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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA
LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental reuniram-se no
Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de Andrade
Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Isaac Costa da Silva, Roni Emerson Heck, Dr.
Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do
Nascimento, João Estevam da Silva Neto, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do
Socorro Rodrigues do Carmo e Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor Presidente convidou todos a
ficarem de pé para entoar o Hino Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Roni Heck 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, Victor Conde de Oliveira
(doente) e Irenilde Pereira Gomes (acompanhando esposo doente). Em seguida o senhor Presidente
submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada
no dia doze de dezembro do ano de dois mil e dezessete. Não havendo manifestante submeteu a mesma
para votação, aprovada pela maioria, abstendo-se de votar o vereador Aldo Boaventura. 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: senhor
Presidente venho aqui neste momento na verdade fazendo uma extensão da reunião passada aonde a
senhora Denise Aguiar veio aqui nesta Casa representar o excelentíssimo senhor Prefeito Domingos
Juvenil, trazendo mensagem da abertura da nossa Sessão e também relatando segundo ela o que a
Prefeitura realizou no ano passado e o que pretende fazer neste ano. Eu destaquei aqui na mensagem do
senhor Prefeito um parágrafo em que ele diz o resultado da sua gestão teve como finalidade pagar
integralmente e em dia o salário dos funcionários públicos e também buscou manter o equilíbrio fiscal e
financeiro para resgatar a capacidade de investimentos e melhorias na qualidade dos serviços públicos.
Aqui neste pequeno parágrafo existe uma inverdade o salário dos funcionários públicos não foi pago
integralmente todos nós sabemos que houve uma redução de mais da metade do salário e ainda hoje existe
funcionários públicos ganhando menos que um salário mínimo. Disse a senhora Denise Aguiar aqui que
existe uma dependência harmônica de poderes e aproveitou a oportunidade para falar de democracia, eu
questiono a democracia existente aqui na cidade de Altamira, tendo em vista as lotações em várias
Secretarias e sabemos que serve de cabos eleitorais para determinados candidatos e alguns eleitos que
democracia e essa? Democracia existente quando ela existe paridade de armas, quando disputamos votos
vereador Marquinho páreo a páreo e o que existe aqui em Altamira, e por isso que não querem fazer
concurso público aqui em Altamira a, mas de dezoito anos que é para manter estes cabos eleitorais, isto
para mim não é democracia para mim vereadores e Prefeitos que são eleitos dessa forma não me
representa. Senhores venho também trazer denúncia dos garis, os garis hoje estão trabalhando sem os
uniformes adequados sem equipamentos de proteção adequados, então todos nós sabemos que a função
que eles desenvolvem já é uma função extremamente degradantes eles sofrem todos os tipos de
possibilidades de adoecerem e esta administração não respeita os garis. Então senhores que representam
aqui o senhor Prefeito digam para ele pelo menos comprar os uniformes, onde existe aquela sinalização
para que aqueles coitados não sofrerem acidentes de trânsito. Se é para economizar se realmente as ações
do governo foi para equilíbrio fiscal, que ele pegue esse dinheiro que segundo ele procura economizar que
ele respeite pelo o menos os garis, já que aqui não se respeita os professores. Hoje sinto falta da Secretaria
de Educação e da senhora Denise Aguiar que costuma está aqui também. Aqui se falou do equilíbrio
fiscal que as ações são para equilibras as finanças e no outro dia os professores estão nos mandando
mensagem acredito que devem ter mandando para os senhores também dizendo dos cortes da redução dos
salários. Eu vou continuar brigando para que haja concurso público sempre concurso público como todos
nós sabemos é obrigação da Constituição Federal, ela é obrigação da Constituição Estadual e também é da
nossa Lei Orgânica. Para funções permanentes é obrigatório ter concurso público e função de professor é
uma função permanente, precisa haver este ano ainda concurso público. Agradeceu. Em seguida fez uso
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da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: o que nos traz hoje nessa
manhã é para falar que tivemos já por diversas vezes e tenho falado aqui nessa tribuna a situação de
alguns equipamentos do Hospital Regional Público da Transamazônica, a qual fomos até a capital do
Estado e até hoje não tivemos retorno. Não é porque sou do PSDB que eu não possa está cobrando e
falando sobre essas situações. Então que o Governador do Estado junto com o Secretario Estadual de
Saúde, possa em caráter de urgência possa comprar o Tomógrafo para o Hospital Regional, pois muitos
pacientes precisam para terem um diagnóstico preciso. Este dinheiro já está nos cofres da Secretaria
Estadual de Saúde. E nós pedimos que realmente possa virar realidade no município de Altamira, porq1ue
já temos alguns meses, já vai fazer quase um ano que estivemos em Belém dez vereadores dessa Casa e
nos foi informado desse recurso e até hoje esse equipamento não se encontra no Hospital Regional
Público da Transamazônica, dificultando também alguns pacientes de irem a Belém por falta de
diagnóstico. Gostaria de falar também sobre o conjunto Santa Benedita, um conjunto hoje abandonado
tivemos na última chuva que ocorreu, onde foi solicitado que colocasse pelo o Presidente do bairro que
fosse colocado os lixos nas portas de suas casas aí aconteceu que algumas casas ficaram inundadas. As
ruas já fizemos solicitações através das indicações dezenove ruas. Vamos continuar na próxima semana
fazendo novamente para que possamos este ano aquele conjunto seja concretizado, temos ali novecentas e
noventa e oito famílias que precisam de um olhar melhor da Prefeitura Municipal de Altamira através da
Secretaria de Obras. O lixo tomou conta do conjunto, então precisa realmente que seja feito realmente
alguma coisa por aquele conjunto. E também nós observamos ao andar pelas ruas da cidade muitos
buracos, vamos solicitar também através das indicações o serviço de tapa buraco na cidade. Sabemos que
algumas ruas da nossa cidade hoje a estrutura é de reponsabilidade da Norte Energia, mas também a
gestão tem que cobrar, não podemos só o Legislativo, mas também o Executivo e o Judiciário cobrar da
Norte Energia para que realmente possa a nossa Altamira voltar a ordem que tínhamos antes. Também o
Ibiza onde mora o vereador Marquinho a situação lá quando chove é difícil dos carros trafegar, ficando
difícil o acesso até para os ciclistas, naquele bairro é muito difícil a questão da estrutura. Eu acho que a
questão dos loteamentos tem que ser resolvida para aquela população que também paga impostos esses
impostos possam ser retomados em obras para o seu bairro. Sabemos que esse período é bastante chuvoso
em Altamira e o mato está tomando conta da cidade. Visitando os RUCs Jatobá, Laranjeiras, as academias
de saúde realmente estão no mato. Então pedimos também essa questão da limpeza nessas áreas. Daqui há
mais duas semanas estamos iniciando o mês de março mês este que será destinado as mulheres,
principalmente na questão da saúde das mulheres na qual convido a todos os Legisladores e a população
presente para participarem do primeiro Seminário de Saúde da Mulher, aonde será coordenado pela a
Gracinda o Conselho Municipal de Saúde foi um evento patrocinado pelo PDRS Xingu. Então convido
todos será nos dias primeiro e dois de março no centro de Convenções e Cursos. A Secretaria de Saúde
também tem uma programação extensa o mês inteiro, o objetivo é sensibilizar as mulheres do nosso
município de Altamira a realizarem o PCCU principalmente aquelas mulheres que nunca fizeram o exame
e as que correrem o risco na faixa etária de vinte e cinco a sessenta e quatro anos de idade, o câncer do
colo do útero sabemos que muitas mulheres antes dessa faixa etária algumas delas tem câncer, mas a
maioria nessa faixa etária de vinte e cinco a sessenta e quatro anos. Também pedimos ao Presidente da
Casa Dr. Loredan que possamos está com essa Casa toda lilás a partir do mês de março para que também
possamos sensibilizar todas as mulheres dessa Casa para que também possa fazer a coleta do seu PCCU.
