REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-020
Altamira – Pará

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR A RESPEITO DO PROJETO DE LEI
Nº 002/2017, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE INSTITUI A TAXA DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, REALIZADA NO DIA
VINTE E QUATRO DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniramse no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de
Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo de Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira,
Isaac Costa da Silva, Roni Emerson Heck, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Francisco de Assis da
Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Maria Delza Barros Monteiro e Waldecir
Aranha Maia Júnior. Sendo justificada a ausência dos vereadores João Roberto Mendes
(viajando/São Paulo) e Irenilde Pereira Gomes (doente). Estando ausente os vereadores Aldo
Boaventura, João Estevam da Silva Neto e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor
Presidente declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Em seguida convidou todos a ficarem
de pá para entoarem o Hino Nacional. Em seguida o senhor Presidente disse que havia solicitado
a Assessoria Jurídica da Casa para fazer uma análise no Projeto de Lei n.º 002/2017, para saber
se a mesma estava dentro da legalidade. Que a Assessoria Jurídica lhe informou que a matéria
estava dentro da normalidade conforme preconiza a Constituição Federal, artigo 145, que diz: “A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos, II taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição”.
É importante observar que a taxa de água é da espécie de serviço público, portanto, para sua
cobrança é necessário que haja a individualização do consumo, ou seja, não pode existir uma
taxa única geral. E no caso em tela, o Executivo está realizando tal individualização. Que a taxa
de água pode ser cobrada mediante o seu escalonamento individual, se não, a mesma perde a
natureza de Taxa de Serviço e, pode ser considerada inconstitucional. A Assessoria Jurídica
também informou que o Supremo Tribunal de Justiça, na Súmula 407, se manifesta pela natureza
da cobrança da tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de
consumo.Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra aos convidados, fazendo uso da
palavra o senhor Fenando Ramalho – Coordenador da COSALT, que fez um longo
pronunciamento em relação ao Plano de Saneamento Básico e do serviço de fornecimento de
água prestado no município. Em seguida fez uso da palavra a senhora Edisangêla Alves Barros
– representante do MAB e da Associação de Moradores do RUC Jatobá, que fez uma série
de reclamações em relação ao aos serviços prestados pelo poder público nos Reassentamento
Urbanos Coletivos construídos pela Norte Energia, em especial a questão da água. Que é contra a
cobrança da taxa de água, pois, os RUCs são servidos por carros pipas porque o sistema de
abastecimento não funciona. Em seguida fez uso da palavra o senhor Fagner Dias de Sousa –
morador do RUC São Joaquim, que reiterou as colocações da senhora Edisangêla,
manifestando-se também contrário a cobrança da taxa de água nos RUCs. Em seguida fez uso da
palavra o senhor Jackson Dias – representante do MAB, que manifestou-se contrário ao valor
da taxa proposta aos moradores dos RUCs e dos bairros servidos por carros pipas. Disse que não
é contrário a cobrança, mas que essa taxa seja simbólica, pois, os moradores desses bairros não
tem culpa, pois, quando foram tirados das suas casas e reassentados prometeram que todos os
serviços públicos seriam ofertados, mas isso foi só promessa. Que agora todos estão desprovidos
dos serviços públicos prometidos. Em seguida fez uso da palavra o senhor Josildo Carlos
Lemos – Morador do RUC Laranjeira, que falou em relação aos problemas enfrentados nos
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RUCs, pois, a Norte Energia não cumpriu o que havia prometido para os moradores reassentados
nos RUCs. Que esses moradores estão em total abandono e por isso é contrário ao pagamento da
taxa de água porque passam de semana sem recebe água em suas torneiras. Que se fosse o
serviço continuo não se incomodava em pagar. Em seguida fez uso da palavra o senhor Moises
da Costa Ribeiro – membro da Associação da Construção Civil,que fez um longo comentário
em relação aos problemas deixados pela Norte Energia. Que são inúmeras situações que tem
tirado o sono dos moradores de Altamira. Que é contrário a forma de cobrança como está
definida no projeto. Que os moradores dos reassentamentos não podem ser taxados no mesmo
valor que os moradores dos bairros consolidados. Em seguida fez uso da palavra a senhora
Antônia Melo – Movimento Xingu Vivo Para Sempre,que manifestou contrária a implantação
das cobranças, haja vista que o serviço está muito aquém do que deveria ser. Sugerindo eu seja
criado um Conselho para discutir melhor a questão. Em seguida fez uso da palavra a senhora
Edna Maria – moradora do Conjunto Santa Benedita, que questionou para saber como ficará
a situação dos moradores do Conjunto Santa Benedita. Em seguida fez uso da palavra o Dr.
Ricardo Barbosa – membro da OAB, que sugeriu que o Projeto de Lei seja devolvido ao
Executivo Municipal para que seja revisto os valores e posteriormente seja encaminhado para
discussão e votação nesta Casa. Em seguida fizeram uso da palavra o senhor Carlos
Vanderberg, a senhora Antônia Martins e a senhora Daniela Silva,que também se
manifestaram contrária a cobrança da taxa de água. Em seguida a palavra foi facultada aos
vereadores Francisco Marcos, Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas, Assis Cunha, que se
manifestaram contrários ao projeto de lei. Em seguida a palavra foi facultada aos vereadores
Maia Júnior e Victor Conde, que se manifestaram favoráveis ao projeto de lei. Não havendo
mais manifestantes, o senhor Presidente facultou a palavra ao senhor Fernando Ramalho, para
que respondesse aos questionamentos. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente
disse que após ouvir todas as partes iria conversar com o senhor Prefeito e falar com ele em
relação ao que acabava de ouvir. Que iria sugerir ao senhor Prefeito que fizesse uma reavaliação
no projeto e depois mandasse uma nova redação com novos valores para que esta Casa possa
discutir e votar, se por acaso isso não fosse possível, que os vereadores iriam apresentar uma
proposta de emenda ao projeto de lei. Não havendo mais manifestante o senhor Presidente
agradeceu a presença das senhoras, dos senhores vereadores, dos convidados, da imprensa e do
povo em geral encerrando a reunião em nome de Deus. Mandando lavrar a presente ata que após
lida será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e quatro dias do
mês de abril do ano de dois mil e dezessete.

