui cobrando os direitos do povo.  E aqui a Celpa que 

vou votar novamente essa Celpa que ai está com essa empresa subsidiária a EDICON uma empresa 

que presta serviço para a Celpa cortando a energia do povo, massacrando o povo, humilhando o 

povo. O vereador Isaac Costa solicitou um aparte o qual foi concedido. Após os cumprimentos 

disse: vereador vossa excelência falou sobre o resido sólido que você não votou, mas em dois mil 

e treze, eu não era vereador nessa época e fala na Ata que você votou, não votei vereador está nas 

notas taquigráficas desta Casa. O vereador Isaac disse está na Ata. O vereador Marquinho disse: 

está nas notas taquigráficas que eu não votei na taxa de resíduos sólidos. Vereador Isaac disse: 

você me deu a parte então me deixe falar está na Ata não é eu que estou falando até porque eu não 

era vereador em dois mil e treze, é na Ata que diz que você votou a favor e você não se manifestou 

você ficou calado. Retomando a palavra o vereador disse: esclarecendo o que o vereador Isaac está 

dizendo minha gente, para esclarecer é que nós aprovamos o Código Tributário do município de 

Altamira, que nós precisamos adequar para o momento no município de Altamira, e este vereador 

votou no Código Tributário. Para esclarecer vereador depois foi encaminhado para esta Casa essa 

taxa de resíduo sólido eu votei contra esta ai nas notas taquigráficas desta Casa, está ai no Portal 

da Transparência vereador. Para concluir meu raciocínio com relação a Celpa, dizer que essa 

empresa que presta serviço para a Celpa a EDICON os funcionários são mal preparados humilham 

principalmente os mais pobres cortam a energia com dez a quinze dias de atraso a energia do povo 

e assim tratando mal as pessoas e para fazer a religação é a maior humilhação do mundo digo isso 

é repito porque nós também somos vítimas desse calote que está acontecendo no Pará. Nós vamos 

aqui se manifestar, ora se juntar a população de Altamira num objetivo só que é buscar nossos 

direitos porque nós temos duas Hidrelétricas aqui dentro a de Tucuruí e a de Belo Monte e nós 

pagamos a energia mais cara do mundo. Então Raimundinho vamos fazer aqui um corporativismo 

e vamos nos juntar vereadores nos unir com a população com um objetivo só que é buscar nossos 



 
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 
 

14 

direitos aqui de Altamira e região. Quero encerrar deixando meu repúdio a esse advogado Danilo 

Gondim, eu acho que esse advogado é muito mal informado representando contra vereador, ele 

tinha que vir aqui pedir esclarecimentos. Gostaria que essa Casa encaminhasse o repúdio de todos 

nós vereadores a esse advogado porque ele não tem poder sobre nós. Agradeceu. Em seguida o 

senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao segundo Secretário Isaac Costa, para que 

também pudesse fazer uso da palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Raimundinho 

Aguiar que após os cumprimentos disse:  peço apoio aos pares na indicação de minha autoria de 

nº 2014, que indica ao senhor Prefeito Domingos Juvenil Prefeito Municipal de Altamira, através 

da Secretaria Municipal de Integração Social que realize a aquisição de um ônibus com quarenta 

e dois leitos para transportar idosos que participam dos movimentos onde são transportados nas 

programações de um lugar para outro onde fazem suas recreações. Justificamos nossa solicitação, 

verificando no momento o número de inscritos no programa que atende os idosos que hoje utilizam 

os meios de transportes micro ônibus que chegam a fazer até três viajem para transportar os idosos 

de diversos bairros para o Centro de Convivência da melhor idade. Sabemos que é preciso ter 

conforto e segurança para com aqueles que tanto contribuíram no crescimento de nossa cidade e 

do nosso estado. Indicação de nº 2.008, oficie-se ao excelentíssimo senhor Domingos Juvenil 

Prefeito Municipal de Altamira, através da SEOVI (Secretaria Municipal de Viação e Obras) que 

realize serviço de construção de uma praça no ramal da Floresta em Altamira. Atendendo aos 

moradores que solicitam uma praça com academia ao ar livre para que todos possam praticar 

exercício, assim sendo uma fonte de lazer para os agricultores que não dispões de nenhum 

entretimento nos finais de semana. Quero dizer que a questão da água é uma questão crucial é uma 

questão que precisamos abraçar com carinho porque sabemos do sofrimento da nossa população. 

