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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA 

LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, 

reunira-se no Plenário da Câmara municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. 

Loredan Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Dr. Agnaldo Rosas de 

Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, 

Irenilde Pereira Gomes, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro 

Rodrigues do Carmo e Waldecir Maia Júnior.  O senhor Presidente convidou todos a ficarem de 

pé para entoar o Hino Nacional. Em seguida solicitou ao Vice-Presidente Raimundinho Aguiar 

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/cirurgia), Isaac Costa da Silva (doente), Roni Emerson Heck 

(viajando/Castelo de Sonhos) e João Estevam da Silva Neto (doente). Em seguida submeteu para 

apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 

vinte de fevereiro do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestante submeteu a mesma 

para votação, aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

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

palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: bom a todos e 

também a todos os ouvintes da rádio 104, que toda terça feira nos ouve e que verifica as 

propostas e as indicações e as solicitações de seus vereadores. Na última terça feira, solicitei 

através de indicação ao Executivo Municipal, indicação de nº. 1062/2018, aonde solicitei ao 

Prefeito, a realizar limpeza do lixo no conjunto Santa Benedita no Bairro Nova Altamira. Ontem 

estive presente onde começara a fazer limpeza dos entulhos e vão desentupir os bueiros. 

Solicitamos também através de oficio para o Departamento de Iluminação Pública (DIP) a 

questão de iluminação pública para o bairro a segurança sabemos que é dos três entes Federados. 

E também no ano de dois mil e dezessete solicitei através de indicação, melhorias para dezenove 

ruas do conjunto Santa Benedita e após às chuvas vamos está solicitando ao Executivo 

Municipal para que se possa trabalhar também nas ruas do conjunto Santa Benedita. Mediante 

essas ações divulgadas nas redes sociais, vários outros bairros me pediram enfermeira fale do 

meu bairro também. Sabemos do período chuvoso, mas vamos está solicitando através de 

indicações para os demais bairros. Temos o bairro Alberto Soares, Airton Senna I e II, Ibiza, 

Paixão de Cristo, bairro Centro e dentre outros bairros que temos algumas obras que realmente é 

de responsabilidade da Prefeitura e outros da Norte Energia para que possamos realmente ter 

uma cidade mais limpa e mais saudável porque tudo isso gerar saúde. Gostaria também de 

solicitar ao Executivo Municipal, entre as ruas 1º de janeiro e Coronel José Porfírio à Travessa 

Coronel Gaioso, entre essas duas ruas já fizemos indicações no ano de dois mil e dezessete, na 

questão é somente de uma lâmpada para que possa iluminar tem uma senhora idosa que mora 

aqui na Coronel Gaioso, para que se possa fazer além do extenso buraco que tem na Coronel 

Gaioso, que realmente possa realizar esse trabalho com urgência estaremos cobrando. Então 

dizer a todas as pessoas que nos ouvem que estamos toda terça feira no dia a dia, solicitando ao 

Prefeito Municipal também a Norte Energia, que é faltosa em algumas de suas ações para que 

todos nós a população de Altamira possa ter dias melhores. Vocês nos colocaram aqui e é para 

isso que nós estamos aqui cobrando melhorias para Altamira em todas áreas da administração 

pública. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os 



 
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 
 

2 

cumprimentos disse: senhores nessa semana o Ministério Público Estadual aqui em Altamira, 

propôs uma Ação Civil Pública, contra a administração Municipal, para que a Prefeitura construa 

um Projeto ou um prédio para atender a problemática dos animais domésticos de Altamira.  

Todos nós sabemos a quantidade de animais que estão abandonados o João do Biscoito é um dos 

representantes da APATA, então ele deve estar ciente desse posicionamento do Ministério 

Público. E infelizmente há esta necessidade da intervenção Judicial, para ações que deveriam ser 

observadas pelo o Executivo. Levando em consideração essa situação, esperamos que o Prefeito 

se reúna com a APATA que é quem representa bem este particular e decida construir um prédio, 

um canil, um gatil, para que atenda juntamente com os profissionais da área esta situação que é 

um problema sério em nossa cidade. Na semana passada estiveram aqui nessa Casa os 

representantes dos professores através do SINTEPP estiveram em reunião aqui na sala do 

Presidente, os mesmos vieram com uma preocupação extremamente grande porque sabem que a 

qualquer momento está chegando aqui para nós aprovarmos o plano de carreira e salário dele e a 

preocupação é muito forte tendo em vista que vários dos professores temporário já estiveram 

recentemente a redução em seus salários. O Presidente do SINTEPP disse que por duas 

oportunidades já esteve em reunião com a Secretaria de Educação e não sabe o motivo porque 

nunca mas foram convidados para tratar deste assunto que são deles. Então Presidente, eu peço 

encarecidamente que a Secretária de Educação chame essa categoria para discutir o que é de 

interesse deles antes de chegar aqui este Plano sem que tenha sido conversado com a categoria. 

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

cumprimentos disse: o que me traz a essa tribuna senhor Presidente é uma forma de dizer ainda a 

Justiça Brasileira nós podemos acreditar. Visto porque no ano de dois mil e quinze, eu usei esse 

microfone falando sobre umas notas fabricadas pela a Secretaria da Ação Social, a então 

SEMUTS aonde ela emitiu uma nota de oito mil e cento e seis reais sem o carimbo sem qualquer 

conexão, aonde mostrava claramente a fralde que existia dentro da SEMUTS e junto querendo 

provar que o Conselho Tutelar fosse também indiciado. Eu fiz aqui a dona Rute a Secretaria na 

época abriu um processo questionando esse vereador dizendo que eu estava fazendo sanciona 

lismo e falando inverdades. No dia dezenove de dezembro passado a Justiça me deu causa 

favorável mostrando que não se pode calar a voz do vereador quando ele defende a verdade em 

prol de uma sociedade. Vou ler só um trecho em que diz a decisão. No caso em tela o vereador 

fez crítica à atuação da Secretaria Municipal, que está dentro do que a segura a Constituição 

Federal de 88 e a Democracia, o próprio Tribunal Federal ao liberar a feitura de biografias não 

autorizadas trilhou o caminho de combate a censura com forme as palavras de sua Presidente e 

sua excelência a Ministra Carmem Lúcia, quando se deu o pronunciamento ao referido 

julgamento. Diante do exposto julgo o procedente o pedido com resolução do mérito e termo no 

artigo 487, & I do Código Penal, isso mostra que o vereador é inviolável, usando essa tribuna 

senhoras e senhores vereadores quando ele mostra para a sociedade a sua verdadeira função de 

dizer que o Executivo Municipal comete crime junto à população, quando exerce fralde como ele 

exerceu nesse procedimento que este vereador fez. Cabe agora senhor Presidente encaminhar ao 

Ministério Público Estadual para que ele faça os verdadeiros encaminhamentos e investigação no 

que ocorreu quando foi emitida essa nota falsa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: meu caro Presidente vou dar o 

dom, mas o menos dessa reunião, dizendo que está muito tranquilo aqui nesta Casa. Hoje eu 

tenho aqui inúmeras denúncias que chegam ao meu gabinete. Mas quero agradecer a vossa 

excelência, agradecer sobre tudo a Deus por nos dar saúde e força para continuarmos nessa luta. 