Raimundo de Sousa Aguiar
Vice Presidente

Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente

Isaac Costa da Silva
2º Secretário

Victor Conde de Oliveira
1º Secretário

Roni Emerson Heck
3º Secretário
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ATA DA DECIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO
DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DOIS DO MÊS DE MAIO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 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 de Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira,
Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Francisco de Assis da Cunha, Francisco
Marcos Alves do Nascimento, João Roberto Mendes, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da
Silva Neto, 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 entoarem o Hino
Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Victor Conde que fizesse a chamada nominal das
senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Sessão em nome de
Deus. Mandando justificar a ausência do vereador Aldo Boaventura (viajando/Castelo de
Sonhos) e Roni Emerson Heck (viajando/Brasília). Em seguida o senhor Presidente submeteu
para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a ata da reunião ordinária realizada no
dia 25 de abril de 2017. Não havendo manifestante submeteu a mesma para votação, sendo
aprovada pela maioria, abstendo-se de votar o vereador João Roberto. Em seguida o senhor
Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores
inscritos. Fazendo uso a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: hoje de
manhã estávamos no bairro Jatobá, acompanhando o mutirão de saúde, com atendimento
médico, odontológico e de enfermagem. E no dia do Trabalho, o que comemorar, com tantas
coisas ruins acontecendo em nosso pais, a reforma da previdência e tantas corrupções em nosso
pais, onde não existe sequer melhorias para o trabalhador. Então parabenizo os trabalhadores, os
gestores das três esferas, para que olhem e verifiquem o que tem que melhorar em relação ao
trabalhador, este que tanto merece ser comemorado em seu dia. E ontem estivemos no Itapuama,
e vimos as necessidades daquela localidade, fiz um requerimento, mais já existia a indicação do
João do Fusca, e aquela escola precisa urgente de reforma e ampliação. Agradeceu. Em seguida
fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: esta semana
estive na Associação de Carpinteiros, que é formada por vinte e sete associados, o vereador
Raimundinho Aguiar esteve presente também. É interessante neste momento difícil que estamos
vivendo, e estão surgindo Associações Cooperativas, essa é uma forma que os trabalhadores tem
encontrado para sobreviver. Nós temos notícias que nos países mais desenvolvidos isso é muito
comum, o que não é comum é aqui na nossa cidade, porque não temos o apoio técnico a essas
pessoas, a Norte Energia entregou um prédio moderno, amplo onde emprega esses vinte e sete
carpinteiros, e pretendemos dar um apoio jurídico, como sou Advogado, para que essa
Cooperativa permaneça lá por um bom tempo, e vamos cobrar da Prefeitura que ajude com o
apoio técnico, com um espaço pequeno para exporem seus trabalhos, eles trabalham bem, com
consertos, reparos até mesmo em construções de móveis. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: neste final de semana nos
tivemos a oportunidade de estarmos reunidos eu e o vereador Agnaldo Rosas, com o Deputado
Cassio Andrade, do PSDB. E na oportunidade nós discutimos sobre a educação, e pedimos apoio
para a educação de Altamira, pedimos apoio para a saúde e também para a agricultura. Nós
cobramos para que o poder do Estado também possa se fazer presente aqui em nossa região,
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porque há necessidade da junção dos poderes, para alocação de recursos mais direcionados aos
interesses dessa região. Acredito, nobres colegas vereadores, que a partir dessas discursões, nós
podemos estar em breve retornando a essa Tribuna, e trazer algumas notícias que possam agradar
a nossa sociedade. E nós observamos que até parece que, somente o poder legislativo municipal
é responsável por toda essa demanda, e entendemos que na época da política, na eleição, todos os
poderes tanto, o federal quanto o estadual, vem em busca do município, em busca de melhorias,
em busca de votos, então acho que é hora de cobrarmos, é hora de nós buscarmos melhorias,
buscarmos apoio para a agricultura, a pecuária, e porque não para a saúde. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse:
quero solicitar a Vossa excelência para fazer uma audiência pública, com a assinatura de todos
os membros desta Casa, para discutirmos aqui, a questão do Distrito Industrial do Xingu e
Transamazônica. Hoje é mais de dez mil desempregados, eu peço aqui esse apoio nesta Casa,
para que o Industrial do Xingu e transamazônica saia do papel. Podemos gerar muitos empregos
aqui na região, com o beneficiamento das amêndoas do cacau, para a produção de chocolate,
podemos beneficiar a nossa região ao invés de mandar para a Bahia. Temos aqui também, mais
de dois milhões de cabeça de gado é exportado, enquanto poderíamos com isso gerar aqui
emprego na nossa região, assim como também o açaí que aqui é feito de forma artesanal, temos
que implantar fabricas para que possamos exportar. Com isso iremos gerar emprego e renda para
este município e região. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto,
que após os cumprimentos disse: Eu estive em São Paulo, participando de um curso de três dias.
E eu agradeço o poder representativo, de poder mudar essa cidade, eu estou sempre atento e
ouvindo a população de Altamira, e nós vereadores podemos se juntar e lutar pela população de
Altamira, o nosso poder é limitado, mas nós podemos requisitar, e fazer a nossas solicitações,
requerimentos, e cobrar nas horas ruins e nas horas boas, estaremos sempre presente com a
população. Temos aqui pessoas vereadores de todos os seguimentos da Saúde, da Educação, eu
acho que Altamira está muito bem representada, haja visto que todos estão defendendo a mesma
situação, fui à São Paulo para buscar conhecimento, fiz um curso muito importante, com três
palestrantes que contribuíram muito para o meu conhecimento. Foi discutido e debatido vários
assuntos, inclusive um dos assuntos eu queria deixar aqui para o jurídico desta casa, para nós
podermos adiantar, no sentido de virar um Projeto de Lei, que na gestão passada nos anos de
2013 a 2016, eu coloquei para essa Casa de Leis, três Projetos de leis, esse Projeto de Lei não foi
sancionado, e não foi votado, e eu que quero solicitar ao senhor Presidente, através do jurídico
dessa Casa que de acordo com as informações, que eu perguntei ao palestrante, que me
informasse como poderíamos proceder juridicamente, para que este projeto seja sancionado ou
promulgado, nós deveríamos colocar em prática esse projeto que é muito importante para a
sociedade, haja Vista que nós podemos debater mais, e trazer mais conhecimento. Foram
discutidos vários assuntos senhores vereadores, um deles é acabar com o voto secreto e nós
temos que observar isso na lei orgânica, e fazer adaptações para que nós possamos avançar, para
não ter problemas futuros, porque nós temos um papel muito importante. Então senhor
presidente, vamos verificar essa lei orgânica, devido algumas diretrizes que estão amarradas,
para que possamos avançar, porque tem assuntos muito importantes, para que possamos entender
os assuntos que são necessários. Eu também quero citar que estive em duas Câmara Municipal
de São Paulo. Fiz algumas pesquisas e vou trazer para próxima sessão, sobre a lei orgânica em
que podemos estar abrindo esse leque para debatermos. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: Agradeço o apoio dos nobres
colegas Irenilde Zadil e Raimundinho Aguiar, parceiros no esforço de trazer para atuar conosco o
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engenheiro Pierre Ramalho, agradeço o apoio de Vossas Excelências a nossa causa. Acredito que
Raimundinho e Irenilde, assim como eu estão de alma lavada, porque a contratação do Pierre, foi
igual a sensação de tirarmos uma pedra do sapato, todos nós governistas, fomos acusados pela
oposição de sermos hipócritas, de sermos cabresteados, porque no discurso defendemos a
agropecuária, mas, nos bastidores acatamos a extinção da Secretaria Municipal de Agricultura.
Não resta dúvida que esse fato gerou muito desgaste. Afinal a falta de um profissional à altura
para coordenar um setor de tamanha importância, deu pano para as mangas da oposição, apesar
de nós sabermos que a zona rural continuaria a ter da parte do Prefeito todo o apoio necessário.
A contratação do Pierre finalmente fechou essa lacuna que tanto nos preocupava, embora
suspeito de opinar, afinal sou cunhado do Pierre, não me considero o defensor de causa própria.
