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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGINDO PERÍODO LEGISLATIVO
DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE SETEMBRO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, reunira se
no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do Dr. Loredan de Andrade
Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira, Isaac Costa
da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade,
Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes e
Maria Delza Barros Monteiro. O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem
o Hino do Estado do Pará. Em seguida solicitou a vereadora Irenilde Gomes 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 Waldecir Aranha Maia Júnior
(viajando/Belém), João Estevam da Silva Neto (zona/rural), João Roberto Mendes (doente) e
Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (atestado/médico). Em seguida o senhor Presidente
submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária
realizada no dia quatro de setembro do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes
submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria, abstendo-se de votar o vereador Isaac
Costa. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores da Ata da
Reunião Ordinária realizada no dia onze de setembro do ano de dois mil e dezoito. Aprovada a
unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE,
facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Francisco Marcos
que após os cumprimentos disse: senhor Presidente na semana passada estive visitando o Assurini,
caro Almiro e Assis Cunha, na região do Cajueiro, onde os moradores estão desesperados porque
não tem estrada visitei e vi a dificuldade no Cajueiro, tem um trator lá que está a passo de tartaruga
fazendo os serviços os moradores disseram que tem mais de quatro anos não passa uma máquina
lá. Chamo atenção dos companheiros vereadores para que possa contribuir para que aquela
comunidade seja contemplada também porque lá também mora gente e os moradores precisam
escoar suas produções naquela região. Vi muitas frutas o cacau sem as pessoas poderem tirar
porque não tem estrada. Meu caro Presidente nos bairros Vista Alegre e Bela Vista o povo estão
esperando chegar algum vereador por lá. Quero comunicar à vossas excelências porque eu estive
lá e eles dizem o seguinte que todos nós estivemos lá pedindo voto nas eleições passadas e aqueles
bairros continuam todos sucateados, não tem água, não tem infraestrutura, tem buracos imensos
no Vista Alegre e no Bela Vista, vamos olhar por aquele povo minha gente, vamos fazer um
mutirão, vamos levar as máquinas da Prefeitura e fazer uma limpeza naqueles bairros dando
condições de vida para aquele povo, caros vereadores cheguem com o Prefeito e diga para ele
Prefeito o centro da cidade está bonita mas os bairros estão todos esculhambados. Presidente eu
recebi e está no site para todo mundo ver um ajustamento de conduta do Ministério Público do
estado do Pará, que há seis meses atrás Fundamentado nas disposições Preliminares dos artigos
vigentes Presidente sobre a questão do Chão Legal, há cinco anos atrás eu já vinha falando aqui o
Prefeito estar dando esses títulos de propriedade e eles não serve de nada só tem uns que são
legalizados que foram feitos pelo Tribunal de Justiça do Estado lá no Parque Ipê e Bela Vista, e
que o Prefeito estava autorizado a entregar esses títulos de posse de propriedade de cada morador,
agora esse Prefeito gosta de passar por cima da Câmara do Ministério Público, da Justiça e de todo
povo de Altamira, está aqui o ajuste de conduta, ontem as dezessete horas o Prefeito tinha que
apresentar ao Ministério Público e não sei se foi apresentado e eu vou lá no Ministério, Público
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hoje para saber o acordo que foi feito com o Ministério Público nessa questão do Chão Legal, que
está obrigando o Executivo de imediato mandar esses Títulos Definitivos aqui para essa Casa
porque é aqui que nós aprovamos os títulos de propriedade dos moradores de Altamira, e está aqui
termo de ajustamento de conduta há seis meses e está aqui termo de compromisso de ajustamento
de conduta assinado pelo o Executivo Prefeito Domingos Juvenil e o Ministério Público do Estado