Dizer também que nós estaremos no dia quatorze de março na Agrovila Sol Nascente, no dia quinze de
março estaremos no Quatro Bocas fazendo também esse trabalho na zona rural e também na Vale
Piauiense e na Princesa do Xingu. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha,
que após os cumprimentos disse: primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de
estarmos aqui de volta é a segunda Sessão do segundo ano Legislativo, aonde nesse recesso tive a
oportunidade de visitar inúmeras residências tanto na zona urbana quanto na zona rural, aonde com
certeza senhor Presidente nós temos uma bagagem enorme de reivindicações para transformar em
requerimentos para buscar melhorias para essa comunidade tanto do campo como da cidade. Eu gostaria
senhor Presidente e nobres colegas vereadores de chamar atenção para uma situação muito
constrangedora no que tange ao transporte escolar do Estado, então seria importante que essa asa de Leis
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fizesse uma documentação solicitando urgência vejam bem na zona urbana e zona rural os alunos do
Ensino Médio que é obrigação do Estado vão ficar sem estudar senhor Presidente porque ali no Cupiúba,
por exemplo, nós tivemos a grande honra de receber uma Comissão, assim como do Ramal São Francisco
e outros. O transporte escolar do Ensino Médio está zero, zero nunca esteve no ano de dois mil e
dezessete e este ano promete está pior ainda. Eu tenho dito que a oposição faz um papel muito importante
ela nos desperta e também faz o papel do morador que sempre está nos nossos pés cobrando, buscando,
nos visitando isso é muito importante. Eu ali naquele complexo do bairro Liberdade, Santa Ana, Airton
Senna I, Airton Senna II, Viena, São Francisco e outros. Na última terça feira conversamos com o senhor
Prefeito Municipal e fui autorizado, ali nós tínhamos ruas que devido ao período chuvoso já está
intrafegável, na semana passada começaram a fazer os trabalhos, quero agradecer de público aqui, assim
como outros inúmeros bairros que estão sendo começados os trabalhos de recuperação para que possamos
nesse período chuvoso podermos trafegar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo
Boaventura, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente o que me chamou atenção nesse retorno
no início dos trabalhos desse ano de dois mil e dezoito, aonde nos últimos dias em rede nacional apareceu
alguns problemas de bloqueio de BR em virtude de alguns trechos estão intransitáveis. Mas eu quero aqui
reafirmar e falar as vereadoras e vereadores e aos que nos ouve mesmo tendo alguns problemas na BR
163 e transamazônica, elas duas juntas até Altamira tem elas têm menos buracos do que o bairro da
Colina. Ontem eu passei pelo o bairro da Colina, aquilo é um absurdo parece as ruas daquele bairro
quando tinha aquele bombardeio dos Estados Unidos lá no Iraque, vergonhoso para um Executivo
Municipal, que passa cinco anos no mandato e que gerencia nesses cinco anos um acumulado em
dinheiro, mas de um bilhão e quatrocentos milhões de reais e acidade se apresenta duma forma de que
nunca foi trabalhada. Eu tenho falado aqui nesse microfone, caro vereador João Estevam, que o Prefeito
Domingos Juvenil está muito mal assessorado de Secretário de Obras. Esses remendos que são feitos anos
após anos parece farinha com areia, a primeira chuva leva o que foi colocado naquele buraco e assim
aumenta ainda mais esse buraco e fica uma sociedade extremamente abandonada é triste para essa Casa. E
quando o vereador fala aqui que a base de oposição chama atenção, nós quando somos eleitos aqui não é
para ter oposição e nem para ter situação, aqui é para ter defensores da população que nos elegeu para que
realmente ao longo dos anos eles possam ter uma vida melhor no mínimo transitar melhor em seus
bairros. Eu estava lendo ainda não terminei a mensagem que foi aqui ofertada no dia quinze de fevereiro,
devo me manifestar nas comunicações parlamentares, eu vi algumas ruas que foram inauguradas algumas
delas já estão danificadas porque as obras que são feitas no município de Altamira não tem consistência,
são obras mal compactadas, mal elaboradas e que extremamente só leva o dinheiro público para o ralo,
aonde fica a tristeza no olhar de cada cidadão e o descaso da sociedade perante aos vereadores, a
sociedade não acredita que tem mas vereadores que são capazes de chamar atenção do Prefeito e fazer seu
trabalho para que ele possa ser ouvido. Estou muito preocupado porque eu vejo que a andada da situação
de como esta desse governo municipal. Passaremos, mas três anos e ficaremos completamente no
abandono no absurdo da falta de gestão pública. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: atentamente ouvi aqui o vereador Agnaldo Rosas,
sua indignação, eu tenho dito que o homem quando ele vem a se indignar é porque ele não serve para
nada. Parabéns vereadores Aldo, Socorro e Assis Cunha, que também se pronunciou cobrando os direitos
da população. Quero dizer que lá no conjunto que a vereadora Socorro falou que ia muito bem o Santa
Benedita Dr. Loredan falta água, iluminação pública, coleta de lixo, o conjunto Santa Benedita está um
caos e lá não tem esse negócio de Norte Energia não, lá não tem esse negócio de que a Norte Energia
quebrou calçadas que a Norte Energia fez isso não, ausência do poder público naquela comunidade, aí
vem buscar lá atrás o governo passado foi o governo passado é a Caixa Econômica é não sei quem mas o
IPTU a população estão pagando, os comércio lá pagando o ISS, quando transferi qual seja o documento
perto ali do São Domingos o IDBI matando a população e a contribuição de iluminação pública cai todo
mês na conta de energia elétrica na conta do povo, aí o governo diz não é a Caixa Econômica e o inferno
que está causando tudo isso Presidente. Então nós temos um papel aqui senhores vereadores a oposição,
mas não só a oposição a situação também, o Pedro Barbosa já é idoso o Pedro Barbosa já está ficando
esclerosado e foi acumulada três Secretarias na costa dele é a Secretaria de Agricultura, Secretaria de
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Viação e Obras, essa bendita COSALT que eu sabia que eles não davam conta e está aí o caos na cidade e
estamos aí a mercê da situação. Então Presidente fica a nossa indignação, fica porque lá na Colina como
ouvi aqui o vereador Aldo dizendo tem mas buracos do que na BR 163 na Transamazônica, eu vejo o
sorriso estampado do vereador Aldo quando ele vem de Castelo e também o vereador Roni Heck que
chega aqui em paz porque nesse período chuvoso sabemos como é, mas não é justificável essa questão de
que na época de inverno tem que parar é porque que não fizeram no verão, porque abandonaram as
quadras lá, o Posto de Saúde lá da Colina, porque que está daquele jeito? Os moradores vindos procurar
vereador para pedir cimento para eles arrumar a quadra de futebol para eles poderem praticar suas
atividades esportistas. Então Presidente são essas indignações que nós temos que continuar cobrando
aqui. A questão da redução do salário dos professores que eu estou vendo ali cartazes com a mensagem