O seu nome para assumir a coordenadoria de Agricultura, era defendido por vários colegas da
base do governo, até mesmo por vereadores da oposição, como o nobre colega Assis Cunha, que
sempre reconheceu de público a capacidade profissional do Pierre. De fato, sua formação
acadêmica é diferenciada, tem duas pós-graduações, uma em nível de Lato Senso, na área de
administração Rural, pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, outra em nível de
Mestrado em Agronomia, pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Não bastassem
esses títulos, tem como credencial maior sua experiência profissional. O Polo cacaueiro da
Transamazônica, hoje um dos pilares de nossa economia, não deixa de ser a materialização de
sua atividade profissional, enquanto um dos decanos da CEPLAC, há quarenta e dois anos
prestando serviços à cacau e cultura, Senhor Presidente a contratação do Pierre, pelas razões
técnicas que a justifica, foi uma conquista para todos nós, especialmente para os colonos. Mas, a
meu ver ele tem outro significado de grande relevância que me faz lembrar um fato histórico da
política brasileira, em que o espirito público prevaleceu sobre profundas diferenças políticoideológicas. Eu me refiro a aliança política entre Luís Carlos Prestes e Getúlio Vargas, quem
conhece a história política de Altamira, vai entender o porquê dessa analogia. Essa aliança hora
firmada revela a grandeza de espírito do prefeito Domingos juvenil, também, do Pierre. Não
poderíamos deixar de parabeniza-los, pelo exemplo que nos dão de capacidade, de superação,
elegendo como supremo interesse público. Não tenho a menor dúvida senhor Presidente de que
os frutos dessa aliança, vão fazer a diferença, em nossa zona rural, especialmente entre os
pequenos produtores. Mas vão também revelar para a população que nós fomos vítimas do
sectarismo político de certas pessoas, que tentam a todo custo nos desgastar. A transformação da
Secretaria em Coordenadoria, foi apenas uma mudança de status, para enxugar para enxugar a
estrutura administrativa do município, mas, maliciosamente foi transformada pelos opositores de
plantão, em cavalo de batalha. A aprovação de nossos pleitos, liberação de asfaltamento para o
ramal do Monte santo, construção da nova escola São Pedro, do posto de saúde, para atender a
comunidade daquela região, além de muitas outras obras importantes, é uma prova fática de que
o prefeito jamais desprezaria a zona rural. Finalizo senhor Presidente, com uma citação bíblica
“daí a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César”. Cristo nos ensina que a justiça é
imperiosa, que temos até com nossos adversários o dever moral de reconhecer seus direitos e
virtudes. Lamentavelmente a oposição vem se guiando pela bíblia do falecido Governador,
Senador e Cacique político da Bahia, Toninho Malvadeza, cuja máxima “Amigos não tem
defeitos, adversários se não tiver eu boto”, vem sendo seguida à risca pela oposição gratuita.
Sem nenhum demérito aos ex-prefeitos, desafio a quem possa me apontar uma administração que
tenha feito pelo setor rural mais do que vem fazendo o prefeito Domingos juvenil. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse:
ontem comemoramos o dia do Trabalhador, e hoje essa Casa vota uma Moção de Aplausos que
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protocolei em homenagem a esse dia especial e dedicado a quem constrói esse país, esse estado e
esse município. Estou certo de que toda esta dedicação ao longo de séculos, é devidamente
lembrada em um dia de homenagens por todo mundo. Vivemos tempos atípicos, tempos difíceis
de acentuado desemprego, nossa cidade, por exemplo, sofre muito com isso. Diariamente, são
dezenas de pessoas à procura de emprego, seja aqui, no SINE, nas empresas e no comércio. São
sim pessoas que necessitam de uma oportunidade de poder manter suas famílias, e isso me
consterna, vejo como meu papel ajuda-las, pois sei o quanto sofre um pai de família
desempregado. Tenho me esforçado ao máximo para que essa situação se reverta, e sei que todos
os pares aqui presentes, o tem feito também. Sendo assim, quero me valer desse momento para
parabenizar cada trabalhador, os funcionários dessa casa, aqueles que contribuem na condução
de nossos mandatos em nossos gabinetes, aos profissionais da imprensa que também trabalham
muito e todas as terças nos prestigiam aqui, aos funcionários desse município, aos que nos
atendem nos comércios, nas empresas. Fica meus sinceros aplausos e agradecimentos a todos
que somam e ajudam a construir uma Altamira cada dia melhor. Meus parabéns por essa data
importante, mas não mais que todos vocês. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero informar que estive na Rua
Quinze, do bairro Jardim França, acompanhando o início das obras de drenagem pluvial. Obra
está que irá beneficiar todos os moradores dos bairros Jardim França, Mutirão, Jatobá, Agua
Azul e também as pessoas todos que necessitam transitar na Avenida Bom Jesus. Também quero
informar que no dia vinte e seis, estive visitando a Escola Municipal São Roque, localizada no
travessão da cinco. Fui recebido pela comunidade escolar e verifiquei várias situações que
apresentarei nesta Casa de Leis, como indicação, para que possa melhorar a vida daquela
comunidade. Também no dia vinte e oito estive na comunidade do Km 23 participando de uma
reunião a convite dos moradores. Na oportunidade Presidente da Associação me apresentaram
várias propostas para o melhoramento da comunidade, em especial nas áreas de educação, saúde,
estradas, iluminação pública e esporte. Informo ainda, que ontem participei de uma belíssima
festa em homenagem aos trabalhadores, na orla do cais. Aproveito para parabenizar todos os
organizadores do evento e também os trabalhadores pela passagem do Dia do Trabalho.
Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente disse: Eu quero aqui externar os meus parabéns aos
Trabalhadores de Altamira, também parabenizar a Adriana, que está à frente da Associação dos
surdos e mudos, e dizer que esta Casa está aberta a todos vocês quando precisarem fazer
qualquer evento, neste segmento podem contar conosco aqui na Câmara Municipal. E em nome
do Vilmar Soares, que está aí e a todos os empresários, dizer que eu já assinei um documento
juntamente com a ACIAPA e a CDL pedindo o apoio do governo do estado, através do órgão
competente, que através desse convênio possa se realizar esse Projeto tão sonhado da área
industrial lá no Belo Monte. O Vilmar me passou a informação de que nós temos mais de cem
mil hectares de cacau, mais de dez mil e setecentos produtores de cacau, e produtores em geral, e
mais de noventa mil toneladas, temos um rebanho de mais de um milhão de cabeças de gado, e
estamos com o frigorífico fechado. Aqui de produtores de Açaí, de ração de peixe, de produtores
de mandioca já temos um dos pré-requisitos essenciais para indústria, temos energia suficiente
para atender o distrito, uma potência necessária para atender o distrito com energia. Eu não sei se
me farei presente neste evento, pois ainda não me chegou o convite, assim que chegar vou me
preparar, porque já é na próxima quinta-feira, mas o Vilmar estará incumbido, digamos assim, de
ver agenda das autoridades estaduais para que a nós possamos fazer esse evento na Câmera,
assim que for fechada esta data, nós convidaremos a população. Haja visto como disse o
vereador Víctor, nós já temos mais de dez mil de desempregados em Altamira, e nós precisamos
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encontrar uma alternativa sustentável, tem que ser com carteira assinada, com direitos, e que a
pessoa possa sustentar a sua família, que possa melhorar a economia da Região. Esta casa é
totalmente a favor e eu peço ao Vilmar que antes de sair passasse com o nosso secretário
Manoelzinho, ele vai redigir um ofício, para que em conjunto todos os vereadores assinar,
endereçada ao Governador Simão Jatene. Recebi também da Associação dos Trabalhadores da
Saúde, na pessoa do Pedro, técnico de enfermagem do Hospital Municipal, há muitos anos
levantando a bandeira da questão da reposição salarial dos Profissionais de Saúde, que estão aí
há uns três anos, conforme o relato do Pedro, com salários defasados, receberemos este
documento pois ele ainda não me trouxe, e vou trazer aqui para esta Casa, para ser lido, para que
todos os Pares possam tomar conhecimento, iremos intermediar uma agenda com o Prefeito para
intermediar esse problema de perto. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO
DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das matérias que constava de:
LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 005/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre
reajuste salarial dos Servidores do Magistério Público do município de Altamira para o ano de
2017. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto de Lei n.º 005/2017,
do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste salarial dos Servidores do Magistério Público
do município de Altamira para o ano de 2017. Indicação n.º 291/2017, de iniciativa do vereador
Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras, realizar os serviços de revitalização geral no prédio ou adquirir uma área para construção
de um prédio próprio para o DEMUTRAN. Indicação n.º 298/2017, de iniciativa do vereador Dr.
Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
instituir o Vale Alimentação para os servidores públicos do município de Altamira. Indicação n.º
304/2017, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS, realizar curso de
Interprete em Libras para os profissionais que atuam diretamente com o atendimento público.
Indicação n.º 305/2017, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que ao senhor Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar contrato, em caráter excepcional,
de interprete, tradutores ou pessoas capacitadas em línguas de Sinais- LIBRAS. Indicação n.º
306/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao Governador do Estado, senhor
Simão Jatene, interceder junto a Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e ampliação
das Escolas Públicas Estaduais no município de Altamira, Dairce Pedrosa Torres e Ducilla de
Almeida do Nascimento. Indicação n.º 307/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que
sugere ao senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente para em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, criem um programa municipal a ser implantado nas Instituições de
Ensino Público e Privado de Altamira, que trate sobre a conscientização do uso racional de água.
Indicação n.º 308/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a empresa Telefônica
Brasil S/A (VIVO) instalar uma torre de transmissão de sinal de telefonia móvel no bairro Buriti,
em Altamira. Indicação n.º 315/2017, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de asfaltamento
ou blokreteamento na Travessa Dez de Agosto, no bairro Ibiza. Indicação n.º 294/2017, de
iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, construir uma Praça no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 295/2017, de
iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Saúde, contratar um Enfermeiro e um Auxiliar de Enfermagem para prestar seus
serviços no PDF Santa Luzia, no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 299/2017, de
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iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Simão Jatene - Governador do
Estado do Pará, através da SEDUC, realizar estudos de viabilidade orçamentária, técnica e
logística, construir uma Escola de Ensino Médio, no bairro Mutirão em Altamira. Indicação n.º
300/2017, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao Prefeito Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de pavimentação asfáltica na Rua 10, do
RUC São Joaquim. Indicação n.º 309/2017, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que
sugere ao Presidente da Câmara Municipal de Altamira, realizar estudos de viabilidade
orçamentaria, no sentido de contratar um interprete em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS,
para prestar seus serviços na Câmara Municipal de Altamira. Indicação n.º 291/2017, de
iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, construir uma Quadra de Esportes, como cobertura, no bairro Ayrton Senna I, no
Loteamento do Bacana. Indicação n.º 292/2017, de iniciativa do vereador João Roberto, que
sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, contratar um médico
Dermatologista para atender da Rede Municipal de Saúde (SUS). Indicação n.º 293/2017, de
iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, criar um órgão socioeducativo para menores infratores. Indicação n.º
285/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, implantar piso tátil nas calçadas da Rua Sete Setembro, em
Altamira. Indicação n.º 286/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, colocar Placas informando dia e horário da coleta
de lixo nos bairros. Indicação n.º 287/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços linha d´água,
meio fio e pavimentação asfáltica nas Ruas Redenção em Cristo, Rosário e Tropical, no bairro
Novas Altamira. Indicação n.º 301/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação
do ramal do Itaboca. Indicação n.º 302/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere
ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de
recuperação do ramal dos Traíras. Indicação n.º 303/2017, de iniciativa do vereador Assis
Cunha, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o
serviço de recuperação do ramal Grota Seca. Indicação n.º 282/2017, de iniciativa da vereadora
Irenilde Gomes, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, cercar a
área em torno da Escola São Roque, no travessão da Cinco. Indicação n.º 283/2017, de iniciativa
da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de encascalhamento (piçarra) no restante do ramal da Floresta.
Indicação n.º 284/2017, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de encascalhamento (piçarra) no
ramal Novo Xingu. Indicação n.º 312/2017, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que
sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, contratar um Técnico
em Enfermagem para prestar seus serviços no Posto de Saúde do Itapuama, no Assurini.
Indicação n.º 314/2017, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de Tapa Buraco na Rua
Acesso 04, no Bairro Ibiza. Indicação n.º 288/2017, de iniciativa do vereador João Estevam, que
sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de reforma e
ampliação, com mais três salas e um espaço para eventos, na EMEF Maria de Lourdes, na
comunidade Itapuama, no Assurini. Indicação n.º 290/2017, de iniciativa do vereador João
Estevam, que sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar a
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reativação imediata do Posto de Saúde da comunidade Itapuama, no Assurini. Indicação n.º
310/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao Prefeito Municipal, através do
Departamento de Iluminação Pública – DIP, realizar o serviço de revitalização nos pontos que
não estão acendendo na rede de iluminação pública no trecho entre o Anel Viário até a entrada
do RUC Cidade Nova. Indicação n.º 311/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que
sugere ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, reservar vagas
municipais aos pais ou responsáveis que estão desempregados por um período de três meses.
Indicação n.º 316/2017, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao Prefeito
Municipal, encaminhar para a Casa, para tramitação de votação, projeto de lei que dispõe sobre a
isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóvel integrante
do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves ou que tenha dependente na mesma
condição. Indicação n.º 296/2017, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao
Prefeito Municipal, interceder junto à Caixa Econômica Federal, no sentido de direcionar a
implantação de uma Casa Lotérica no distrito de Castelo de Sonhos. Moção n.º 018/2017, de
iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere que seja encaminhada Moção de Congratulação
pela passagem do Dia do Mundial do Trabalhador, que transcorreu no último dia 01 de maio. Em
seguida o senhor Presidente passou para o GRANDEEXPEDIENTE, submetendo as matérias
para DISCUSSÃO: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao
Projeto de Lei n.º 005/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste salarial dos
Servidores do Magistério Público do município de Altamira para o ano de 2017. Parecer da
Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto de Lei n.º 005/2017, do Executivo
Municipal, que dispõe sobre reajuste salarial dos Servidores do Magistério Público do município
de Altamira para o ano de 2017. Projeto de Lei n.º 005/2017, do Executivo Municipal, que
dispõe sobre reajuste salarial dos Servidores do Magistério Público do município de Altamira
para o ano de 2017. Indicações n.ºs 291 e 298/2017, de iniciativa do vereador Dr. Loredan
Mello. Indicações n.ºs 304 e 305/2017, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.
Indicações n.ºs 306, 307 e 308/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º
315/2017, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 294 e 295/2017, de iniciativa do
vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 299, 300 e 309/2017, de iniciativa do vereador Francisco
Marcos. Indicações n.ºs 291, 292 e 293/2017, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações
n.ºs 285, 286 e 287/2017, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 301, 302 e
303/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 282, 283 e 284/2017, de
iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 312 e 314/2017, de iniciativa da
vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 288 e 290/2017, de iniciativa do vereador João
Estevam. Indicações n.ºs 310 e 311/2017, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação n.º
316/2017, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Indicação n.º 296/2017, de iniciativa do
vereador Aldo Boaventura. Moção n.º 018/2017, de iniciativa do vereador Victor Conde.
Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: eu
gostaria de iniciar destacando a minha indicação sobre o pagamento de IPTU, solicitando a
isenção do pagamento, por pessoas acometidas de doenças graves em suas casas, esse é um
projeto novo que já existe em algumas cidades, e a gente sabe que essas pessoas têm um gasto
grande, com compra de medicamentos e seria uma forma do município ajudar essas pessoas. Eu
gostaria também de destacar a indicação do vereador Maia Júnior, no que diz respeito à questão
do piso tátil para a Rua sete de setembro, eu gostaria somente que o vereador me explicasse o
que seria esse piso tátil. O vereador Maia Júnior disse: o piso tátil serve para que o deficiente
visual, possa se locomover em qualquer lugar, como o piso tátil em frente da entrada do Banco
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do Brasil, em que o deficiente visual consegue melhor se locomover com sua deficiência. O
vereador Dr. Agnaldo Rosas continuou: nós sabemos que a Rua Sete de Setembro as duas
calçadas dos dois lados foram feitas recentemente não vou me opor a sua indicação mas eu acho
que seria um gasto desnecessário seria um gasto a mais e o que se percebe, é que houve um erro
de projeto. No Brasil existem várias cidades com esses pisos tátil, e na orla do cais nós
deveríamos ter o piso tátil, e não temos, eu acho que a obra deveria ser interrompida, para que
pudesse colocar esse piso tátil. É muito interessante a sua indicação mas, eu acho que para a Rua
sete de setembro seria um gasto, pois foi feita recente. Nós deveríamos pensar em uma Lei para
que todas as construções novas viessem com o piso tátil. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: nobres vereadores sobre a
minha indicação, nós estamos apelando para que essas indicações que estão sendo realizadas no
município, para melhorar as condições de vida do homem do Campo, nós temos a consciência
que a partir de quando os ramais estão com a trafegabilidade normal, nós temos a certeza de que
assim nós estaremos influenciado ao produtor rural, somente assim ele estará escoando a sua
produção, e trazendo para a cidade. Muitas vezes a gente é criticado por ajudar o homem do
campo, tem pessoas que dizem “ele gosta de gente do campo agora também”, vejam bem meus
senhores, eu quero ver qual é o cidadão da capital, das pequenas cidades que ao se aproximar ao
meio-dia, a hora do feijão ele quer uma picanha, uma costelinha de porco, ovos caipira, chega na
sexta-feira vai ao mercado municipal, estamos falando de Altamira, ele quer uma macaxeira,
quer um mamão, quer a pupunha ou seja, a verdura, então é necessário que esse poder
Legislativo e o Poder Executivo, e também a população poça valorizar essa classe, que tanto
trabalha, e muitas vezes chegamos em uma localidade com tanta produção, e não pode trazer
para a cidade, porque o frete fica mais caro para trazer este produto até a cidade, porque a pessoa
que tem um caminhão, vai ter que cobrar um preço maior, porque se quebrar o caminhão o custo
é alto. Então é importante que os nobres vereadores aprovem essa indicação, para que nossos
produtores possam escoar a sua produção e obviamente ter lucro. Agradeceu. Em seguida fez uso
da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: Sobre o parecer da
Comissão de Justiça e legislação sobre o reajuste salarial dos professores e do magistério do
município de Altamira no ano de 2017, só para esclarecer, eu estive debatendo aqui com
Vereador Agnaldo e o Assis, a reposição das perdas salariais dos Servidores em janeiro, esse
servidores já deveriam estar com seus vencimentos de sete ou oito por cento de reajuste em sua
remuneração, nós já estamos em maio e o Executivo agora que enviou para esta Casa de Lei, e
nós estamos aqui para dar o parecer. Só esclarecendo aos nobres Pares, que isso não é um
aumento, isso é um salarial nacional na realidade, o que esses professores necessitam é de um
aumento real e verdadeiro, para que seus vencimentos e subsídios possam ficar no teto que
pudessem exercer suas funções com mais entusiasmo. Eu fiz uma solicitação, a indicação 309, da
Associação dos surdos e mudos, para que se faça um estudo econômico, nesta Casa, para se fazer
a contratação de um intérprete de libras da língua brasileira de sinais, para que possamos atender
a esses jovens que vem aqui a esta Casa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Maia Junior, que após os cumprimentos disse: eu gostaria de comentar um pouco sobre as
indicações 205, 206 e 207, nobre Vereador Agnaldo, o piso tátil só pode ser realizado, em
calçadas planas, vou tentar explicar tecnicamente como é feito. Então tem que ser feito no lugar
em que não acumule água, por exemplo na Djalma Dutra. Hoje a acessibilidade é um direito de
todos, pode ser surdo, mudo ou deficiente visual. Hoje a calçada que está totalmente feita,
totalmente alinhada é a da orla do cais, das Sete de Setembro e do aeroporto. Essa indicação é
para se fazer o centro acessível, praticamente tem que se fazer todas as calçadas do centro, então
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o custo de se fazer um piso tátil é grande. O vereador Agnaldo pediu uma parte, o qual lhe foi
concedido e disse: o que eu levantei é que existem poucas ruas, nós temos poucas ruas planas, a
questão é, porque não fazer no momento da construção, por exemplo na sete de setembro, foi
construída a poucos anos, dois calçadões, no cais foi construído este ano, o senhor não acha que
é um gasto excessivo, se refazer o piso, porque não planejar antes, o que eu coloco na discussão
é isto, se as outras ruas não são planas, então vamos planejar essas outras ruas, os pisos táteis, eu
vejo um gasto duplicado. Agradeceu. O vereadorMaia Júnior retomou a palavra e disse: não
foi duplicado porque ainda não foi feito, vou tentar me explicar tecnicamente, não foi feito no
momento em que o projeto estava sendo executado, por quê ficou do Prefeito comprar as formas
para que ele mesmo executasse, então o custo não seria tão elevado se comprasse as formas,
então para mim não é um gasto desnecessário, visto que a prefeitura hoje tem um gasto
imensamente grande. A acessibilidade é importante que se faça, então alguém tem que dar o
pontapé inicial, tem que se iniciar este trabalho. A indicação de número 206 é para se colocar
placas de coleta de lixo. A prefeitura faz o seu papel, a gente vê que meia noite, tem gente
coletando lixo na cidade, então vou solicitar campanhas de conscientização, assim como as
placas que indicam o horário, aí vai inibir e a população vai saber o horário que vai passar a
coleta do lixo, é uma forma de contribuir com o município. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: vou falar aqui sobre a
implantação dessa área industrial que os vereadores já falaram aqui, toda essa região é conhecida
como uma grande produtora de cacau, e poderia gerar muito emprego, visto que o cacau sai
daqui e poderia ser beneficiado aqui, gerando mais empregos e renda, como foi citado aqui pelo
Gilmar, pelo menos uns três mil empregos diretos, com a implantação desta área industrial. E
também quero colocar aqui e reforçar referente ao piso tátil, ele é muito importante, inclusive em
todos os RUCs tem, e não impede que depois de ter sido feito a calçada ser implantado o piso
tátil, na gestão passada eu fiz solicitação requisitando, inclusive para a passagem João Coelho,
que é uma rua de difícil acesso pela calçada, eu espero que possa acontecer também na João
Coelho por que essas pessoas precisam dessa acessibilidade. E retomando aqui as indicações
quero pedir o apoio dos Pares a implantação de um dermatologista no Hospital São Rafael, que
em nossa região existe muito a necessidade, nós precisamos de um especialista para atender no
SUS. A outra solicitação que eu quero colocar aqui, é a vinda do Secretário de Segurança