Também sabemos que temos que convocar o Presidente da Norte Energia para uma audiência 

pública nesta Casa para que ele possa justificar e nos dizer quais as providências que estão sendo 

tomadas a respeito do problema da água em todos os bairros de nossa cidade. Quero convidar os 

representantes do Rotary Clube que irão apresentar seus projetos do Hospital de Barretos.ao 

termino dessa Sessão convido todos para nos reunirmos no gabinete do Presidente Dr. Loredan 

para que possamos ouvi-los e ver em que podemos colaborar. Com relação a infraestrutura 

vereador Marquinho e demais vereadores da oposição, sabemos que é um problema crucial que 

em nossa cidade cresceu assustadoramente e sabemos que no Prefeito que temos é um Prefeito que 

tem toda preocupação de resolver o problema da população. Mas sabemos vereadores que esse 

problema e em todo o brasil, em Belém tem bairros inteiros sem nenhuma infraestrutura que possa 

satisfazer seus moradores. Há pouco tempo estive em Fortaleza, também fui no Beach Park que é 

uma Instituição que recebe turistas de todos os lugares do mundo, e aos redores do Beach Park 

tem ruas esburacadas sem asfalto, sem meio fio e sem linha d’água, portanto isso é uma situação 

crucial em todo País.  O Prefeito Domingos Juvenil que não pode fazer milagre para que possa dar 

assistência a todos os bairros. Sabemos que temos bairros que foram aceitos fazer loteamentos 

pelos governos anteriores e que aceitaram fazer esses loteamentos sem a menor infraestrutura. O 

vereador Francisco Marcos solicitou num aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos 

disse: estou ouvindo atentamente a fala de vossa excelência, e dizer que até concordo com vossa 

excelência, que a cidade teve um crescimento. Mas nós também tivemos um crescimento de ordem 

financeira muito grande, a Prefeitura Municipal de Altamira hoje se você olhar nas receitas ou que 

seja nos seus impostos recebidos até mesmo através do royalties de Belo Monte dar quase um 

milhão de reais dia vereador de receita. Então não podemos concordar que os bairros como Airton 

Sena I e Airton Sena II, gostaríamos de ver o Prefeito punindo esses donos desses loteamentos, 

trazendo eles para causa porque não podemos deixar nossos moradores lá abandonados, 
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esquecidos enquanto o dono do loteamento fica lá sorrindo e o Prefeito dizendo que não faz nada 

porque o loteamento é por conta do loteador, é aí como é que fica? Porque a cidade cresceu foi 

através desses loteamentos, e isso é responsabilidade com essa vossa excelência que é da Prefeitura 

Municipal de Altamira. Agradeceu. Retomando a palavra o vereador disse:  é de responsabilidade 

da Prefeitura Municipal de Altamira quando é um loteamento aprovado pelo o Prefeito ai recebe 

infraestrutura. Agora bairros que outros Prefeitos aprovaram sem nenhuma infraestrutura, é 

obrigação sim do Prefeito dar assistência, mas sabemos que estar fora das leis e que os Prefeitos 

anteriores erram quando aceitaram esses loteamento que só levaram dinheiro do povo sem fazer 

nenhuma infraestrutura no bairro. Sabemos que é uma causa social que trouxe para o município. 

Quando há uma invasão de bairro tudo bem foi invadido mas quando é uma coisa legalmente 

aceitado sem infraestrutura alguma. Será que os Estados as Capitais não recebem recurso?  Porque 

tem bairros inteiros sem nenhuma infraestrutura como Fortaleza que é uma capital turística, estive 

lá três dias no Beach Park e sai nas ruas aos redores do Beach Park, tinha ruas de terras de lamas 

completamente sem nenhuma infraestrutura será que somente em Altamira que o Prefeito tem que 

obrar milagres? Agradeceu. Em seguida   segundo Secretário repassou a condução dos trabalhos 

ao senhor Presidente. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença 

das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e me nome de Deus 

encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada. Será assinada. Salão 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil 

e dezoito.  
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