Estive em Brasília senhor Presidente onde estive no gabinete do Ministro Joaquim Passarinho, 
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onde fui convidado para participar de uma reunião pela a vereadora Delza do partido do PSB 

onde tem o Programa internet para todos esse Programa tem o objetivo de promover atendimento 

a  localidade  e Distrito acesso à internet Banda Larga, por meio do Programa do Governo 

Eletrônico e serviços de atendimento ao cidadão, promovendo o desenvolvimento Regional 

inclusão digital, em cerca de trinta mil localidades assistida em todo o Brasil. A portaria 

Presidente de nº 7154 de seis de fevereiro de dois mil e dezessete, então isso aqui é uma 

conquista podemos dizer para a população que podemos chegar com internet na localidade do 

Assurini e demais localidades lá no Distrito de Castelo de Sonhos onde a população vive sem 

informações. Presidente, recebi uma denúncia essa semana do PDRS Xingu, que o vereador João 

do Biscoito tanto falou aqui na semana passada parabéns vereador pelo o espirito público e pela 

vontade de defende esse povo que estão sendo roubados aqui no município de Altamira e na 

região do Xingu. Denúncia essa sobre a questão dos combustíveis que foram doados para as 

Prefeituras na gestão passada, o Prefeito Berg entrou aí, falo porque está na Justiça contra esses 

Prefeitos. Gostaríamos senhor Presidente que fizéssemos um pedido de informação porque 

envolve o município de Altamira, envolve o Prefeito de Altamira Domingos Juvenil também. 

Então gostaríamos de estar municiados de informações e não vamos concordar de forma 

nenhuma deste Instituto que aí está ou do próprio Consórcio tirar o Prefeito de Altamira dessa 

esculhambação que está aí, se ele estiver no meio nós não vamos concordar e vamos quere ver 

essas contas detalhadas. Quero falar de minha indignação, acho que todos nós estamos 

indignados com a Norte Energia, esses caras estão nos fazendo de palhaços, empresários e até a 

própria Justiça, fizeram uma reunião para falar sobre os RUCs e no segundo expediente vou falar 

o que aconteceu nesses RUCs, que eu fiquei sabendo lá em Brasília vou fazer essa denúncia 

aqui. Esses RUCs Presidente os caras fugiram da reunião e que vossa excelência estava e o 

vereador Agnaldo Rosas com muita indignação falou a mesma coisa fizeram ontem lá em Belém, 

eu me desloquei de Brasília para participar dessa reunião com Deputados com empresários onde 

gastaram com passagens aéreas para ir até Belém e o povo da Norte Energia simplesmente as dez 

horas da manhã disseram está cancelada a reunião e não temos dia e nem hora marcada para 

fazermos essa reunião. Então Presidente esses caras têm que respeitar o povo de Altamira, 

respeitar o povo da Transamazônica. Peço a vossa excelência para que faça uma nota de repúdio 

contra a Norte Energia nesta questão. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto, quero dizer que ficamos feliz quando vemos a Prefeitura trabalhando fazendo de si o 

melhor haja vista que sabemos que o problema é técnico seríssimo esses buracos na nossa 

cidade, inclusive nessa semana me deparei aqui no Parque e Orlas, até pedi para a imprensa que 

possa ir lá filmar lá tem um fio quase descascado aqui nessa via asfalta e que a mesma ficou uma 

porcaria, acho que temos que acionar a Prefeitura e fazer uma fiscalização intensa, estive lá e até 

tirei uma foto o fio praticamente descascado com as chuva poderá acontecer de alguém pegar 

choque e até vir a óbito. Também quero dizer do meu empenho desde o ano de dois mil e treze, 

quero até felicitar a enfermeira Socorro pela luta incansável que ela tem tido pelo o conjunto 

Santa Benedita. Inclusive no ano de dois mil e treze houve uma discussão eu apresentei uma 

indicação nessa Casa de Leis, solicitando que fosse duplicada a antiga três pontes, que a mesma 

só tinha uma mão e quando foi inaugurada om Projeto Minha Casa Minha Vida, novecentas e 

cinquenta e oito famílias estavam correndo risco de vida para poder chegar até suas casas, me 

deparei com várias cenas, eu nem era vereador ainda quando entrei nesse poder que a mim foi 

dando graças a Deus, eu fiz imediatamente uma indicação e graças a Deus fui atendido pelo o 

Governo Federal , então na verdade o poder do vereador é um poder representativo e de solicitar, 

fiscalizar de acompanhar, nós não temos o poder de executar, mas através do Governo Federal, 
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do DNIT foi feita a duplicação da via e também contemplando com a passarela. Também quero 

informar que estive com o Prefeito é uma preocupação da base com relação ao asfalto da rua 

Paraiso, haja vista já ter acontecido vários acidentes naquela rua, um amigo sofreu um acidente 

lá quase perdeu a perna tirei fotos mostrei ao Prefeito e graças a Deus foi atendido o pedido. 