concurso público já, aqui no gabinete de alguns vereadores eu vou citar com todo respeito que eu tenho a
vossa excelência, comerciante empresário de muitos anos meu Vice-Presidente Raimundo Aguiar, eu não
sei que democracia é essa que nós estamos vivendo nesse país, nesse país que nós vivemos que a
população não vai mas aguentar e vai resgar a Constituição, porque? Porque esse tipo de coisa que está
acontecendo aqui na nossa cidade de Altamira não é democracia vereador Raimundinho, no gabinete de
vossa excelência, ontem pela manhã está aí registrado nas câmeras do circuito interno desta Casa, onde a
chefe de gabinete que é filha de vossa excelência estava atendendo dentro do seu gabinete despachando as
pessoas. Confesso a vocês que um cidadão que trabalhou na campanha política comigo o rapaz estava se
escondendo de mim, ele disse que estava arrumando emprego com vossa excelência e as outras pessoas,
os outros vereadores? Isso é uma humilhação, nós fomos eleitos num regime democrático. Queremos
vereador Raimundinho que vossa excelência leve isso ao Prefeito dizendo a sua filha que é chefe de
gabinete, isso caracteriza nepotismo sim, nós não vamos aceitar isso aqui, vou cobrar ação do0 Presidente
da Câmara porque a chefe de gabinete não pode estar aqui no seu gabinete despachando e arrumando
emprego para o povo aqui dentro não. Quero dizer que fico muito triste estou aqui vendo o pessoal do
SINTEP pedindo concurso público já, quantas e quantas pessoas capacitadas que estão aí desempregadas
porque não tem um concurso público para qu7e eles possam exerce suas funções no município, para que
eles possam atuar seus conhecimentos técnicos na cidade de Altamira, e quando estão sendo colocados
cabides de emprego aqui porque o cidadão está prometendo votar em fulano e em beltrano. Agradeceu.
em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero relatar
um pouco as minhas ações nesse período de recesso, quero dizer a população de Altamira que não viajem
não me ausentei se quer um dia da nossa cidade assim me dediquei as visitas nos bairros inclusive visitei
todos nem ficou nem um bairro que eu deixei de visita- lo. Também quero9 dizer que fique feliz o novo
responsável pelas ligações e reparos nesse buracos com foram feitos novamente primeiramente pela
empresa Gel e agora por essas novas empresas que estão atuando em nossa cidade fazendo as ligações
Intradomiciliar, vou citar aqui os lugares com mas clamores, por exemplo, na rua Umbelino de Oliveira
subindo para o Posto de gasolina em pleno asfalto existe atoleiros no asfalto por irresponsabilidades das
empresas terceirizadas. No Ibiza ruas já asfaltadas cortaram todinhas e assim causando transtornos. No
Airton Senna I, o que que eles fizeram? Em pleno inverno foram fazer as ligações, no Airton Senna I é
todo de terra todos nós sabemos. E quem é que paga o pato é o Executivo, porque quem é responsável
pela cidade isso é fato, mas é irresponsabilidade da empresa, eu sempre cobrei isso a Prefeitura tem que
ter uma equipe acompanhando os trabalhos dessas empresas, no Airton Senna não pode ser realizada as
ligações agora no inverno, mas tem que ser feitas sim em outra época. Na Rua Abel Figueiredo, próximo
ao Mercadinho Bahia está uma situação triste estive na semana passada com o Prefeito passei para ele a
situação da Abel Figueiredo, existe sim uma responsabilidade da Norte Energia, mas também tem a
responsabilidade da Prefeitura Municipal que tem que fazer os reparos. A rua da Concórdia está um caos
perdemos até os parques da orla. Senhor Presidente chame o Diretor da Norte Energia nesta Casa
precisamos saber como é que está sendo elaborado, se eles não sabem por onde começar nós que somos o
para choque do povo é que apanhamos nas ruas da nossa cidade. Vereador Aldo quando citou o bairro
Bela Vista, Colina, quero dar um exemplo, nós somos representante do povo não estou aqui para defende
“A e nem B” se estiver errado está errado mas nada é impossível de ser concertado o Bela Vista, foi feito
o asfalto e está lá todo esburacado, tem algumas ruas que foram asfaltadas e estão todas esburacadas
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devido as emendas, a rua sete de setembro que foi toda trabalhada fizeram emendas e não é a mesma
coisa que ser feito um trabalho de qualidade. Também quero dizer que questionei com o Prefeito na
questão do asfalto que muito se diz asfalto que não tem consistência, mas porquê? Foi explicado o asfalto
de verdade mesmo a operação tapa buraco no asfalto frio somente no dia seguinte que pode passa por
cima e mau acaba de ser feito já estão trafegando por cima e aí é que fica aquela situação quando se diz
que é asfalto sonrisal, então teria que ser o asfalto quente. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: quero dizer que nesse período de recesso estive
trabalhando e me reunir com o senhor Eduardo Camilo, Presidente da Norte Energia, ele faz parte do
gabinete da Presidência da Norte Energia e o mesmo se ofereceu para vir aqui na Câmara Municipal, para
fazer esclarecimentos do cronograma das obras da Norte Energia neste ano, como é uma nova gestão
acredito que são novas pessoas com novos diálogos e que são capazes de dar melhores tratamentos para a
população. Estive no bairro Bela Vista, assim como também toda a população que vem até a mim fazer
denúncias e solicitar a presença do vereador estive presente e pude constatar que realmente as ruas
precisam serem trabalhadas tem ruas com buracos que cabem um carro dentro. Então o Executivo tem
que se manifestar tem muitos serviços para serem feitos. Nessa semana estarei no Santa Benedita, onde já
fui inúmeras vezes esse é o nosso trabalho independentemente de ser base ou oposição, somos vereadores
da população de Altamira, temos que trabalhar e mostrar a realidade se estiver bom vou parabenizar, mas
se estiver ruim temos que reclamar temos que se posicionar. Quero parabenizar a Secretaria de Educação
em nome da Sueli, esse ano vai ter o EIJA no ramal da Floresta, então o EIJA é Educação de Jovens e
adultos, parabenizar a Sueli e também o Prefeito Domingos Juvenil, nessa ação da Educação, vamos
cobrar, mas na questão das ruas. Nessa semana eu convido todos os vereadores para irem até ao conjunto
Santa Benedita para fazermos uma visita em conjunto para mostrar a realidade precisamos melhorar
precisamos cobrar fiscalizar o Executivo. Fomos eleitos para trabalhar pelo o povo de Altamira, por cada
um que está na plateia, por cada um que está nos ouvindo. Somos representante da população e temos que
dar esse devido respeito a todos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck, que
após os cumprimentos disse: quero agradecer a Deus por este momento que se reunimos novamente nessa
primeira reunião do ano de dois mil e dezoito. É importante o trabalho do Legislativo é um trabalho
harmônico, independente, mas que nó tenhamos sempre aquele compromisso com as pessoas que
depositaram em nós confiança. Nós temos aqui o direito de nos expressar e eu vejo vereador Marquinho
que o senhor tem um bom discurso, mas as vezes boi dorme em se ouvir. Vereador Raimundinho, não
gostaria de entrar nesse tema, mas que problema tem que a sua filha venha lhe visitar em seu gabinete?