do Pará, estar aqui o documento esse que espero que seja cumprido que seria até ontem as dezessete
horas para que seja cumprida as obrigações do Executivo e não ficar enganando a população de
Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os
cumprimentos disse: também senhor Presidente hoje pela manhã fui procurado em meu gabinete
pelo o senhor Elinaldo conhecido por Elói, ali no Assurini principalmente no ramal da Baiana no
vicinal do Espelho no ramal da Baiana com o ramal do Zé Baiano. Gostaria que hoje nessa Plenária
que o vereador João Estevam estivesse presente para que ele pudesse tirar de nós umas dúvidas
vereador Raimundinho, porque bem recentemente ele usou esse microfone fazendo vários elogios
a recuperação daquelas estradas principalmente no ramal da Baiana. E hoje o senhor Élcio que está
aqui presente na Plenária ele me relata que há três anos nunca entrou uma máquina para fazer a
recuperação. Deixando mais de quarenta crianças Isaac por seis meses sem frequentar as aulas
porque os caminhões que transporta as crianças não pode entrar devido à grande quantidade de
valetas e buracos. Olhem onde nós estamos passados cinco anos e oito meses e nós encontramos
relatos desses fatos. Eu conheço a região inclusive nós levamos uma reclamação ao Ministério
Público Federal em dois mil e dezessete referente a essas crianças que estavam sem aula, parece
que nem o Ministério Público Federal funciona. Então é inoperante igual muitas gestões públicas
igual de Altamira. Relatos do senhor Élcio na merenda escolar foram entregues três bolachas e um
copo de água para cada criança, não é admissível aceitar essas situações mediante o que o
Executivo apresenta naqueles relatórios da suas Receitas e Despesas a cada quatro meses onde
dois mil e dezessete nos seus demonstrativos financeiros, o Prefeito demonstrou que a educação
entre a folha de pagamento e outros segmentos mas de cento e nove milhões de reais. O senhor
Presidente perguntou ao vereador Aldo Boaventura, qual o nome da escola o vereador Aldo
Boaventura respondeu o nome da Escola é São Benedito lá no Espelho. Também relatos do senhor
Élcio também em dois mil e dezessete, senhor Presidente que existe crianças estudando em baixo
do pé de árvore por falta de espaço, em dois mil e dezessete já estava nessa situação. Ali há muitas
famílias que foram morar naquela região e assim a escola ficou pequena. Hoje nós temos uma Lei
Federal que obriga os pais a encaminhar os filhos as escolas. E quando o Poder Público não dar
qualidade de vida ao transporte escolar, a merenda escolar, a falta de salas de aula é gritante e
muito preocupante para os vereadores que são os verdadeiros representantes dessa população.
Deixo aqui nesse registro a pedido do senhor Élcio em nome de toda aquela comunidade. E
encaminharei a esta Casa uma indicação solicitando vereador Raimundinho vossa excelência como
Vice e o senhor Presidente Dr. Loredan que possa encaminhar junto a líder do governo municipal
um encaminhamento que faça verdadeira melhorias para aquelas pessoas. Estamos no verão e
assim possamos uma trafegabilidade melhor e lá na frente estar preparado uma educação que tanto
desejam é necessário. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas
que após os cumprimentos disse: mas uma vez encontro se aqui levando as informações por
completa as pessoas que não puderam vir até aqui e que estão acompanhando em casa. Senhores
o vereador Marquinho veio aqui agora a pouco falou sobre essa problemática com relação ao Chão
legal. Tenho lembrança de que por duas ou três oportunidades eu havia me manifestado sobre essa
questão também. Eu fiz uma diferencial do que é poceiro e ser proprietário. E lembro que eu havia
dito que a Prefeitura não poderia entregar título de propriedade de área que ela não é proprietária,
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e isso está inscrito na recomendação do Ministério Público, pedindo para que o Prefeito e que
inclusive mande essas informações para a televisão para que abranja todas as pessoas que
receberam esse título de propriedade para ser substituído por título de posse. Posse como nós
sabemos é aquela pessoa não é dona daquela situação mais que estão lá morando por um