Uma outra preocupação quem vai em direção ao aeroporto de Altamira, quero dizer que ficou 

muito boa a calçada, passo lá diariamente vejo as pessoas fazendo caminhada e aí fico muito 

feliz porque lá foi realizada uma obra de qualidade. Haja visto por exemplo, o São Domingos eu 

fiz o pedido ao Prefeito verbalmente, inclusive está tramitando nessa Casa de Leis a indicação, 

mas o Prefeito me afirmou que vai realizar os trabalhos, fiz vídeos das pessoas caminhando no 

meio da rua porque infelizmente não tem calçada, existe urgentemente a necessidade de construir 

a calçada para que as pessoas possam fazer caminhada com tranquilidade. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: gostaria de 

agradecer o Geovane que está aí na plateia, que independentemente de partido está sempre 

cobrando os vereadores, estive com o mesmo na semana passada no conjunto Santa Benedita, 

onde pude ver que tem muito lixo acumulado, assim como a vereadora Socorro enviei várias 

fotos via zap ao Prefeito e graças a Deus foi dado início a limpeza no Santa Benedita, mas 

sabemos que ainda tem muito o que ser feito lá , também sabemos que as ruas estão todas 

intrafegáveis e nesse inverno esta impiedoso não somente com o Santa Benedita, mas como em  

vários outros bairros de Altamira. Mas eu acredito que com o planejamento e com o verão que 

daqui a pouco se aproxima irá ser trabalhadas em todas as ruas do bairro para que no próximo 

inverno não aconteça todos esses problemas, se as ruas estivessem sido feitas com calçadas, 

drenagem e linha d’água, se estivesse tudo certinho não estaria acontecendo esses problemas as 

pessoas não conseguem nem entrar em suas casas nesse inverno. Então é uma situação muito 

delicada a fiscalização tem que ser árdua. Eu sempre cobrei isso enquanto fui arquiteto da 

Prefeitura de Altamira, que a fiscalização tem que ser muito árdua, tem que ser muito ferinha 

porque se a gente não fiscaliza está aberto a deixa qualquer serviço a não ser feito em nosso 

município. A Norte Energia acredito que tem que ter uma fiscalização em cima dela, tem que 

criar uma Comissão na Prefeitura, o Prefeito Juvenil que que se atentar para isso, porque todo 

serviço que é feito em Altamira a prefeitura tem que fiscalizar independente de ser Norte Energia 

ou outra empresa, então tem um papel fundamental para a realização desses serviços e também 

tem poder para parar os serviços até que seja bem feito. Tem engenheiros capacitados na 

Prefeitura na folha de pagamento tem em torno de vinte engenheiros, então acredito que tem que 

colocar os caras para trabalhar, enquanto fui arquiteto da Prefeitura sempre trabalhei, fiscalizei e 

sempre estava cobrando o melhor, então tem várias formas de serem fiscalizadas. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos 

disse: Hoje é dia de muita alegria dia que veio ao mundo minha filha Railene. Você veio para 

nos ensinar sobre o amor feliz aniversário. Num breve relato posso dizer que durante a semana 

passada participei na noite de sábado da abertura do campeonato de futsal, no bairro Água Azul, 

realizado pela a Igreja Evangélica, na quadra de esporte do bairro. Parabenizo a iniciativa dos 

dirigentes de clubes que mesmo sem recursos participam dessa modalidade esportiva que 

incluem crianças e adolescentes no esporte. No sábado pela manhã estive no conjunto Alberto 

Soares, acompanhado pelos os moradores e da direção da Escola, andamos nas ruas, verificamos 

as demandas apresentadas como: reforma da quadra de esporte, iluminação pública, água e 

recuperação de ruas. Também quero informar que uma Comissão formada por moradores do 

conjunto Habitacional Santa Benedita, juntamente com seu Presidente o Soares, que tiveram 

presentes na Prefeitura de Altamira para solicitar serviços de limpeza de entulhos, desentupir os 
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bueiros, fazer roçagem e pavimentação das ruas e outras demandas do bairro. Nesta segunda 

feira, a Prefeitura de Altamira enviou trabalhadores e máquinas do Departamento de limpeza 

pública, Demutran e SEMAT para realização dos trabalhos. Estive conversando com os 

moradores e verificando a limpeza das ruas a capina, retirada de lixos e de entulhos. Também 

acompanhei os relatos de agradecimento aos trabalhos do Prefeito que atendeu as reivindicações 

dos moradores. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, 

solicitando ao vereador Raimundinho Aguiar, que fizesse a leitura das matérias que constava de:  

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Indicação n.º 1074/2018, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello, que sugere a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Altamira, conceder 

comenda de Cidadão Altamirense ao senhor Helder Zahluth Barbalho, pelos relevantes serviços 

prestados ao município de Altamira. Indicação n.º 1078/2018, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, 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 Ananias Correia e na Travessa Regina Silva, no bairro Mexicano. Indicação n.º 

1079/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, instituir Curso Pré-Vestibular gratuito 

em Altamira.  Indicação n.º 1094/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, instalar 

um semáforo na Rua Elias Leitão com a Passagem 03, no bairro Jardim Independente II. 

Indicação n.º 1098/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Governador do Estado, que providencia a substituição do aparelho de Tomografia 

Computadorizada do Hospital Regional Público da Transamazônica. Indicação n.º 1099/2018, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, instituir uma política de fomento para a criação de um Polo de Esportes 

Radicais e de Aventura no município de Altamira.  Indicação n.º 1100/2018, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere a Mesa Diretora, oficiar a empresa Norte Energia para que 

compareça nesta Casa para se manifestar em relação as avarias nas ruas de Altamira causadas 

pelas empresas terceirizadas na realização das ligações intradomiciliares. Indicação n.º 

1068/2018, 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 Sebastião, São Francisco e Avenida Jatobá, no 

bairro Santa Ana. Indicação n.º 1069/2018, 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 na Travessa 15 de Novembro e 

nas Ruas Paraíso e Altamira, no bairro santa Ana. Indicação n.º 1070/2018, 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 das Flores e Otávio Belo e na Travessa as Alegria, no bairro Santa 

Ana.  Indicação n.º 1065/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, realizar estudos com vistas regulamentar o Artigo 11º, das Disposições 

Finais e Transitórias da Lei Orgânica do município de Altamira, que trata da obrigatoriedade dos 

proprietários a mentirem seus terrenos urbanos limpos. Sugerimos que seja dado um prazo hábil 

para que os mesmos façam a devida limpeza, caso não cumpram o determinado, que o município 

contrate uma equipe e faça a devida limpeza, mas depois seja cobrado judicialmente o valor 

referente ao serviço executado. Indicação n.º 1066/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, 

que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de 
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calçada na Rua WE 15, nas proximidades de EMEF Nossa Senhora Aparecida, no bairro 

Liberdade.  Indicação n.º 1067/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar um Parque Infantil nas 

proximidades das Academias ao ar livre existentes em Altamira. Indicação n.º 1071/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, realizar estudos 

com vistas construir um prédio próprio para a Secretaria Municipal de Integração Social – 

SEMIS. Indicação n.º 1072/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de pintura 

da sinalização horizontal na rotatória da Avenida João Rodrigues com a Avenida Tancredo 