Vereador Marquinho tem algum problema? Então temos que ter responsabilidade naquilo que nós
falamos e naquilo que nós argumentamos apesar de ser livre aquilo que queremos expressar na tribuna.
Quero agradecer mas uma vez ao Prefeito Domingos Juvenil, pelo o compromisso com o nosso Distrito
apesar de estarmos passando por uma dificuldade por questão chuvosa em toda região, mas na sessão de
abertura dos trabalhos foi discorrido aqui no planejamento do ano de dois mil e dezoito, a pedido nosso
em uma reunião que tivermos com o senhor Prefeito no mês de janeiro, aí eu destaco que o vereador Aldo
apresenta hoje três importantes requerimentos para o nosso Distrito, depois ele certamente irá falar sobre
isso. Mas além disso a conclusão do Posto de Saúde, precisa com urgência concluir os trabalhos daquele
Posto no bairro São Miguel, a construção de uma quadra esportiva na Escola Léo Heck, além de concluir
a João Paulo que é de suma importância nesse momento, a construção da praça pública e aí eu me refiro
aqui ao senhor Léo Heck meu avô o fundador daquele Distrito e todas essas obras tem a mão dele porque
tem a doação do terreno. E ainda na sexta feira, ele me perguntou será que a praça vai sair? Eu gostaria de
ver essa praça e o Prefeito Juvenil se comprometeu de imediatamente dar início no processo licitatório
para construção da praça e também da creche, também já tem o terreno doado pelo senhor Léo Heck.
Então nós temos que agradecer, mas também pedir e cobrar aquilo que for necessidade da população e
esse é o nosso papel. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os
cumprimentos disse: vereador Marquinho quero lhe dizer que se eu soubesse que a Denise estava aqui até
eu teria ido cumprimenta-lo, agora pergunto porque a filha não pode fazer uma visita ao pai no seu
gabinete? Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os
cumprimentos disse: nobres vereadores com honra e cumprimentos que me dirijo a vossas excelências,
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imprensa e público aqui presente nesta primeira Reunião Ordinária do segundo ano Legislativo, a convite
do Coronel Comandante do 51º BIS, participei no dia trinta e um de janeiro do evento alusivo à
comemoração dos 45 anos de Instalação do Quartel em Altamira. Também quero informar que realizei
visitas nos travessões da 5 e da 7, acompanhando os trabalhos de recuperação das estradas, ficamos
felizes pelo atendimento do Prefeito Dr. Domingos Juvenil, as reivindicações dos moradores da zona
rural. Também visitei a comunidade Michila, verificando a trafegabilidade das vicinais e ramais que dão
acesso à Escola Arthur Pessoa. Quero felicitar o nosso Presidente Dr. Loredan Mello, pala passagem do
seu aniversário ocorrido no dia dezessete de fevereiro e que Deus todo poderoso os abençoe esse grande
homem juntamente com seus familiares. Mas me reportando ao vereador Marquinho eu quero saber de
vossa excelência qual é a Lei que proíbe a filha ou uma pessoa qualquer pessoa fazer visita ao seu
gabinete aqui é uma Casa pública e o meu gabinete é um gabinete público, eu recebi no meu gabinete
durante o ano de dois mil e dezessete mil e quinhentas pessoas e nesse ano não vai ser diferente, Então
qual a Lei que proíbe a minha filha vir aqui no meu gabinete conversar comigo passar vinte minutos no
gabinete despachando juntamente comigo? Nobre vereador procure seu médico, para que ele possa
redobra a sua dose de “revoltril”, que você tenha controle no que você fala porque você e só blá, blá, blá,
vá visitar os bairros, a zona rural, produza vereador Marquinho, todo mundo sabe que o senhor passa a
noite toda nos grupos sociais, brigando e sendo chincalhando pelo o povo assim sendo desmoralizado e
pegando lição de moral até dizer já vou dormir. Vereador você é de uma família tão boa porque você
nasceu diferente? Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA,
solicitando ao vereador Roni Heck, que fizesse a leitura das matérias que constava de: LEITURA,
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação n.º 1036/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, interceder junto a Norte Energia, para em parceria, realizem o
recapeamento asfáltico das principais vias do centro de Altamira. Indicação n.º 1039/2018, de iniciativa
do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal
de Educação, realizar estudos com vistas realizar parceria com a Escola Técnica Residência Técnica, para
absorver alunos egressos dos Programas Socais da Rede Municipal de Educação, para conclusão de
Cursos Profissionalizantes. Indicação n.º 1064/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de
meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento na Rua São Sebastião, no bairro Ibiza.
Indicação n.º 1054/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação da via de acesso à
Praia do Massanore. Indicação n.º 1055/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, criar um Programa Municipal de Instalação
de Ciclovias. Podendo ser iniciado pelas Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes, Governador Jáder
Barbalho, Alacid Nunes, Tancredo Neves e Djalma Dutra. Indicação n.º 1056/2018, de iniciativa do
vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
instalar 02 (dois) Letreiros com a frase: “EU AMO ALTAMIRA”, sendo 01 (um) na Praça do Mirante e
01 (um) na Orla do Cais. Indicação n.º 1041/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de meio fio,
linha d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento nas Ruas 01, 02, 03 e 04, no Conjunto Ivalândia,
no bairro Aberto Soares. Indicação n.º 1042/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao
senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de meio fio,
linha d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento nas Ruas São Rafael, Maria Alves da Silva e
Porto Velho, no bairro Jardim Ibiza. Indicação n.º 1043/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de
meio fio, linha d’água, calçada, pavimentação ou bloqueteamento nas Ruas São Paulo, Celpa e Porto
Alegre, no bairro Jardim Ibiza. Indicação n.º 1033/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, construir um Posto de
Saúde na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 1034/2018, de iniciativa do vereador João
Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o
serviço de asfaltamento na estrada do Assurini, no trecho entre o Gorgulho da Rita até a comunidade
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Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 1035/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere
ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de reforma e
ampliação da EMEF Sol Nascente, no Assurini. Indicação n.º 1037/2018, de iniciativa do vereador Maia
Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os
serviços de meio fio, linha d’água,calçada, pavimentação ou bloqueteamento nas Ruas Irmã Serafina,
Cooperfron, e Travessa Santa Terezinha, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 1038/2018, de iniciativa do
vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
realizar o serviço de tapa buraco na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Esplanada do Xingu.