determinado período. E se ela está lá morando de forma pacifica por cinco anos ela até recebe essa
titularização por meio que chamamos Usucapião. Acredito também que em outra oportunidade
que não havia se quer necessidade da Prefeitura entregar esse título de posse. De toda forma o que
nós percebemos aqui é que houve um erro de procedimento e a Prefeitura vai ter de refazer todo
esse trabalho que foi feito. Vejam bem aqui no parágrafo primeiro da clausula segundo do termo
de conduta o Ministério diz o seguinte; Para que a Prefeitura relacione todos os títulos com a
nomenclatura de título de legitimação de posse fazendo cessar qualquer irregularidade quanto a
doação de áreas que tenham titularidade ou que mesmo detendo titularidade a titularização tenha
ocorrido sem a prévia autorização da Câmara Municipal. Ou seja a prefeitura para ela entregar um
título de propriedade precisa primeiro o Prefeito mandar aqui para a Câmara para que nós
vereadores possamos analisar e decidir se aprova ou não aprova. O Prefeito ele não pode entregar
título de propriedade que não tenha passado aqui essa discussão, está observação que o Ministério
Público faz. Então está correto que o Ministério Público, e esperamos que a Prefeitura sane de
imediato esse problema. Venho aqui também senhores para informar os senhores que durante todo
esse meu percurso aqui de dois anos como vereador eu fiz algumas indicações e uma delas foi para
que fosse constituído um cursinho pré-vestibular no município para atender alunos carentes da
rede pública para que essas pessoas possam fazer um vestibular concorrendo com quem tem
condições de concorrer num concurso público. Também fiz indicação aqui de instalação de placas
solares para que a Prefeitura instale os órgãos municipais para que possa haver uma economia.
Nós sabemos que a conta de energia é muito alta e esperamos que a Prefeitura dote também e que
possa contratar uma empresa que possa instalar placas solares em órgãos públicos. Também há
um ano atrás pedi a reforma por completo do Mercado Municipal do Produtor sabemos que na
semana passada houve um desmoronamento lá e foi uma área que ela tinha acabado de ser entregue
então isso é lamentável. Esperamos que o Prefeito olhe para o agricultor com mais carinho e que
reforme por completo o Mercado Municipal. Também já cobramos aqui o funcionamento da
creche do Santa Benedita, Altamira está com o déficit de mais de mil vagas são mais de mil
crianças fora das creches porque não tem vaga, e esse governo se dar o privilégio de não abrir uma
creche que está pronta e que já deveria estar funcionando porque já foi entregue por completo pela
Norte Energia. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra ao vereadora Delza Barros que após os
cumprimentos disse: Presidente hoje não poderia deixar de citar alguns pensamentos meus de
como a humanidade precisa de Deus, de amor e de paz. Até quando iremos pagar pela falta de
amor dos outros? Me entristeço junto a amiga Suyane e peço que Deus a ajude. E a Deus agradeço
pelo livramento dado a amiga Socorro, gostaria mais uma vez de fazer um apelo a todos que
dirigem que dirijam com atenção, respeitando as normas de trânsito esse simples respeito ajuda
salvar a sua vida e a dos outros. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro
Gonçalves que após os cumprimentos disse: senhor Presidente minha vinda aqui é para dizer para
a população e região de Altamira que desde ontem pela madrugada está acontecendo uma rebelião
aqui no presídio de Altamira. Como já foi falado em outras Sessões anteriores e o nosso Vice
Raimundo Aguiar também já falou sobre o presídio de Altamira, isso aí é uma vergonha porque
está superlotada uns quatrocentos presos no presídio isso é inadmissível, enquanto nós temos aqui
um gigante adormecido um elefante branco no município de Vitória do Xingu próximo do km
dezoito, foi uma das condicionantes da Norte Energia e está parado foi gasto milhões vereador
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Marquinho e está lá parado enquanto o presídio de Altamira está superlotado. Então os quatro
cantos do presídio os detentos tomaram conta, todo os agentes tiveram que sair porque se não
saísse eles ficaria reféns daqueles detentos. Então eles colocaram fogo na secretaria na cozinha,