Neves. Indicação n.º 1073/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar uma ação de coleta seletiva no 

bairro centro. Indicação n.º 1075/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de 

atendimento médico, uma vez por semana, na agrovila Vale Piauiense.  Indicação n.º 1076/2018, 

de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de atendimento médico, uma vez por semana, 

na agrovila Princesa do Xingu. Indicação n.º 1077/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, fazer a 

equiparação das mensalidades pagas pelos comerciantes do Camelódromo com as cobradas aos 

comerciantes do Mercado Municipal. Indicação n.º 1080/2018, de iniciativa do vereador João 

Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 

realizar o serviço de asfaltamento no trecho entre a Pa-415 até a ponte do Gaúcho (divisa entre 

os municípios de Altamira e Vitória do Xingu). Indicação n.º 1081/2018, 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 Nova Vida. Que seja 

contemplada com as seguintes obras: construção de uma nova fosse, construção do muro em toda 

área da escola, perfuração de um poço artesiano, construção de mais duas salas de aula e 

construção de um novo alojamento para os professores do Sistema Modular de Ensino, na 

comunidade Quatro Bocas, no Assurini.  Indicação n.º 1082/2018, 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 São Bendito, que também seja contemplada 

com a construção do muro em toda área da escola, no travessão do Espelho, no Assurini. 

Indicação n.º 1083/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação 

da Avenida Abel Figueiredo, no bairro Aparecida. Indicação n.º 1084/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação, limpeza e pavimentação asfáltica na Rua 

Maria Salvador Fais, no Conjunto Santa Benedita, no bairro Nova Altamira. Indicação n.º 

1085/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, proceder a recuperação asfáltica na Rua dos 

Crisântemos, nos bairros Jardim Primavera e Boa Esperança. Indicação n.º 1086/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Obras, proceder a construção de um banheiro público na Praça da Paz. 

Indicação n.º 1087/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder a construção de uma passarela 

com cobertura, na EMEF Anísio Uchoa, no bairro Brasília. Indicação n.º 1088/2018, de 
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iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica nas Ruas Alércia Orlandina 

Cerezer, Arlindo de Sousa e Antônio Acácio, no Conjunto Santa Benedita, no bairro Nova 

Altamira. Indicação n.º 1089/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de pavimentação 

asfáltica nas Ruas Antônio Pereira da Silva e Elda Vieira, no Conjunto Santa Benedita, no bairro 

Nova Altamira. Indicação n.º 1090/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de 

pavimentação asfáltica nas Ruas Joventina Acácio Barbosa, Francisco Caetano de Sousa e 

Lucimar Lima de Sousa, no Conjunto Santa Benedita, no bairro Nova Altamira. Indicação n.º 

1091/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

interceder junto ao Deputado Estadual Ozório Juvenil e ao Ministro da Integração Helder 

Barbalho, para através de Emenda Parlamentar, seja destinado recursos financeiros para 

construção de uma US (Unidade de Saúde), com suporte para casos de urgência e emergência, 

uma ambulância e uma ambulancha, que deverá ficar atracada no porto do travessão do 

Pimentel, no Assurini.  Indicação n.º 1092/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia, no sentido de 

unir esforços a fim de colocar em funcionamento o Poço Artesiano existente na Rua Presidente 

Lula, no Loteamento Ayrton Senna I. Indicação n.º 1093/2018, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 

construir uma Galeria subterrânea de 16 m
3, 

na Rua WE-09, no bairro Liberdade.  Indicação n.º 

1095/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Planejamento, viabilizar a titulação dos lotes na área urbana 

do distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira.  Indicação n.º 1096/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através das 

Subprefeituras de Castelo de Sonhos e de Cachoeira da Serra, viabilizem um engenheiro, que 

tenha conhecimento de projetos em vias urbanas, públicas, para elaborar um projeto de 

pavimentação asfáltica nas vias urbanas dos referidos Distritos.  Indicação n.º 1097/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Subprefeitura do distrito Castelo de Sonhos e Departamento Municipal de Iluminação Pública, 

viabilizem o serviço de instalação das luminárias de iluminação pública no bairro São Miguel, no 

referido Distrito. AVULSOS: Ofício Circular n.º 001/2018/SMSA, encaminhado pela senhora 

Kátia Lopes – Secretária Municipal de Saúde, comunicando a programação para o mês de 

“Março Lilás”. Comunicados n.ºs 358241 a 358250/2017, 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 1074, 1078 e 1079/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello.  Indicação n.º 1094/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 

1098, 1099 e 1100/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 1068, 1069 e 

1070/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 1065, 1066 e 1067/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 1071, 1072 e 1073/2018, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1075, 1076 e 1077/2018, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1080, 1081 e 1082/2018, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicações n.ºs 1083 e 1084/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicações n.ºs 1085, 1086 e 1087/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 

1088, 1089 e 1090/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1091, 
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1092 e 1093/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1095, 1096 e 

1097/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. 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. 1065, 1066 e 1067/2018, de iniciativa do 

vereador João Roberto. 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 n.ºs. 1095, 1096 e 1097/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. 

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 n.ºs. 1088, 1089 e 1090/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

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

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

1091, 1092 e 1093/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Em seguida fez uso da palavra o 

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

apoio para aprovação das suas matérias. Indicações n.ºs. 1083 e 1084/2018, de iniciativa do 

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

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

para aprovação de suas matérias. Indicação nº. 1094/2018, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan 

Mello, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de 

suas matérias. Indicações n.ºs. 1074, 1078 1079/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador 

Raimundinho Aguiar, 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. O vereador Aldo Boaventura, solicitou ao senhor Presidente para 

que colocasse em destaque a Indicação de nº 1074, de autoria do vereador Dr. Loredan Mello. 

Após o senhor Presidente submeteu para votação a Indicação n.º 1074/2018, do vereador Dr. 