Indicação n.º 1050/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de limpeza, manutenção e poda no jardim
em frente ao prédio do Cinema Lúcio Mauro. Indicação n.º 1044/2018, de iniciativa do vereador Aldo
Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, interceder junto ao Ministério das Comunicações,
no sentido de determinar as empresas de telefonia móvel viabilizarem a implantação do sistema de
comunicação para o distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira. Indicação n.º 1045/2018,
de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Subprefeitura de Castelo de Sonhos, viabilizem o termino da construção da Quadra Esportiva da EMEF
João Paulo II, no distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira. Indicação n.º 1046/2018, de
iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Subprefeitura de Castelo de Sonhos, viabilizem a reforma e ampliação da Escola de Ensino Fundamental
localizada no Assentamento PDS Brasília. Indicação n.º 1047/2018, de iniciativa do vereador Assis
Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento de Iluminação Pública,
implantar o serviço de iluminação pública, com instalação de braço de luminárias nas ruas Dionizio
Bentes e Umbelino de Oliveira Neto e na Travessa Ramiro de Oliveira, na comunidade Dom Lorenzo, no
bairro Jardim Ibiza. Indicação n.º 1048/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de galeria pluvial, meio
fio, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação ou bloqueteamento nas Alamedas
Castro Herênio, Anna Herênio e Dediéli, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 1049/2018, de iniciativa do
vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras, construir uma Quadra de Esportes e reforma da Academia ao ar livre no bairro Colina. Indicação
n.º 1051/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao Tenente Coronel Valtencir da Silva
Pinheiro – Comandante do 9º Grupamento de Bombeiro Militar, no sentido de realizar curso de Primeiros
Socorros na comunidade Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 1052/2018, de iniciativa do vereador João
Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, realizar o serviço de recuperação da Rua 05 com a Rua
06, no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 1053/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, realizar o serviço de recuperação emergencial na Rua Emília
Pschaidr, no bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 1057/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder a limpeza onde
fica as placas de sinalizações, iniciando na rodovia Magalhaes Barata, próximas aos bairros Ayrton Senna
I e II. Indicação n.º 1058/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder a limpeza da Rua Rio Curuá Grande, no
bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 1059/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que
sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e
ampliação da EMEF Princesa do Xingu. Indicação n.º 1060/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde
Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Quadra
Poliesportiva na Agrovila Princesa do Xingu. Indicação n.º 1061/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde
Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça
com uma Academia ao Ar Livre na Agrovila Princesa do Xingu. Indicação n.º 1062/2018, de iniciativa da
vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar o serviço de limpeza com recolhimento do lixo, no Conjunto Santa Benedita, no bairro Nova
Altamira. Indicação n.º 1063/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço recuperação e tapa buraco na
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Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Indicação em Conjunto n.º 1040/2018, de iniciativa de todos os
vereadores, que sugere ao senhor Paulo Roberto Ribeiro Pinto - Presidente da Norte Energia, evidenciar
esforços no sentido de doar ao município de Altamira, um terreno localizado à Rua Adutora, esquina com
a Rua Coronel José Porfírio, em frente ao Porto do Pepino, no bairro Jardim Independente II, para
construção do novo prédio da Câmara Municipal de Altamira. Caso não seja possível a área indicada, que
seja destinada outra de comum acordo com as partes. Moção n.º 051/2018, de iniciativa do vereador João
Roberto, que sugere que seja encaminhada Moção de Aplauso pela passagem do Dia Nacional do
Repórter, que foi comemorado no último dia 16.02.2018. Moção n.º 052/2018, de iniciativa do vereador
Victor Conde, que sugere que seja encaminhada Moção de Aplauso pela passagem do Dia do Esportista,
que foi comemorado no último dia 19.02.2018. AVULSOS: - Comunicados n.ºs 299059 a 299140/2017,
encaminhados pelo Ministério da Educação comunicando repasse de recursos para as escolas municipais.
Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para
discussão: Indicações n.ºs 1036 e 1039/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º
1064/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1054, 1055 e 1056/2018, de
iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1041, 1042 e 1043/2018, de iniciativa do vereador
Isaac Costa. Indicações n.ºs 1033, 1034 e 1035/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações
n.ºs 1037, 1038 e 1050/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1044, 1045 e
1046/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 1047, 1048 e 1049/2018, de
iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1051, 1052 e 1053/2018, de iniciativa do vereador
João Roberto. Indicações n.ºs 1057 e 1058/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs
1059, 1060 e 1061/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1062 e 1063/2018, de
iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto n.º 1040/2018, de iniciativa de todos
os vereadores. Moção n.º 051/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Moção n.º 052/2018, de
iniciativa do vereador Victor Conde. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os
cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias: Indicações de
n.ºs. 1047, 1048 e 1049/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 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: Indicações de n.ºs. 1062 e 1063/2018, de iniciativa da vereadora
Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os
cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias: Indicações de
n.ºs. 1044, 1045 e 1046/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. 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. 1051, 1052 e 1053/2018, de iniciativa do vereador
João Roberto. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador
Roni Heck, para fazer 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 manifestante o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Indicação n.ºs. 1036 e
1039/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação nº. 1064/2018, de iniciativa do
vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs. 1054, 1055 e 1056/2018, de iniciativa do vereador Victor
Conde. Indicações n.ºs. 1041, 1042 e 1043/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs.
1033, 1034 e 1035/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs. 1037,1038 e
1039/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs. 1044, 1045 e 1046/2018, de iniciativa
do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs. 1047, 1048 e 1049/2018, de iniciativa do vereador Assis
Cunha. Indicações n.ºs. 1051, 1059 e 1053/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs.
1057 e 1059/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs. 1059, 1060 e 1061/2018, de
iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs. 1062 e 1063/2018, de iniciativa da vereadora
Socorro do Carmo. Indicação em conjunto nº. 1040/2018, de iniciativa de todos os vereadores. Moção nº.