então ficou aquele motim. Então nós como vereadores ou o próximo Governador que vier temos
que tomar providências o mais rápido possível para poder dar continuidade naquela obra que é o
presídio de segurança máxima próximo de Vitória do Xingu. Ontem tivemos na cidade de Altamira
a maior carreata do PMDB do 15. Dizer da minha satisfação e da alegria dos Altamirenses e da
região com nosso Governador Helder Barbalho. Também quero dizer a vocês que estava presente
toda a comitiva do Helder e as autoridades estavam presentes. Estivemos também com nosso
Deputado Estadual Ozório Juvenil dizer para ele que você tem total apoio desse vereador Almiro
Gonçalves. Dizer também que o Jader Barbalho tem o apoio desse vereador Almiro Gonçalves, a
Senador e o Helder 15, não é querendo desprezar nossos colegas vereadores candidatos a Deputado
Estadual, nosso amigo Agnaldo Rosas, Marquinho que eu admiro muito você é um excelente
parlamentar que vem desenvolvendo um trabalho muito bonito na nossa região de Altamira.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos
disse: todo mundo sabe que 11.000 que é bom que é bom filho e bom amigo 11.000 vendia picolé
e engraxava sapatos nessas ruas de Altamira e também brigava de vez enquanto. Sou filho de um
pedreiro e de uma costureira. Você quer me desconcentrar Almiro ou você está tirando graça com
a minha cara, você fica querendo desestabilizar minha fala mas eu não me preocupo porque Deus
me deu o dom de falar de ser como sou de ser um cara justo e honesto com as pessoas que me
colocaram aqui e você tem que seguir o exemplo de muitos filhos de Altamira, de muitos que
chegaram aqui igualmente a você eu respeito você porque conheço toda sua família o seu pai José
Gonçalves que foi vereador dessa Casa. Os filhos de Altamira aqueles que estão aqui a muito anos
que são filhos da região, jamais pode votar naqueles que tiveram oportunidade de fazer e não
fizeram só fazem roubar a consciência de vocês. Quero aqui agradecer do fundo do meu coração,
quem dera que se esse brasil se todo mundo tivesse a cabeça igual essa pessoa um cara que eu
conheço a pouco tempo que eu aprendi a respeitar por sua fala, como ser humano, solidário um
cara que eu vou respeitar sempre e admirar, um cara justo. O povo da sua comunidade, tenho
certeza, que está feliz pelo ser humano que você é e por ter depositado o voto nessa pessoa. Vou
me orgulhar muito no dia em que eu for lá porque eu sei o jeito que as pessoas vão olhar para mim
eu do lado dessa pessoa lá porque isso vem de berço, isso é de família. Estou falando aqui meus
amigos do vereador Aldo Boaventura um cara correto que acredita nos seus ideais, que tem seu
caráter firme e decidido. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que
após os cumprimentos disse: quero agradecer pela presença de todos no meu aniversário graças a
Deus foi uma festa maravilhosa, agradeço pela participação popular. Quero agradecer a todos os
vereadores que de alguma forma fizeram algumas homenagens foram até ao evento o vereador
Raimundinho Aguiar esteve presente, o Almiro Gonçalves que me ajudou bastante com os
preparativo do aniversário o vereador João Estevam que não mediu esforços para me ajudar uma
festa única, impa cheia de emoção. Onde conseguimos de certa forma se aproximar ainda mais da
população, das pessoas que acreditam em nosso trabalho que fazem quase que diariamente ajudam
nosso mandato a desenvolver e crescer. Então agradeço a cada um dos amigos que lembraram
dessa data e fizeram vídeos de agradecimentos. Agradeço a cada um de vocês que fizeram essa
festa ser muito importante e emocionante. Ontem também tivemos uma grande carreata com a
presença do nosso futuro Governador Helder Barbalho. Também tivemos a presença dos
candidatos a Deputado Estadual Ozório Juvenil, Deputados Federais, onde tivemos a oportunidade
de reafirmar os compromissos e fazer com que a nossa voz seja ouvida por esses candidatos que
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futuramente irão está lá assumindo seu mandato. Tivemos uma conversa com o nosso Prefeito
depois do comício onde passamos um pouco das situações que Altamira tem vivido e na mesma
hora ele manifestou apoio e interesse e disse que já mas vai abandonar essa região. E a partir desse
compromisso que ele fez assumidos nós iremos mudar a história da região e Transamazônica do