Loredan Mello, aprovado pela maioria, recebendo voto contrário dos vereadores Aldo 

Boaventura e Dr. Agnaldo Rosas. Em seguida o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: 

Indicações n.ºs 1074, 1078 e 1079/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicação 

n.º 1094/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1098, 1099 e 

1100/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1068, 1069 e 1070/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1065, 1066 e 1067/2018, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 1071, 1072 e 1073/2018, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior. Indicações n.ºs 1075, 1076 e 1077/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.ºs 1080, 1081 e 1082/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 

1083 e 1084/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1085, 1086 e 

1087/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1088, 1089 e 1090/2018, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1091, 1092 e 1093/2018, de iniciativa 

do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1095, 1096 e 1097/2018, de iniciativa do vereador 

Aldo Boaventura. Aprovadas a unanimidade. O senhor Presidente consultou aos senhores 

vereadores quem queria fazer parte da Comissão do PDRS Xingu, que foi proposta pelos os 

vereadores. Nós propusemos que fosse a Comissão de Redação e Justiça, mas o vereador 

Agnaldo Rosas que é membro da Comissão não quis participar. Por isso a Mesa Diretora irá 

formar uma Comissão especifica para acompanhar o caso. Consultando os senhores vereadores 

para saber quem gostaria de participar da Comissão. Manifestando-se favoráveis a participarem 
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da Comissão os seguintes vereadores: Assis Cunha, Maia Júnior, João Roberto, Irenilde Gomes, 

Aldo Boaventura, Socorro do Carmoe Francisco Marcos. Essa Comissão será criada e irá fazer 

averiguação das diversas denúncias que foram apresentadas aqui pelos vereadores. Ela terá o 

prazo de sessenta dias para conclusão dos trabalhos, que deverá ao final apresentar um relatório 

final. Esperamos que realmente essa Comissão possa ir até o PDRSX e que possa tomar ciência 

das denúncias e que possa nos trazer as informações. Se for necessário prorrogar o prazo por 

mais sessenta dias, será prorrogado a pedido da Comissão. Não havendo mais matérias para 

votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o 

vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse:   Presidente quero fazer um breve 

comentário sobre meu voto contrário referente a indicação de nº 1074, de autoria de vossa 

excelência, a meu ver o Ministro da Integração está envolvido também aos escândalos Brasileiro 

da Lava Jato e ao meu entender não merece o título de cidadão Altamirense, igual a muitos 

outros políticos que envergonharam essa classe. No primeiro expediente dessa Sessão, ouvi o 

nobre vereador João Roberto, falar sobre a excelência de gestão que o Executivo exerce no 

município, aonde eu vejo os nobres vereadores e a todos que me ouve ao contrário há um grande 

abandono igualmente ao bairro Airton Senna I, que não fizeram os reparos necessários nas vias 

públicas na época adequada da seca, hoje está virada em valetas e em total abandono. O bairro 

Bela Vista, que está quase precisando contratar animais para servir de transporte. O bairro da 

Colina é somente buracos, até parece que o Estado Unidos passou bombardeando naquele bairro. 

O bairro Ibiza que as pessoas têm que deixar seus veículos há mais de cem metros de suas 

residências para poderem chegar em suas casas. O Independente II, que tem uma tal de uma 

Lagoa que as pessoas estão quase se afogando e assim por diante. Eu não posso concordar que 

essa gestão seja uma gestão que classifique ao menos como regular isto não é por falta de 

dinheiro, é por falta talvez de capacidade do Secretário Obras, porque talvez ele coloca um 

material muito fraco, assim as obras não têm consistência para ter um período duradouro. Igual 

eu vejo que aqui foi votado, nós votamos contra na época da criação da COSALT a COSANPA 

não dava assistência a esse povo aí se criou a COSALT, nós colocamos naquela oportunidade 

que a COSALT também não atenderia aos desejos dessa sociedade. Igual ao bairro Airton Senna 

I, vereador Assis Cunha, são onze dias que não tem água lá é interligado ao sistema municipal, e 

já estão onze dias sem água. Eu falava que a COSALT não tem competência. Aí vem o Airton 

Senna II, que foi feito um poço, vejo nesse microfone que tem sempre a desculpa que nada 

funciona e sempre da Norte Energia, ela tem culpa também e muito, mas tem culpa o município 

tem culpa o Estado tem culpa o Federal, que não fizeram as fiscalizações nós chamávamos nesse 

microfone a existência. Este município está em completo abandono, as chuvas não é desculpas 

quando as obras não têm sua verdadeira eficaz na construção, no material na durabilidade, na 

esquação das águas nas Vicinais por algumas valetas que são necessárias para fazer as com 

tensões acontece o que está acontecendo. Isso é um espelho na sede do município é um espelho 

nos Distritos é um abandono generalizado. Amanhã nós vamos ter uma Prestação de Contas as 

dezoito horas aqui nessa Casa, onde o Executivo Municipal vai apresentar para nós o Relatório 

do Terceiro Quadrimestre do ano de dois mil e dezessete, e com certeza o financeiro superou a 

duzentos e setenta milhões de reais no ano de dois mil e dezessete. Então não é por falta de 

dinheiro que precisa a sociedade de Altamira vivenciar com esses buracos e valetas e crateras 

existente nesse município. Não é por falta de dinheiro que foi necessário fazer cortes salarial em 

todas as categorias é por falta de gestão, que muitas das vezes a base do governo que jogar a 

culpa somente na Norte Energia ela tem culpa sim. Os escândalos os investimentos aonde foram 
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feitos os Reassentamentos bastante precários porque é um Reassentamento só que pessoas mais 

carentes. S o Executivo nunca quis arrumar esse município e eu acredito que nunca vai querer e 

assim nós vivenciamos o abandono generalizado a vergonha com o município que pode ser 

considerado polo da Transamazônica nesse eixo, que outros cidadãos de outros municípios 

venham aqui e veja como se encontra esse município. Agradeceu. O senhor Presidente consultou 

ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava prorrogar a Sessão por, mas vinte minutos. 

Aprovado a unanimidade. O senhor Presidente fez esclarecimento ao vereador Aldo Boaventura, 

dizendo que respeita a opinião dele. O Ministro Helder Barbalho, não está respondendo à nem 

um Processo da Lava Jato, muito pelo o contrário ele foi escolhido pela atualidade o melhor 

Ministro em termo de destaque. Na verdade, a Constituição fala que ninguém pode ser culpado 

antes da condenação, então, inclusive não existe nem um Processo em termo de Lava Jato do 

Ministro Helder Barbalho. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após 

os cumprimentos disse: senhor Presidente, nobres colegas vereadores, quero desejar a você um 

dois mil e dezoito, cheio de bênçãos, que possamos fazer neste ano o que não foi possível 

fazermos no ano passado. Venho à essa tribuna falar da vontade do Executivo Municipal de 

continuar a trabalhar por uma Altamira melhor, e reafirmar o grande trabalho que o Prefeito Dr. 