051/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Moção nº. 052/2018, de iniciativa do vereador Victor
Conde. APROVADO A UNANIMIDADE. Não havendo mais matérias para votação, o senhor
Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos
oradores inscritos. O senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava
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prorrogar a Sessão por, mas trinta minutos. Aprovado a unanimidade. Fazendo uso da palavra o vereador
Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: continuando ainda a Sessão o meu assunto ainda é
com relação a Sessão da semana passada. Ouvimos o discurso do vereador João Roberto de forma
extremamente emocionada aonde disse está terminando o segundo grau e que pretende fazer a
Universidade parabéns vereador. Foi dito também aqui pelo o vereador que ele passou aqui por uma
espécie deBullying, quando ele chegou aqui alguém perguntou para ele porque ele não teria o nível
superior? Eu gostaria de dizer ao vereador João Roberto, isso é uma frase da Madre Teresa de Calcutá que
ela diz que “as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam”. Conhecemos o seu
trabalho João Roberto e eu não tenho dúvidas que suas mãos são sagradas e que vossa excelência não
precisaria desse status de Doutor, Doutor na verdade muitos usam aqui para massacrar as pessoas. Eu
respeito as pessoas que chegam ao nível superior sim, mas infelizmente algumas usam para massacrar as
pessoas. Vossa Excelência não precisava disso porque é um ser humano de excelência. Eu sou filho aqui
de Altamira sou filho de mãe doméstica, meu pai foi garimpeiro aqui na Ilha da Fazenda e somos uma
família de treze irmãos, eu me formei sai daqui passei na faculdade no ano de dois mil e sete fui para
Belém, voltei Advogado e exerci quase dez anos de advocacia em Belém, exerço aqui em Altamira e o
mais importante nisso é que nunca me deixe ser subornado e nem subornei ninguém, eu acho que nós que
queremos uma sociedade melhor nós temos que agir de forma correta deixar os discursos de passar aqui
como, pessoas boazinhas, pessoas que não são, eu acho que são nossas ações que nos fazem ter o respeito
da sociedade. Respeito o posicionamento do vereador Presidente Dr. Loredan Mello, como vem
trabalhando direcionando esta Casa de Leis, o respeito é recíproco Presidente e isso para mim é em todas
as circunstâncias. Na semana passada o vereador Victor que não estar aqui veio aqui nesta tribuna dizer
que quando o Prefeito está aqui nós colocamos o rabinho entre as pernas e saímos como se nós
tivéssemos medo do Prefeito, por três vezes fui convidado e fui lá, em reuniões com o senhor Prefeito e
houve todas as vezes respeito recíproco não existe medo. Estamos aqui para questionar e vamos
questionar sempre. E a oposição ela precisa sim ser respeitada porque então todas as cidades do Brasil são
dessa forma que existe, não existe uma outra forma que não seja essa e a oposição ela serve para puxar a
orelha de quem não está fazendo nada para que ele observe e faça, este é o nosso papel e vamos seguir
da mesma forma daqui para frente. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto,
que após os cumprimentos disse: só tenho que agradecer a Deus sim e agradecer os vereadores Agnaldo
Rosas e Isaac pelas palavras e dizer vereador Agnaldo Rosas, que não é por status não é porque esse
mandato o poder representativo ele também exige capacitação, qualificação, quando a gente é leito temos
que saber de tudo um pouco em todas as áreas para poder pelo menos dar satisfação para a população, ser
tecnicamente sem ser técnico, então precisamos se qualificar isso eu achei maravilhoso a crítica porque
para mim foi uma crítica pesada na qual não vou precisar nem retomar porque vem da área de professores
e infelizmente foi uma crítica muito doída, mas foi muito importante. Eu não queria ser vereador eu não
planejei ser vereador, simplesmente foi uma pequena provocação do momento, penso poxa tenho
exercido um papel maravilhoso em Altamira e quando eu precisei de apoio dos vereadores eu não tive,
então disse poxa será que eu não tenho valor aqui em Altamira? Eu nunca suguei nada da Prefeitura para
os meus interesses, eu sempre fui parceiro da Prefeitura. A Assistente Social nos mandatos anteriores
sempre que ela precisava eu estava à disposição como ser humano, então fico feliz foi uma crítica pesada,
mas serviu realmente para mim despertar. Agradeço o apoio da minha família, porque eu vou para a
Faculdade já terminei o Ensino Médio. Não poderia deixar de convidar a enfermeira Socorro e ao Maia
Júnior, para quando saímos da Sessão, para que nós fossemos até a Secretaria de Obras para fazer um
apelo para que o Secretário de Obras que vá ainda hoje lá no Santa Benedita para fazer uma limpeza no
conjunto, tenho indo lá por várias vezes, quase todos os dias tenho ido ao Santa Benedita, tenho
acompanhado de perto a situação, na verdade fazer um trabalho educativo fazendo um trabalho junto com
a população, porque eu já acompanhei várias limpezas no Santa Benedita e foi feita a limpeza dois, três,
quatro dias e aí quando terminado a limpeza moradores vieram e jogaram lixo em vias públicas. Então
dessa vez houve um entendimento do Presidente do bairro com a Secretaria e ficou acordado para que
fosse colocado todos os entulhos nas portas, então os moradores colocaram e já estão com os lixos há
muito tempo em suas portas. O saneamento naquele bairro infelizmente foi precário é um local muito
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plano, assim tendo dificuldades de escoar a água, a demanda de água e muito grande e com muito lixo na
rua. Então enfermeira Socorro eu acredito que nós pudéssemos quando saímos de aqui irmos até lá com o
Secretario de Obras fazer um apelo para que ele possa realmente ir lá hoje ainda para começar a limpeza.