Pública, é importante um debate com o Promotor Público, porque existe uma situação muito
delicada que são os menores infratores que vão para Santarém Pará e Belém uma dificuldade
enorme, porque quando a família está presente, está mais próximo fica mais fácil recuperar,
estando distante fica mais difícil, porque a família é a base da recuperação, essa distância
familiar dificulta o processo de recuperação, precisamos que em Altamira tenha um polo
socioeducativo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os
cumprimentos disse: eu quero agradecer ao senhor Vossa Excelência Dr. Loredan, Irenilde Zadil
e Raimundinho Aguiar sobre a Coordenação da Secretaria de Agricultura. E também vereadora
Irenilde Zadil, Raimundinho Aguiar e Presidente Dr. Loredan, em relação ao esforço que nós
tivemos juntos para levar o asfaltamento para a comunidade do Monte Santo, quero agradecer a
vocês por terem se juntado a esse vereador, só quem tem a ganhar é aquele povo, que está há
muitos anos com aquelas estradas intrafegáveis, e iremos fazer um discurso memorável. E o
Maia Júnior que vai ficar para a história. E quero falar também sobre a situação do frigorífico,
que é para ver se nós conseguimos atrair uma fábrica para cá. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: solicitei ao governador do
Pará que realize, de imediato, reforma e ampliação das escolas: Dairce Pedrosa Torres e Ducilla
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de Almeida. A situação em que essas escolas se encontram, é de calamidade. A começar pelas
carteiras precárias, sistema de ventilação que não atende à demanda dos alunos (em alguns casos
é inexistente este sistema), salas em situação de abandono, falta de material pedagógico, ou em
número insuficiente, pintura degrada, além de outras problemáticas que os mesmos apresentam e
que, portanto, faz-se de extrema urgência o atendimento desta indicação, para que o corpo
docente e discente de ambos, tenham qualidade para promover e receber o serviço educacional.
Também solicitei ao secretário municipal de meio ambiente e turismo, que juntamente com a
secretaria municipal de educação, desenvolva um programa municipal a ser implementado nas
instituições de ensino públicas e privadas de altamira, que trate sobre a conscientização do uso
racional da água, a situação atual em que nos encontramos em relação a água. Sabemos que o
uso desse recurso natural é vital, no entanto, Altamira vive um momento ímpar no que diz
respeito a utilização desse recurso. Cabe portanto, que ambas as secretarias, criem um programa
a ser utilizado nas instituições de ensino sejam públicos ou privados, com o intuito de se
construir, via educação, uma cultura do uso racional da água em nosso município. Solicitei à
Vivo que faça a instalação de uma torre de transmissão de sinal de telefonia móvel, no bairro
Buriti. Esse pedido é feito com objetivo de atender as necessidades da população daquele bairro
que se encontra-se distante do centro do município e possui construções habitacionais em regiões
de declínio geográfico. Isto ocasiona dificuldade aos moradores daquela localidade, sempre que
necessitam se comunicar. O acesso ao sinal é muito precário e essa torre é de emergencial
instalação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que
após os cumprimentos disse: Nobres vereadores, peço aos senhores que aprovem as indicações
que apresentei hoje, que solicita ao senhor Prefeito Domingos Juvenil, através da Secretaria
Municipal de Integração Social, que realize cursos de Interpretes de Libras para profissionais que
atuam diretamente com atendimento ao público e, que também sejam realizadas a contratação em
caráter excepcional de interpretes, tradutores, e pessoas capacitadas em Libras. A lei nº
10.048/2000, no artigo 2º, determina que as repartições públicas e empresas concessionaria de
serviços públicos, sejam obrigados a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços
individualizado que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato, as pessoas
portadoras de deficiência, no caso das pessoas com deficiência auditiva. A Lei nº 10.098/2000,
prever atendimento prestado por interpretes ou pessoas capacitadas em Línguas Brasileira de
Sinais-LIBRAS. Em Altamira temos aproximadamente 200 pessoas com deficiência auditiva.
Em 2010, o Lions Club de Altamira cedeu espaço para atendimento dos surdos e mudos, mas
hoje eles já possuem uma sede provisória, localizada na Rua José Ribeiro, 3574, no Bairro
Jardim Oriente. A sede é alugada e quem paga o aluguem é através de um projeto do PDRX, mas
o contrato se encerra em setembro. A escola possui 16 computadores e realiza atendimento às
terças e quintas feiras e também aos sábados, no período da tarde. A Coordenadora é a
professora Adriana Cecilia, que é formada em História com especialização em LIBRAS.
Podemos dizer que houve avanço no atendimento, mas ainda a muito a ser feito. É por isso que
solicitei a capacitação de novos interpretes para dar continuidade ao atendimento. Por exemplo,
hoje temos surdos e mudos que são formados com Nível Superior. Um deles é jovem Alceu, que
é formado em Pedagogia e trabalha na UFPA, como professor de LIBRAS. Também o jovem
Vagner, que trabalha na Escola Municipal Deodoro da Fonseca, lecionando aos alunos com
deficiências auditivas. É por isso que pedimos aos nobres vereadores, o apoio incondicional para
que apoiem nossos surdos de Altamira ao aprovarem a nossa indicação. Outra indicação que
solicito ao Departamento Iluminação Pública, os serviços de revitalização na instalação de
luminárias na Avenida João Pessoa, na orla do cais, por sabemos que aquela rua é considerada o
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cartão postal da nossa cidade. Também apresentei uma indicação que solicita a Secretaria
Municipal de Obras para que realize os serviços de pavimentação asfáltica, linha d’agua e meio
fio na Rua das Violetas, no bairro Jardim Primavera. Agradeceu. Não havendo, mais
manifestante, o senhor Presidente solicitou ao vereador Victor Conde para fazer a verificação de
quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente consultou ao soberano Plenário para saber
se algum vereador queria coloca em destaque a votação em alguma matéria. Não havendo
manifestantes, o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO. Indicações n.ºs 291 e 298/2017,
de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 304 e 305/2017, de iniciativa do
vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 306, 307 e 308/2017, de iniciativa do vereador
Victor Conde. Indicação n.º 315/2017, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 294
e 295/2017, de iniciativa do vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 299, 300 e 309/2017, de
iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 291, 292 e 293/2017, de iniciativa do
vereador João Roberto. Indicações n.ºs 285, 286 e 287/2017, de iniciativa do vereador Maia
Júnior. Indicações n.ºs 301, 302 e 303/2017, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações
n.ºs 282, 283 e 284/2017, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 312 e
314/2017, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 288 e 290/2017, de
iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 310 e 311/2017, de iniciativa da vereadora
Delza Barros. Indicação n.º 316/2017, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Indicação n.º
296/2017, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Moção n.º 018/2017, de iniciativa do
vereador Victor Conde, aprovadas a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente submeteu
para votação com DESTAQUE DA MESA DIRETORA: Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 005/2017, do Executivo Municipal, que dispõe
sobre reajuste salarial dos Servidores do Magistério Público do município de Altamira para o ano