Domingos Juvenil vem fazendo no Assurini dentro de sua administração. Hoje podemos ver os 

frutos das ações, são inúmeras obras feitas nessa cidade e muitas que estão em andamento. Se 

formos mencionar aqui passaríamos o dia inteiro para concluir. Ouvimos reclamações, mas aqui 

tenho a mensagem do que foi feito também no ano de dois mil e dezessete, está aqui a 

mensagem. Muitas das vezes alguns colegas não participam das inaugurações aí os mesmos 

ficam sem conhecimento. Também quero dizer a vocês que a base do governo não culpa somente 

a Norte Energia não, nós sabemos o que devemos fazer do que é preciso fazermos.  Muitas das 

vezes eu culpo até mesmo o tempo o vereador Aldo sabe do eu estou falando. Quero dizer que 

mesmo com as chuvas, estamos trabalhando na zona rural no travessão da 5 e da 7, passamos 

todas as dificuldades, mas estamos atentos vinte e quatro horas é na limpeza pública, na Saúde é 

na Educação está tudo funcionando, agora problemas temos sim, em nossa casa no município no 

Estado. Temos aqui a mensagem do que foram feitos no ano de dois mil e dezessete, temos a 

mensagem do que será feito esse ano de dois mil e dezoito. Quero dizer da competência da 

responsabilidade e do cuidado que o Prefeito Domingos Juvenil, tem com a nossa cidade assim 

como os colegas vereadores tem todos atentos fazendo suas indicações, e também quero dizer 

que as indicações são atendidas porque estão sendo inauguradas ruas, a sexta feira foi inaugurada 

ruas no ano de dois mil e dezessete e continuam os trabalhos podem todos terem a certeza disso. 

Também Presidente quero expressar meu carinho por vossa excelência e parabeniza-lo pelo o 

brilhante trabalho que vem desenvolvendo na Presidência dessa Casa, sabendo conduzir as 

questões divergentes para que os problemas sejam resolvidos na base do diálogo nos dando a 

certeza que votamos certo quando os elegemos Presidente desta Casa. Aos meus colegas 

vereadores quero dizer que é uma imensa alegria poder reencontrá-los hoje, tenho um carinho 

especial por todos, aqui aprendi muito e quero continuar aprendendo para juntos podermos fazer 

melhor por Altamira. A vocês vereadores da oposição continuo com o mesmo convite que fiz a 

vocês na primeira Sessão nessa Casa vamos esquecer nossas diferenças políticas, partidárias e 

vamos lutar por dias melhores em nossa cidade, foi para isso que o povo nos elegeu. Não posso 

deixar de agradecer o apoio que recebi dos meus colegas vereadores quando o meu esposo se 

encontrou e ainda se encontra doente. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: vereador Raimundinho Aguiar, obrigado 

pelas palavras referente o que estamos intermediando aqui, inclusive fiz uma indicação 
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solicitando ao Ministro Gilberto Kassab, para que seja implantado internet para todos da zona 

rural é um direito do povo. Agora quero pedir a vossa excelência e a líder do governo que 

solicite ao Prefeito Municipal de Altamira, para que ele cadastre a Prefeitura, acredito eu que ele 

vai cadastrar no dia primeiro de março o Ministro Helder Barbalho vai estar junto com o 

Ministro Gilberto Kassab em Belém participando de uma reunião para assinar essa questão  no 

Estado do Pará o Programa Internet Para Todos,  vossa excelência pode reforçar para que o 

município venha a se cadastrar para que não fique de fora e que venha a ser contemplado com 

este Programa. Aproveito para falar novamente sobre a questão dessa denúncia que foi feita 

contra o PDRS Xingu, essa Comissão que foi criada hoje aqui nessa Casa de Leis, que envolve 

diretamente o município de Altamira, Altamira foi um dos município que foram contemplados 

com recursos, agora queremos saber aonde foi alocado o que é que estão fazendo com estes 

recursos que era para a população estarem contentes gerando empregos e rendas para a 

população, não sabemos de nada só vemos pessoas passeando nas caminhonetes e dizendo um 

tirei um milhão de reais do PDRS Xingu, outros dizem eu tirei cinco milhões de reais, queremos 

saber para podermos falar para o povo, para essa Casa poder dar satisfação para a população, 

porque como sempre falo aqui na tribuna a banda está passando e nós ficamos só assistindo 

batendo palmas, algumas pessoas sendo beneficiadas e o povo que realmente precisa estão todos 

lisos, todo mundo em situação precária sem emprego. Então é um dos questionamentos que 

venho fazendo sobre a questão do PDRS Xingu. O vereador João Roberto solicitou para que 

fosse formada essa Comissão, eu parabenizo vossa excelência, e vou parabenizar a todos os 

vereadores que estão fazendo parte dessa Comissão, vamos nos empenhar e levar para a frente 

essas denúncias que ora estão sendo feitas contra o PDRS Xingu e dessas pessoas que estão 

assaltando o dinheiro da população de Altamira. Meu caro Presidente recebi também denúncia 

que o pessoal do Assurini quando atravessa a balsa leva três, quatro dias para chegar na sua 

localidade, eles estão fazendo um apelo solicitando Presidente para que possamos interceder 

junto ao nosso santo Pedro Barbosa, para que possa mandar encascalhar as estradas do Quatro 

Bocas, enfim entre outras localidades do Assurini. Senhor Presidente a indignação volto a dizer 

são palavras que ficamos indignados o homem quando ele parar de se indignar é porque ele não 

presta para nada, indignação essa é contra a Norte Energia Presidente, dizer Presidente que a 

Norte Energia tem feito todos nós de palhaços, principalmente esta Casa. Recebi Presidente um 

convite para ir no Palace Hotel para participar de uma reunião com os vereadores e que vossa 

excelência estaria presente também, as oito horas da manhã a reunião é cancelada a reunião. Em 

Belém do Pará, falei no pequeno expediente que autoridades Deputados Estaduais, Deputados 

Federais, empresários de Altamira todos gastaram com passagens aérea, lá estava aquela 

multidão para uma reunião com a Norte Energia e simplesmente as nove horas da manhã 

mandou um aviso dizendo que a reunião estava cancelada. Esses RUCs recebi uma denúncia lá 

em Brasília-DF, vou apurar a denúncia vou ao Ministério Público Federal. A informação que me 

chegou e que peço para essa Casa que interceda cimento eu acho que é de décima qualidade o 

cimento é rejeito que veio para Altamira para construir essas casas, uns bandidos que vieram 

para massacra a população de Altamira, e nós o Prefeito de Altamira deixamos a banda passar. 