Não poderia deixar de agradecer dentro desses clamores, que ouvimos direto temos uma ligação com o
Prefeito no zap onde podemos fazer apelos, inclusive o Prefeito já citou várias vezes que o HD do celular
dele é somente reclamações e vários problemas, acho importante a rede social. Inclusive recentemente no
Mirante, os praticantes do esporte que também estou bem próximo deles fizeram reclamações quando tive
uma situação lá no Mirante de vários tiros, tiveram que pular a cerca porque não tinha como sair graças
ao meu pedido o Prefeito mandou fazer uma saída agora tem entrada e saída. O vereador Francisco
Marcos solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: somente para dizer que a
praça do Mirante foi feita aquela cerca que foi feita de ferro lá, ali parece, mas um presídio então
parabenizo vossa excelência, por esta fazendo esse pedido porque já está dizendo praça pública é aberta
para o povo. Então parabéns por vossa excelência está se expressando dessa forma pedindo para abrir a
praça para o povo. Agradeceu. Dando continuidade o vereador João Roberto disse: quero somente
esclarecer um mal entendimento aqui, eu fiquei feliz também porque as pessoas porque as pessoas
precisam disso, vou dar um exemplo, lá foi colocada uma academia ao ar livre e já foi quebrada, então
existe também os predadores do patrimônio público na madrugada, então foi muito bom cercar a área,
haja vista que essas duas saídas e entradas tem que ter um escape devido algumas situações, eu sou a
favor que realmente fique fechado porque tem horário para se divertir e assim terá um controle melhor,
assim tem várias praças conservadas para isso. Também não poderia deixar de fazer um apelo aos nobres
pares e ao Presidente da Casa, inclusive já falei com o vereador Marquinho, que ele também já tem
levantado várias situações com relação ao PDRS Xingu, eu estou aqui com u ofício, mas não provo nada
porque não foi feito nem um levantamento, mas infelizmente fico até preocupado porque que a Câmara
que é o para choque do povo não tinha uma cadeira no PDRS Xingu, então nós somos quinze vereadores
representante do povo e foi feito um plano de Sustentabilidade, haja vista que são pequeno projetos que
vimos que estão indo para frente se sustentando e tem que ser para o resto da vida. Então Presidente o
senhor poderia formar uma Comissão nessa Casa de Leis, para fazer um levantamento técnico para
termos certeza que está acontecendo legalidade no PDRS me falaram que tem pessoas que já pegaram um
milhão, dois milhões e não plantou um pé de nada. Então precisamos fazer esse levantamento nós que
moramos em Altamira, só estou vereador o Marquinho só está vereador quanto aos demais isso aqui é
passageiro, como o vereador falou o barco passou e passou mesmo e muitas coisas ficaram para trás por
falta de discussão do PPA, tem muitas coisas que não estão no Plano e diz não vou fazer não está no
Plano. E a questão do PDRS Xingu, são quinhentos milhões e já foram quase trezentos milhões, eu vejo aí
a APATA com muita dificuldade, todos nós conhecemos dos trabalhos relevantes da APATA e ela nunca
conseguiu um projeto nem uma outra instituição lembrou da APATA e ter falado vamos levantar aqui
uma situação para a APATA. O Rotary também que tem um trabalho maravilhoso nunca teve o apoio da
Norte Energia no sentido dos serviços relevantes que a população enxerga muito bem. Então Presidente
gostaria que vossa excelência criasse uma Comissão, nós vereadores acompanhara com a parte Jurídica
dessa Casa, para que nós não ficássemos falando besteira, julgar sem fundamentos, então é importante
essa Casa de Leis criar essa Comissão, para mostrar para a sociedade o que está certo e o que está errado.
Aí cabe ao Ministério Público Federal fazer os levantamentos e culpar se tiver algo errado. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: no uso
desse momento na tribuna, eu quero me relatar sobre o Distrito de Castelo de Sonhos, aonde não é
diferente o abandono no Distrito referente a Altamira. No início desse novo mandato conversando com o
vereador e Vice Presidente dessa Casa Raimundinho Aguiar, ele pedindo o que era preciso para modificar
Castelo de Sonhos, eu falei que primeiramente era necessário trocar a Subprefeita Zilda Serpa, na qual
quatro anos, eu questionava que estava tudo errado e a prova foram as urnas que deram a resposta no
microfone ela me chamou de mentiroso, mas o povo mostrou que realmente eu estava falando a verdade
devido os votos que o Executivo levou que foi muito baixo e a culpa não foi do Prefeito, a culpa foi dos
subordinados que não fizeram os serviços, talvez o Prefeito tenha culpa sim por não ter me escutado. E
agora Vice-Presidente Raimundinho eu dei o prazo de um ano para o novo Subprefeito Josivan Batista
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fazer as modificações que continua de igual para pior. As ruas a Avenida Santa Antônio, senhoras
vereadoras e senhores vereadores existe valetas com, mas de oitenta centímetros de profundidade fizeram
um paliativo no verão e agora no inverno virou um escândalo, no verão nós comemos poeira o tempo todo
e no inverno não se transita. A Vicinal da Esperança quatro de dez a doze pontes que existe não tem uma
que dar trafegabilidade com segurança, o transporte escolar vai começar e do jeito que está nós vamos ter
problemas de acidentes com as crianças. No Posto de Saúde, na semana passada na quinta feira, não tinha
insulina falta remédios com frequência. A iluminação pública vocês estiveram lá, acompanharam o
clamor da sociedade, eles pagam iluminação pública e a maior parte dos bairros estão as escuras lâmpadas
quebradas, queimadas que não trocaram é um absurdo. Aí eu ouvi o senhor falando aqui de crise é crise
de moral é crise de políticos é crise de seriedade, mas não é crise financeira. O Brasil em outubro do ano
passado alcançou uma receita melhor do que no ano de dois mil e dezesseis. Altamira em trinta e um de
outubro do ano de dois mil e dezessete já tinha uma receita de duzentos e trinta e seis milhões de reais, a
verdade vem agora em março porque o Prefeito tem que fazer a prestação de contas do terceiro
quadrimestre. Então não é falta de dinheiro para nós está com o nosso Distrito largado e o nosso
município abandonado é falta de gestão pública e de seriedade dos políticos. Eu quero me reportar aqui
do tão falado concurso público do município, eu sou favorável ao concurso, mas no ano passado eu ouvi a
vereadora Socorro, vereador Agnaldo, vereador Marquinho e até o vereador Victor, dizendo que são
favoráveis e que pretendiam que aconteceria no ano de dois mil e dezessete, eu falei para eles que eu
apesar de ser favorável, mas esse Prefeito essa gestão ele não quer concurso público no município, porque
ao fazer um concurso público e as pessoas serem aprovados está dando a esses servidores municipais o
direito da liberdade de exercer sua função atividade e a liberdade de falar e responde porque fala. No ano
de mil novecentos e oitenta e oito, nós criamos a tal democracia e essa democracia em muitos municípios
do Brasil e neste município de Altamira ainda não foi implantado. O contrato é uma forma truculenta de
contratar a pessoa e colocar um cabresto para que ele não possa falar. Nessa semana no colégio Léo Heck,
teve uma reunião com a nova Diretora aonde ela mencionou aos servidores daquele estabelecimento de
ensino, que a partir daquele momento que se pense melhor naquilo que curte nos meios sociais e naquilo
que se opina, tomar cuidado no que se opina e no que se curte isso é uma forma de ditadura clara. Então
digo para vocês meus amigos que pretendem e que almejam o concurso, por, mas que esse vereador seja
favorável e votei a favor eu acredito que nesse governo nós não vamos ter esse tal concurso público no