Xingu. Com a eleição do nosso Governador Helder Barbalho. Então momento único impa, que
sem sombra de dúvida ficará marcado na história de todos os Altamirenses. Onde deixamos todas
as bandeiras partidárias de lado e lutamos por uma único interesse que é a eleição do Helder
Governo e do Ozório Juvenil 15.077. Nosso companheiro estava presente. Nosso candidato a
Senador Zequinha Marinho e outros candidatos de outros municípios da região da
Transamazônica. E sem sombra de dúvidas nós teremos uma votação passiva em Altamira. Então
ontem fizemos a carreata bonita sem nem um transtorno e sem nem um tipo de problema, onde a
democracia mas uma vez foi a melhor democracia demonstrada a todas as pessoas que lá
participaram. Então meus amigos vamos esquecer os problemas partidários, as bandeiras
partidárias, vamos trabalhar para desenvolver nossa região Xingu com a nossa região da
Transamazônica. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar
que após os cumprimentos disse: gostaria de pronunciar meu pronunciamento parabenizando a
festa da democracia realizada ontem com uma grande carreata. Onde recepcionamos nosso futuro
Governador Helder Barbalho. Altamira presenciou ontem um grande comício, onde ouvimos
propostas de melhorias para nossa cidade e região. Compromisso pelos candidatos ao Senado,
Deputado federal, Deputado Estadual, e principalmente do nosso Deputado Estadual Ozório
Juvenil. Assim analisamos que todos estão comprometidos com o desenvolvimento do nosso
município e da nossa região que anda abandonada e esquecida pelo atual governo. Meus amigos
quero informar que hoje inicia a Semana Nacional do Trânsito e o Demutran realizará hoje dia
dezoito as dezenove horas o passeio ciclístico da abertura da semana de trânsito é também a
inauguração da ciclovia. No dia vinte e três no domingo as seis horas e trinta minutos haverá o
passeio ciclístico novamente em comemoração ao dia do Agente de Trânsito, saindo de frente do
mercado municipal com encerramento na concha acústica na orla do cais, convido a todos a
participarem desta programação que com certeza irá somar para a educação do trânsito. Quero
dizer aqui ao nobre vereador Agnaldo Rosas que as críticas cabem nos momentos certos. O Prefeito
Juvenil ele não é Deus para saber o que tem em cima e debaixo da terra. Sabemos que aquele
sumidouro foi feito há trinta e oitos anos atrás pelo o Governo Edimilson Moreira Veras e que
consta mais o menos o aterro por cima já tem mais o menos um metro para atingir aquele
sumidouro. Portanto qualquer reforma que se fizer naquele mercado não iria se adivinhar que
correria aquele risco. Portanto o Prefeito não ia adivinhar o que está subterrâneo e só pode ver o
que está por cima debaixo da terra somente Deus pode saber. Portanto era inevitável, mas todos
viram que no prazo de dois dias foi solucionado o problema e foi restituído a situação, criticamos
quando devemos criticar e quando cabe uma crítica. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente
passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que fizesse a leitura das
matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 1795/2018, de iniciativa do
vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através
do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, construir 02 (duas) lombadas, como
também, pintura da Faixa de Pedestre em frente à Escola Centro Educacional Universo do Saber,
localizado na Rua Madre Tereza de Calcutá, no bairro Esplanada do Xingu. Indicação n.º
1825/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil
- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana,
realizar os serviços de saneamento básico, linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica
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ou blokreteamento nas Ruas Manoel Pereira e Horácio Boanerges, no bairro Brasília. Indicação
n.º 1826/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos
Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviços de limpeza na
Rua Humberto Trindade, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 1816/2018, de iniciativa
do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, construir uma sede própria
para o ALTAPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Altamira.