Eu vi nossa guerreira e amiga Antônia Melo, juntamente com o Bispo da Prelazia o Dom Erwin 

Klauter, que tanto gritaram, que de tanto pedir para que fosse chamado atenção das Instituições, 

da Justiça do Ministério Público Federal, para que esse povo não viesse vir passar pelo o que 

estão passando nesse RUCs. Nesse Pedral que estão lá fazendo Aldo Boaventura, é importante 

Presidente que essa Casa de imediato que possamos fiscalizar esse RUC do Pedral que está 

sendo feito para vermos se não está acontecendo o mesmo assalto a mesma bandidagem que foi 
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feito com os moradores desse outros RUCs do município de Altamira. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: reiterando as palavras do 

nobre vereador Marquinho, senhor Presidente e nobres colegas vereadores, eu me coloquei a 

disposição da Comissão do PDRS Xingu, porque é inaceitável o que aconteceu no Assurini e eu 

quero convidar todos da Comissão e os que não são da Comissão para que possam acompanhar é 

necessário que na sociedade saiba que quatrocentas e oitenta famílias, é uma denúncia superficial 

mas de moradores mas temos que buscar cos fatos, quatrocentas e oitenta famílias se escreveram 

para criação de peixes, suínos, frangos, plantio de açaí e de outras plantações, moral da história 

aqui na Escola Agrícola, que fez a inscrição para criação de peixes e de porco, aliás bacuri que 

iam compra o bacuri de acordo com os moradores compraria o bacuri e a mamadeira para poder 

terminar de criar, o valor era de quinhentos reais, que em qualquer outro lugar você compra de 

cinquenta reais o bacuri e ele não precisa de mamadeira não. Presidente no meado do ano de dois 

mil e dezessete, eu fui informado por moradores daquela comunidade que a Comissão foi até lá e 

todos que estavam presentes assinaram e até hoje ninguém recebeu coisíssima nenhuma. Então 

nobres colegas vereadores e nobre colega Marquinho é necessário que essa Casa de Leis, faça a 

devida investigação porque são quinhentos milhões de reais e não são quinhentos reais não, já 

era para essa comunidade ter recebido sim não só do campo, mas quanto da cidade algum 

benefício do PDRS Xingu. Fica aqui o apelo a todos dessa Casa de Leis, é necessária que haja 

investigação para que realmente isso seja desvendado e para sabermos par onde foi já duzentos e 

oitenta milhões de reais, conforme o vereador Marquinho já falou que já foram gastos. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os 

cumprimentos disse: continuando nossa reunião gostaria apenas de informar a questão de eu 

declinar de participar dessa Comissão, é pelo fato de creditarmos muito é que a Polícia Federal já 

esteja investigando e que são pessoas muito mais competentes do que nós. Eu acredito também 

que precisa de ser esclarecido esse fato de quase trezentos milhões de reais, já terem sido 

pulverizado e nós termos presenciado nada de concreto nesta cidade. O vereador Assis Cunha, 

solicitou um aparte a qual foi concedida após os cumprimentos disse:  eu perguntei ao nobre 

vereador se estava fazendo parte da Comissão do PDRS Xingu, quero só reiterar que sua 

participação é muito importante. Eu tenho amigos no PDRS Xingu, mas eles vão ter que me 

aguentar porque eu vou estar junto. Sabemos que a Polícia Federal tem mais competência e com 

certeza com treinamentos para essas causas, até porque tem como rastrear documentos e nós não 

temos. Mas uma vez quero reiterar sua participação é muito importante nós temos muitos 

agricultores e esses recursos vieram destinados para tal fim, aonde o mesmo foi mencionado e 

vimos inúmeras caminhonetes e outros bens como lojas, Loterias, supermercados e farmácias 

reconstruídas com esses recursos. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Agnaldo Rosas 

disse: na verdade são várias frentes vereador Assis Cunha, que precisam serem investigadas e 

uma delas também corresponde aos duzentos mil litros de óleo que não sabemos para onde 

foram. Vários Prefeitos dessa região estão sendo denunciados porque não informaram ao 

Consórcio para onde foram esses milhões de litros de óleo. Inclusive o Prefeito de Altamira é um 

dos denunciados é uma Ação Civil já proposta para o Ministério Público. Então quando eu digo 

que tem pessoas investigando já é porque existe inclusive com ações já encaminhadas. Eu aceito 

sua proposta. Gostaria de parabenizar o vereador Maia Júnior pelas palavras iniciais quando 

disse que o Executivo tem responsabilidade com relação as obras que estão sendo feitas aqui em 

Altamira por falta de fiscalização. Uma importante informação do vereador Maia Júnior que 

disse que nós temos aqui vinte engenheiros, eu não tenho dúvidas que nem um deles são 

concursados como acontece em outros Órgãos da Prefeitura de Altamira. De toda forma Maia 
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Júnior parabéns muito importantes quando isto vem de vossa excelência, que é conhecedor desta 

área da parte da construção Civil. Eu não tenho dúvidas de que a Prefeitura ela é inerte sim com 

relação a fiscalização, eu diria para qualquer pessoa que queira derrubar uma arvore do seu 

quintal ou da frente de sua calçada, fazer um buraco na sua calçada, se de imediato não chega um 

fiscal da Prefeitura para te multar. Então a Prefeitura não fiscalizou e não sabemos porquê. O que 

sabemos é que a Norte Energia conversa sim com a Prefeitura e com os técnicos da Prefeitura 

todas as sextas feiras, e não chegam aqui para dizer o que conversaram lá nos bastidores. Eu 

estive presente na inauguração do anexo do Ministério Público, e ao sair me deparei com um 

rapaz   que se chama Marcelo do PT e o Marcelo estava reclamando também com a falta de 

empregos nessa cidade e dizendo também que não sabe qual é a identidade dessa nossa cidade se 

ela é econômica, comercial ou se ela é rural, isso vem ao encontro do que o vereador João 

Roberto acabou de dizer nós não temos emprego aqui nesta cidade porque não sabemos qual é o 

direcionamento dessa Prefeitura, o que sabemos  o que interessa a esse Prefeito é somente os 

empregos  não concursados como eu disse anteriormente para servirem depois de cabos 

eleitorais. É preciso que o Ministério Público também entre com Ação obrigando o Prefeito a 

fazer concurso público. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, 

que após os cumprimentos disse: vou me direcionar logo ao vereador Aldo que mencionou meu 

nome dizer vereador que eu enquanto parlamentar a palavra já está dizendo parlamentar tenho 

fei8to minha parte até lembrei do discurso de um vereador que induzia a população na época da 