município, porque o Prefeito não é favorável dar a liberdade a esses contratados para que eles possam ter
uma vida melhor e uma liberdade melhor. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: o vereador João Roberto se ausentou se do
Plenário, mas quero parabenizar pela coragem do João Roberto, que fazer denúncia contra uns ladrões
que roubaram quase trezentos milhões do PDRS Xingu, o vereador fez a denúncia aqui e eu vou
acompanhar ele, vamos acompanhar porque houve a maior roubalheira dentro do PDRS Xingu e
começando por uma PM 21 que tinha aí e aqui foi denunciado. Inclusive Dr. Loredan tem um vereador
que montou uma Associação e depois queria empurrar para o nome do vereador Aldo para ele assumir a
bananona, o mesmo pegou um dinheiro do PDRS Xingu e depois deixou a bomba esticada, o dinheiro era
para as Câmaras de vereadores para poder fomentar e não sabemos para onde esse dinheiro foi, aqui foi
criada a Associação e depois queria jogar no colo do vereador Aldo, o vereador disse eu não sei nem o
que é isso, eu não assino parabéns vereador pela postura de vossa excelência. Esses caras que fizeram
esse tipo de coisa vão pagar é na cadeia vereador João do biscoito, vossa excelência que fez a denúncia
aqui, nós vamos dar continuidade vereador Loredan, cobrando os direitos do povo, porque esse dinheiro
era para esta aí ajudando a população, dinheiro invertido na Educação, na Saúde, no esporte na cultura e
está aí na mão de meio mundo de pessoas ser vergonhas que pegaram o dinheiro e destinaram para rumos
ignorados. Eu estou aqui Dr. Loredan e não tenho medo nós vamos denunciar isso aí vereador João do
biscoito. Aqui hoje estou no clima de paz, amor com o vereador João do biscoito porque ele fez essa
denúncia. Então caro Presidente é por aí fazendo essas denúncias que estaremos ajudando o povo e
ajudando a colocar bandidos na cadeia. Ouvi aqui a fala de um cidadão que está presente dizendo assim
cortando os direitos dos trabalhadores Raimundinho Aguiar é o que esse governo municipal tem feito e
que nós vereadores nós temos um papel fundamental aqui nós fomos o para choque do povo, nós estamos
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aqui para dizer senhor Prefeito que te colocou aí foi a população e nós para te fiscalizar e portanto o
senhor não vai fazer redução salarial aqui, mas nós temos sido omissos aqui, nós estamos se calando
mediante essa situação e o9 Prefeito Juvenil só passa por cima de tudo da forma como ele quer porque
nós não estamos se manifestando a altura. Eu faço um apelo as vossas excelências, parabenizar aqui a
todos os vereadores. Minha gente nós temos um mandato porque o povo nos colocou aqui, então, portanto
nós temos que lutar pelos os direitos da população. Vou me dirigir agora ao ilustre vereador Raimundo
Aguiar, onde ele diz que tenho uma família boa obrigado vereador, nós moramos aqui desde o ano de dois
mil e dois e é o seguinte a minha família todos nós vendemos sapatos, redes, trabalhamos a vida toda
aqui, eu entendi que vossa excelência disse que só eu que não prestava mas não é não vereador é porque
eu chego aqui e trago papel para mostrar para a população o que a vossa excelência vem aqui dizer a
chefe de gabinete que é sua filha vem aqui dizer que o Chão Legal que o cidadão com o Título de Posse,
ele vai na Caixa Econômica e tira dinheiro, a Caixa Econômica já se pronunciou dizendo que isso é uma
inverdade que a Caixa só financiar se o cidadão tiver o Título de propriedade matriculado no Cartório, eu
ia até no Ministério Público e nós vamos levar isso adiante porque já está no Ministério Público, nós
vamos cobrar do Ministério Público uma ação mais eficaz porque o Ministério Público está fazendo vista
grossa, nós vamos cobrar do Ministério Público que ele atue porque ele é fiscal do povo também e nós
vamos começar a cobrar vou todos os dias encher o saco daqueles Promotores lá, para saber sobre essas
questões porque não podemos ficar lesando a população enganando o povo não podemos ficar fazer isso.
O cara vem aqui faz um discurso bonito, o Prefeito vem aqui e fala que é o maior Projeto Social do
governo e que na realidade é uma farsa é uma grande mentira. Quero dizer a vossa excelência que eu não
tenho nada contra que a sua filha venha ao seu gabinete assim como o meu filho e dos demais
vereadores, agora tem uma diferença muito grande vereador a sua filha é chefe a sua filha é chefe de
gabinete e é ela que manda dentro da Prefeitura, portanto vamos dizer assim isso é uma humilhação para
nossos colegas vereadores, até para vocês da base porque o gabinete do vereador Raimundinho Aguiar é
cheio de gente pedindo emprego, eu sei disso porque ontem eu vi um cidadão que trabalhou comigo na
campanha ele me disse eu não quero falar com o senhor porque me verem falando com o senhor eu perco
meu emprego aqui dentro do gabinete. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero registrar meus parabéns a Igreja
Assembleia de Deus em Altamira que completou trinta e nove anos de Ministério Pastoral que através de
seu Pastor Waldemar Nascimento Oliveira, vem realizando um trabalho em prol dos cristãos
Altamirenses. Quero também parabenizar a Academia de Letras de Altamira que empossou sua nova
Diretoria que tem como Presidente a professora e escritora Rosangela Maria Torres Emerique e o escritor
professor auxiliar Jairo de Sousa, terá como gestão o biênio 2018/2019, parabenizo a todos e desejo a
todos que lutem pela preservação das nossas tradições culturais. Nobre vereador Marquinho, hora nem
uma eu falei que vossa excelência não prestava tenho verdadeira admiração por sua família, e não falei
por nem um momento que vossa excelência não presta, vossa excelência só é um pouco descontrolada
mesmo assim é gente boa. E com referência a vossa excelência que se referiu a mim que praticamente
estava pregando mentiras que as casas bancárias não financiam imóveis do projeto Chão Legal, eu tenho
aqui em mãos prova para vossa excelência, as Instituições Federais em Altamira, não é somente a Caixa
Econômica não vossa excelência está aqui documento do Banco do Brasil e digo não é o único não, vou
fazer a leitura da declaração. Declaramos a quem possa interessar que o Banco do Brasil S/A, agência de
Altamira Pará, está disponibilizando crédito Imobiliário por meio da linha de crédito SCH para quem
interessar com taxas de juros diferenciada e o processo está bastante simplificado com maior celeridade,
temos gerente e funcionários capacitados para atender a todos. Venham fazer uma simulação, teremos o
maior prazer em atende-lo e ainda para melhorar o processo e trazer, mas oportunidade a todos para
adquirirem o seu imóvel próprio. O Bando do Brasil já efetuou o primeiro financiamento imobiliário,
proveniente do Projeto Chão Legal, de competência da Secretarias Municipal de Planejamento do
município de Altamira Pará, com fundamentos nos artigos 59 da Lei n.º 11. 977/2009, tendo em vista o
procedimento de regularização de interesse social do referido projeto, dessa forma os imóveis que estão
dentro do Projeto Chão Legal e já por possuírem o seu Título de imóveis registrado em Cartório irá gerar
uma matricula e poderá acessar a proposta ao financiamento imobiliário dentro das exigências das linhas
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de crédito. Portanto está aí nobre vereador eu jamais virem a essa tribuna para pregar mentiras, para falar
o que eu não tenho certeza. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a
presença do povo em geral, da imprensa e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar a
presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente
Raimundo Sousa Aguiar
Vice-Presidente

Isaac Costa da Silva
2º-Secretário
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