Indicação n.º 1817/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana, realizar os serviços de saneamento básico, linha d´água, meio fio, calçada e
pavimentação asfáltica ou blokreteamento na Rua Padre Walter, no bairro Brasília. Indicação n.º
1815/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte – DNIT, realizar estudo técnico para que seja realizada a duplicação da
BR-230, rodovia Transamazônica, no perímetro urbano de Altamira. Indicação n.º 1823/2018, de
iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere à Dra. Tatyana Gonzaga Lefeta - Delegada Titular
da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Altamira, que mobilize os demais
órgãos e entidades pertinentes, no intuito de realizar, no espaço da Câmara Municipal de Altamira,
uma palestra sobre a violência doméstica. Indicação n.º 1824/2018, de iniciativa do Victor Conde,
que sugere ao senhor Simão Robson Jatene – Governador do Estado do Pará, através da Secretaria
de Estado de Segurança Pública, realizar a reconstituição do aparato de viatura e moto
patrulhamento tático no município de Altamira, criar também, uma política de manutenção do
aparato já existente. Indicação n.º 1803/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere
ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de drenagem de águas pluviais na
Travessa Treze de Maio, no bairro Premem e, também, na Rua Sete Setembro, no perímetro entre
a Travessa Pedro Gomes e a Avenida João Rodrigues, no bairro Centro. Indicação n.º 1804/2018,
de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito
Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de reparo no
semáforo e, realizar o serviço de sinalização horizontal (Faixa de Pedestre), nas proximidades do
cruzamento das Avenidas João Coelho e Abel Figueiredo, no bairro Brasília. Indicação n.º
1805/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar estudos com vistas a
implantação de um semáforo na rodovia Transamazônica, na entrada do Loteamento Cidade Nova.
Indicação n.º 1796/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao senhor Simão Jatene – Governador do
Estado do Pará, para que através da Secretaria competente, implantar uma agencia da “Estação
Cidadania”, no município de Altamira, nos moldes da existente no município de Santarém.
Indicação n.º 1818/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
realizar os serviços de sinalização vertical e horizontal, com arborização no canteiro central e
implantação de redutores de velocidade em frente a EMEI Professora Eulália Maria de Oliveira,
localizada na Rua Acesso 04, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 1819/2018, de
iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizar os serviços de
pavimentação asfáltica, como também, o servido de manutenção da rede de Iluminação pública
nas Ruas Balduíno Ramos, Luiz Né da Silva e Modesto Silva, no bairro Jardim Independente I.
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Indicação n.º 1797/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar um
caminhão para fazer o transporte de calcário para o pequenos produtores que moram no trecho
Altamira/Vitória do Xingu. Indicação n.º 1798/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes,
que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Coordenadoria de
Agricultura, ampliar o Projeto de Piscicultura nas comunidades da zona rural. Indicação n.º
1799/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Maio Ambiente, organizar uma
Cooperativa de Catadores para coletar os resíduos sólidos. Indicação n.º 1800/2018, de iniciativa
do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar o serviço de ampliação da EMEF da comunidade Picadão,
localizada no Km. 93, no Assurini. Indicação n.º 1801/2018, de iniciativa do vereador Assis
Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Saúde, viabilizar a contratação de um(a) Técnico(a) de Enfermagem e um vigilante
para a Unidade de Saúde da comunidade Monte Santo. Indicação n.º 1802/2018, de iniciativa do
vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, instalar Placas Indicativas com a nomenclatura e CEP das ruas e travessas
dos bairros: Santa Ana, Jardim Primavera, Ayrton Senna I e II. Indicação n.º 1806/2018, de
iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção do Travessão dos Campeiros,
no Itapuama, no Assurini. Indicação n.º 1807/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que
sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar o serviço de manutenção do Travessão do Picadão, adjacente ao Travessão da Firma, no
Assurini. Indicação n.º 1808/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de
manutenção do Travessão Jaraninha, adjacente ao Travessão da Firma, no Assurini. Indicação n.º
1809/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil
- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, promover a alfabetização para
os idosos nas escolas dos bairros Nova Altamira, Colina e Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º
1810/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil
- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar banheiros públicos na orla do cais.