Lei Orgânica e do Código Tributário, ele induzia os mais carentes para ficar contra nós, dizendo 

vocês carentes agora vão ter que pagar para trabalhar na calçada, sendo que o Código de Postura 

já proíbe, então induzia a população para dizer que nós somos maus. Quero dizer a vossa 

excelência que eu tenho feito meu papel, vossa excelência sabe me dizer porque que falta água? 

porque não tem água tratada a estação de tratamento são vinte e dois milhões de litros de água 

por dia em média, Altamira consome quantos milhões de litros de água? será que ninguém ver 

isso, desde o ano de dois mil e treze que eu venho falando isso, o problema é só esse. Mas culpar 

é bem mais fácil as COSALT não presta, a COSANPA não presta, ninguém presta, vamos falar a 

verdade vamos esclarecer para a população e não induzir a população, o meu papel é imparcial, 

faço parte da base do governo com muito carinho e com muita dedicação, se eu enxergar aqui 

alguma coisa que não estiver certo eu não dou daqueles que não fico esculhambando, eu respeito 

o Presidente e toda Hierarquia, então eu represento todos, quanto cidadão nós temos que fazer 

nosso papel, fico triste quando as pessoas vem falar bilhões, bilhões e bilhões, poxa e os 

funcionários quanto desse dinheiro que entrou no município quanto eles receberam? Fico triste 

sabe porque se de repente tivesse ó o vereador Aldo nessa Plenária falando somente ele e uma 

outra pessoa viesse de fora ia dizer que Altamira é uma bosta, uma porcaria que Altamira não 

presta eu vou embora dessa cidade, mas temos coisas boas sim vereador Aldo, temos que 

reconhecer temos que ser esclarecidos, eu jamais vou induzir um eleitor meu dizendo que 

Altamira é isso ou aquilo, Altamira é fato todos estão vendo estamos com problemas. No Bela 

Vista se o Prefeito tivesse concluído o asfaltamento, lá está todo esburacado, na sete de setembro 

está lá toda esburacada. Na Liberdade o vereador Assis Cunha tem conhecimento foi feito o 

asfaltamento de qualidade e já está toda esburacada. Vou relatar uma coisa muito séria o Prefeito 

não é dono da cidade são somente quatro anos e já para terminar o mandato, e quantos anos a 

Norte Energia vai ficar nessa cidade? Quantos anos? Eles ganhando dinheiro, quantos anos 

ganhando dinheiro em benefício próprio? E nós estamos aqui somente de passagem, eu estou 

vereador vossa excelência vereador, e faço votos que seja emancipada o Distrito de Castelo de 

Sonhos e que vossa excelência seja Prefeito de lá, e que eu esteja acompanhando e aplaudido 



 
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 

vossa excelência pelo trabalho com a experiência que vossa excelência tendo aqui enquanto 

vereador. Receber essa carga pesada que é ser Prefeito de uma cidade eu acredito que é pesado, 

porque você não consegue agradar não consegue fazer as coisas porque elas travam, tendo 

problemas com a Norte Energia, problemas disso e daquilo são muito problemas. Nós temos que 

ser muito claro com a população, e fato Santa Benedita está aí o problema vem lá de cima do 

Governo Federal, o loteador que mora aqui também fizeram seus gargalos, mas poxa cadê o lado 

humano? Precisa fazer abaixo assinado para reconhecer que novecentas e cinquenta e oito 

famílias que poderiam ter o direito de ter água potável é um absurdo. Com todo o respeito 

vereador, tenho um carinho enorme por todos os pares. Nada mais justo que a população faça sua 

avaliação técnica e cada um tem um lado político. Eu sou imparcial realmente sou o sou, e se 

Deus quiser estou somente de passagem e vou continuar sendo cidadão Altamirense fui nomeado 

pelo o ex-vereador Djalma Mineiro, me sinto Altamirense. Parabéns pelo seu empenho. Dizer 

que é muito importante sua fala porque desperta amanhã o Prefeito vai estar aqui, espero que 

vossa excelência esteja presente juntamente com o vereador Marquinho. Inclusive quero dizer 

nobres vereadores que nada no mundo que desafie, se eu fosse Prefeito eu daria o cargo por seis 

meses para o vereador Marquinho ser Secretário de Obras, somente seis meses para ele mostra 

seu empenho. O vereador Aldo por seis meses ou por um ano de Prefeito no Distrito de Castelo 

de Sonhos. O vereador Aldo solicitou um aparte o qual foi solicitado após os cumprimentos 

disse: eu queria ser prefeito por seis meses em Altamira que pelo menos os buracos eu tapava. 

Dando continuidade o vereador João Roberto disse: mais tapa buracos é mais fácil vereador. 

Não estou defendendo A e nem B, é fato todos sabem disso a Norte Energia está aí, o Anel 

Viário o Parque e Orlas é aquela cachorrada. Falta fiscalização? Sim é verdade não vou defender 

faltou fiscalização e acompanhamento de perto, eu quanto vereador fiz minha parte na época da 

Gel Engenharia conseguimos reverter várias situações o Presidente Dr. Loredan sabe muito bem 

disso perto da casa dele nós intervimos param todas as máquinas, então fazemos o que pudemos. 

O problema é sério temos que nos unir para conseguir melhorias para a cidade De Altamira. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os 

cumprimentos disse: parabenizar os colegas vereadores pelas posições. Sabemos que a Prefeitura 

precisa todas as vezes que nessas empresas forem fazer intervenção nas ruas, quebrar as ruas que 

já estão bloqueteada ou asfaltadas a Prefeitura precisa mandar uma equipe junto para 

acompanhar esse trabalho e exigir que o trabalho seja reposto, porque realmente é inaceitável 

essas empresas virem e quebrar a cidade e nós ficarmos sofrendo essas lamurias. Somente para 

esclarecer que nós vereadores também como parlamentar de Comissão temos amplo poder de 

prerrogativa, inclusive de requisitar documentos foi falado aqui que nós temos livre liberdade só 

que na verdade não, inclusive poder de polícia quando há atuação dentro de CPIS de Comissões 

Parlamentar de Inquérito. Então nós temos amplas capacidades de poder investigar o PDRS 

Xingu ou que seja lá o que for. Então essa Comissão que foi formada ela tem esse papel, então 

esperamos que ela traga bons resultados.  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 à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da 

Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezoito.   

 

 

Dr. Loredan de Andrade Mello 

Presidente 
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Raimundo Sousa Aguiar 
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