de 2017, aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao
Projeto de Lei n.º 005/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste salarial dos
Servidores do Magistério Público do município de Altamira para o ano de 2017, aprovado a
unanimidade. Projeto de Lei n.º 005/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste
salarial dos Servidores do Magistério Público do município de Altamira para o ano de 2017,
aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou
para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. Facultando a palavra aos oradores
inscritos, fazendo uso da palavra o vereador Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse:
Eu volto aqui para me retratar, porque eu não fui muito feliz quando falei que seria um gasto
desnecessário do dinheiro público, com relação ao piso tátil, eu sei da importância, é necessário
sim, o que eu quis dizer é que poderia se evitar esse gasto, se no planejamento inicial tivesse tido
essa previsão. Como foi dito aqui pelo vereador Maia, são poucas as ruas que são planas, a sete
de setembro é uma delas e a calçada do cais, que foi feita recentemente. O que peço vereador é
que vossa excelência faça um projeto de Lei, para que todas as próximas ruas, sejam feitas com o
piso tátil. Eu aprovo a iniciativa, Altamira estava precisando de um vereador como vossa
excelência, para deixar Altamira com cara de cidade, porque a cidade está intrafegável, exemplo
disso são as indicações que são feitas nesta Casa, que noventa por cento são solicitações para
tapar buracos. Na semana passada me manifestei a respeito da indicação do vereador Roni Heck,
que solicitou a contratação de um funcionário para trabalhar em Castelo de Sonhos, a princípio
eu falei que era contrário, e continuo sendo, mas entendo que é necessário, e como já foi dito
pelo vereador Victor Conde que o Prefeito vai fazer o concurso público, para que não continue
com esses contratos temporários, sob a pressão de votar no candidato, nós não podemos mais
aceitar essas contratações eleitorais, queremos que seja democrática a lotação desses órgãos
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públicos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros, que após os
cumprimentos disse: Hoje é um dia muito importante, de reflexão para todos nós que
trabalhamos com fé em Deus, com muita honestidade e com muito amor no que fazemos. Pois
pessoas como vocês, e como eu, que nunca pensei em chegar a ser vereadora, e hoje estou
vereadora, isso graças ao meu trabalho, e porque sempre acreditei que nenhum trabalho com
sacrifício é em vão. Então lute sempre e nunca desanime, pois sou a prova viva, de que com luta,
somos vencedores. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que
após os cumprimentos disse: eu quero trazer aqui um assunto que a muito tempo nos preocupa,
que são as contas de energia do Pará, eu trouxe algumas contas de São Paulo, nós que
produzimos energia, e temos todos esses gastos para chegar até São Paulo, e em São Paulo a
energia é mais barato do que aqui em Altamira, e ainda tem os impactos, aqui na região. Vou
fazer uma reflexão aqui, para que os Pares e o público tenham uma ideia; uma conta de trezentos
e cinquenta quilowatts, nós pagamos em média um real por quilowatt, todas com tributos, tarifas,
ICMS uma conta em São Paulo de trezentos e cinquenta quilowatts é quase na metade do que se
paga aqui. Eu quero deixar aqui presente nessa Casa de Lei, para que nós possamos provocar os
Deputados Federais, Senadores, provocação por que isso aí é um absurdo, eu fui informado de
que uma casa com cinco pessoas, duas televisões, cinco lâmpadas, um micro-ondas, um chuveiro
elétrico as pessoas gastam muito menos do que nós aqui em Altamira, nós produzimos a energia
e sofremos os impactos sociais. Muitas coisas avançaram, e tem muitas coisas a melhorar, como
aquela rotatória ali na João Coelho, é inadmissível a dificuldade em que os estudantes e os
pedestres encontram para atravessar, nós temos que atuar com mais seriedade e muito mais
força, junto aos três Poderes, o legislativo o Executivo. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: A minha fala aqui hoje
vai ser em cima da Norte Energia que está com Presidente novo. Nós estamos aqui para
requisitar o que é de direito a nossa população de Altamira, que sofre há seis anos aqui com a
Belo Monte. Altamira teve suas vantagens, mas está aí a Rodovia Ernesto Acioly, uma obra
inacabada, parada e esta obra em frente do cais, que é o Mercado do Peixe. Quando o ministro
Helder esteve aqui eles falaram que em noventa dias iam inaugurar, eu acho que já tem mais de
um ano que teve esta visita, e está tudo parado, nos levaram na conversa, o prefeito foi levado na
conversa, os vereadores não tem direito a dizer nada, a obra passou e o que vemos é que
Altamira, foi contemplada com pouca coisa, desta grande obra que foi feita gigantesca chamada
Belo Monte. Então Presidente, vossa excelência como o presidente desta Casa, sugiro que nós
façamos uma reunião imediata, com o Presidente da Norte Energia e todos nós Pares desta Casa,
e demonstremos a ele toda nossa insatisfação e indignação da população de Altamira. Acredito
eu que Vossa Excelência possa encaminhar a Norte Energia esta solicitação ao novo Presidente.
Me preocupo também, nesta questão do saneamento básico e do Projeto 002 da água, eu peço ao
senhor Presidente aqui em nome da população de Altamira, que Vossa Excelência com muita
sabedoria que é, espero que este Projeto não chegue aqui na calada da noite e possa surpreender
nós vereadores. Então vamos ter muita tranquilidade, e a comissão de Justiça ela tem um papel
fundamental na discussão desta matéria, dessa taxa de água, que será encaminhada a esta Casa de
Leis, eu solicito a Vossa Excelência e faço um apelo para discutirmos mais, e aprofundar mais
sobre essa situação, vamos ouvir mais a população, vamos ficar mais atentos, aquela audiência
em que vossa excelência fez que nós possamos discutir mais, porquê aquela taxa de água, ela não
tem condições das pessoas de baixa renda cumprir os seus pagamentos, então é de suma
importância, tem a questão também, de pessoas que usam mais água e pagam a mesma quantia
de quem não usa, tudo isso aí nós temos que ver, tem a questão das grandes empresas, a questão
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das médias empresas e das Pequenas Empresas, as pessoas que eu falei aqui, de baixa renda, que
possam ser isentas desta taxa de água, assim como na CELPA, que as pessoas de baixa renda,
são isentas da contribuição da taxa de iluminação pública, então senhor Presidente acredito no
trabalho de vossa excelência, e esperamos não sermos surpreendidos, pego de surpresa com este
projeto 002. O Presidente Dr. Loredan Mello, disse: só fazendo um esclarecimento a Vossa
Excelência o vereador João do Biscoito foi ao congresso em São Paulo, que é o mesmo
congresso que nós iremos em junho todos nós, com exceção do vereador João do Fusca, que até
agora não mostrou interesse, mas os demais vereadores iremos somente. E esclarecendo o
projeto de número 002, ele foi retornado a nossa Casa, depois de uma devolução na última
quinta-feira, e ele está aguardando o parecer da comissão de Constituição de Justiça, como a
comissão de Constituição de Justiça, ela tem o poder que prevê a legalidade e a eficiência deste
projeto, este projeto retornou com taxas mais baixas, mas não se preocupe que ele não será
votado na calada da noite, e portanto ele terá os trâmites legais que o caso requer, e após a
comissão de Constituição de Justiça der o seu parecer, então iremos colocar em votação, com
antecedência e avisaremos aos senhores no momento certo, só para esclarecimento de Vossa
Excelência. Teremos uma reunião com a Norte Energia no dia onze de maio e aí teremos a
oportunidade de os Senhores fazerem perguntas ao novo Presidente. Sábado na Viver Produzir e
preservar teremos como debater o problema do pessoal do Independente, que lá na lagoa estão
passando por um problema sério, e não estão sendo reconhecidos pela Norte Energia, enquanto
existem casas fechadas no RUC Laranjeira por exemplo, nós temos de fazer essas cobranças,
lembrar também que o vereador João do Biscoito pretende criar uma comissão, mas eu entendo
que não podemos ficar criando tantas comissões de constituição e justiça que cuidam das leis e
cuidam das condicionantes, a gente pode fazer uma resolução sobre isso aqui, e o vereador que
queira integrar esta comissão, que vai averiguar estas condicionantes. A audiência ´que houve,
para discutir o Projeto 002, eu acredito que tenha sido suficiente, e que já foi explorado o que
tinha que ser explorado, mas podemos fazer outra audiência se for o caso, e se eu não estiver
presente o vereador Raimundinho poderá conduzir, mais de qualquer forma não é por falta de
dialogar com a sociedade que essa taxa não será colocada em pauta. Agradeceu. Em seguida fez
uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: venho a essa
Tribuna, falar em defesa de minhas indicações dessa semana. A primeira em que solicito ao
Executivo Municipal, que através do órgão competente, cercar a área da Escola São Roque, no
travessão da cinco, pois a mesma fica à mercê de animais que sujam a escola. Também que faça
o encascalhamento e recuperação do Ramal Novo Xingu, porque esse trecho está muito ruim, e
com as constantes chuvas torna-se quase intrafegável, sendo portanto prioritário. Assim como
solicito também, melhorias para o Ramal da Floresta, que seja encascalhado nos piores trechos,
para melhorar o transporte de alunos e alimentos. Quero ainda lembrar a oposição o quanto é
difícil trabalhar em condições adversas, com chuvas, ventos e lama, mais mesmo assim a equipe
da SEOVI não mede esforços, e vem sempre cumprindo com o seu papel, para que os trabalhos
possam ser desenvolvidos na sua legalidade, e o atendimento melhorar ainda mais. Peço aos
meus colegas o apoio para aprovarmos essas indicações. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: Vereador Marquinho em
relação a Norte Energia você pode contar com seu amigo aqui, para lutar por essas
condicionantes que a Norte Energia falta cumpri, nós vamos cobrar o que foi prometido e não foi
cumprido nada, e nós como filhos de Altamira, conhecendo todas essas histórias, desde a
Kararaô, não podemos ficar calados e ficar de blá, blá, blá e deixar eles fazerem o que eles
quiserem. Então nós temos que aproveitar o nosso mandato e cobrar sim, da Norte Energia isso é
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mais do que a nossa obrigação, é nosso dever, vamos lutar pelo nosso município. Agradeceu.
Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Junior, que após os cumprimentos disse: Eu
gostaria de dar um recado ao João do biscoito e ao Agnaldo Rosas, para que pudéssemos nos
reunir depois da sessão para que a gente pudesse ler o projeto 002, e na próxima semana
conversar todos nós, é muito importante a gente ver essa parte da legislação, vai ser um trabalho
muito ardor, como é que eu posso cobrar se na minha rua não tem água, visto que todas as ruas
têm que estar executadas nos vemos por exemplo na Djalma Dutra, e outras ruas por exemplo.
Gostaria de agradecer a Renata que está aí no auditório e vai concorrer como miss Pará e tenho a
certeza de que vai representar muito bem a cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: quero citar os trabalhos que foram
realizados durante esta semana, participei da inauguração da Rua São Pedro, onde nós
conseguimos entregar mais uma rua, já é a quarta do bairro, onde falta mais uma rua a fazer a
tubulação, onde passou muitos anos sem ser feito. Hoje estamos vivendo sem a poeira e sem a
lama, isto é um compromisso de devolver a satisfação da população, de poder reformar sua casa.
Participei também do quarto movimento de dança, assisti as apresentações, foi um evento que
engrandeceu mais as escolas. Participei da apresentação da escola de dança de Altamira, quero
parabenizar as pessoas que participaram do evento, e coordenadores de dança, a dona Ruth que
fez um esforço Grande. Então nós temos que estar sempre atentos e participando destes eventos,
para poder conversar com a população. E por último e não menos importante, gostaria de
parabenizar o Legislativo Municipal, que conseguiu pagar o piso nacional dos professores. Ouvi
o discurso do nosso Nobre Vereador Marquinhos, citando que deveria ser pago em janeiro, os
ajustes das contas tiveram que ser feitos uma reestruturação para ser pago o retroativo, sem
contar que nesta restruturação, nosso prefeito Domingos juvenil sinalizou que vai retornar com
as gratificações que foram retiradas dos Diretores e Coordenadores, isso mostra o compromisso e
responsabilidade que o Governo Municipal tem para com eles e a população. O vereador
Francisco Marcos solicitou um aparte, o qual lhe foi concedido, que após os cumprimentos
disse: eu me reportei na Tribuna falando sobre os meses de janeiro, fevereiro, março e abril que
já se foi, nos outros municípios todos os diretores e coordenadores receberam retroativo, já em
Altamira o cidadão não recebeu os meses janeiro, fevereiro, março e abril e o reajuste é um
direito pleno do diretor. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho
Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero informar que enviamos um oficio a Norte
Energia, onde pedimos que oferte um curso profissionalizante para os surdos e mudos de
Altamira, e solicito que ceda um espaço, para que eles façam reuniões, e palestras porque eles
possuem uma sede provisória na rua José Ribeiro, no Bairro Jardim Oriente, alugada. Cabe
ressaltar que hoje temos em Altamira mais de duzentos surdos e mudos. Agradeceu. Em seguida
o senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao vereador Raimundinho Aguiar, que ao
assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse:
hoje eu fiz algumas indicações que foram para aprovadas, agradeço aos nobres colegas, Eu
costumo fazer um planejamento da minha plataforma de campanha eleitoral, durante os quatro
anos eu vou pegando toda semana um tema e vou tratando o tema, porque não adianta pegar tudo
que você não consegue detalhar melhor o assunto, porque confunde muito a cabeça do eleitor, da
população que nos ouve. Mas por exemplo já fiz algumas indicações, e assim que nós
mudarmos a Lei Orgânica, eu vou fazer mais projetos, para que o Prefeito não vete e essa Casa
Legislativa tenha seus pedidos atendidos. Eu já fiz indicações em relação ao concurso público,
que foi aprovado aqui, a escola em tempo integral, os royalties da Belo Monte que seja investido
na saúde e na educação, e a indicação do vale alimentação, que tem caráter indenizatório, o
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Tribunal de Contas permite à questão das cirurgias eletivas, vi que outros colegas também
fizeram, dessa mesma natureza, mas não deixa de somar forças para que nós possamos sentar
juntos com o prefeito para que ele possa atender nossa solicitação e vermos esse nosso sonho
realizado. Tem também o projeto da quadra nova do cais, que está quase pronta. Agradeceu. Em
seguida o vereador Raimundinho Aguiar devolveu a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello,
que ao reassumir e não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença
das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus
encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão
Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezessete.
Dr. Loredan de Andrade Mello
Presidente
Raimundo de Sousa Aguiar
Vice Presidente

Victor Conde de Oliveira
1º Secretário
Isaac Costa da Silva
2º Secretário
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