Indicação n.º 1811/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, construir um
Posto de Saúde no RUC Água Azul. Indicação n.º 1812/2018, de iniciativa do vereador João
Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, realizar o serviço de limpeza na esquina da Avenida João Coelho,
esquina com a Rua Ozório Freitas, no bairro Brasília (antigo Comercial Cuiabano). Que a SEMAT
cobre da empresa Norte Energia que crie um projeto para ocupação daquele espaço. Indicação n.º
1813/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, ampliar a frota disponibilizando mais micro-ônibus para atender os bairros de
Altamira. Indicação n.º 1814/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor
Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de
reforma do prédio do cinema Lúcio Mauro, que depois o mesmo seja reativado. Indicação n.º
1821/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza na Praça do
Mirante, no bairro Brasília. Indicação n.º 1822/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos,
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que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar o serviço de limpeza na Praça do Conjunto Santa Benedita, no bairro Brasília. Indicação
n.º 1820/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana,
realizar o serviço de tapa buraco na Travessa Pedro Acácio, no bairro Brasília. AVULSOS: Ofício
n.º 047/2018/GAB/SEMUTS, encaminhado pela senhora Rute Nazaré Oliveira Barros Nunes de
Sousa - Secretária Municipal de Integração Social (SEMIS), informando sobre os serviços e
projetos desenvolvidos pela Secretaria. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE
EXPEDIENTE, submetemos a matéria para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 1795, 1825 e
1826/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1816 e 1817/2018, de
iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1815, 1823 e 1824/2018, de iniciativa
do Victor Conde. Indicações n.ºs 1803, 1804 e 1805/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior.
Indicações n.ºs 1796, 1818 e 1819/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações
n.ºs 1797, 1798 e 1799/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1800,
1801 e 1802/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1806, 1807 e 1808/2018,
de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 1809, 1810 e 1811/2018, de iniciativa da
vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1812, 1813 e 1814/2018, de iniciativa do vereador
João Roberto. Indicações n.ºs 1821 e 1822/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.
Indicação n.º 1820/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em seguida fez uso
da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e
pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1800, 1801 e 1802/2018, de
iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro
Gonçalves que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação
de suas matérias. Indicações n.ºs. 1796, 1818 e 1819/2018, de iniciativa do vereador Almiro
Gonçalves. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os
cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.
Indicações n.ºs. 1821 e 1822/2018, 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 e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs.
1816 e 1817/2018, 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. 1795, 1825 e 1826/2018, de
iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor
Presidente solicitou ao vereador Victor Conde para fazer a verificação de quórum. Havendo
número legal, o senhor Presidente consultou ao soberano no Plenário para saber se algum vereador
queria colocar em destaque na votação em algumas matéria. Não havendo manifestantes, o senhor
Presidente submeteu para VOTAÇÃO: indicações n.ºs 1795, 1825 e 1826/2018, de iniciativa do
vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 1816 e 1817/2018, de iniciativa do vereador
Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 1815, 1823 e 1824/2018, de iniciativa do Victor Conde.
Indicações n.ºs 1803, 1804 e 1805/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs
1796, 1818 e 1819/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 1797, 1798
e 1799/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1800, 1801 e 1802/2018,
de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 1806, 1807 e 1808/2018, de iniciativa do
vereador João Estevam. Indicações n.ºs 1809, 1810 e 1811/2018, de iniciativa da vereadora
Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1812, 1813 e 1814/2018, de iniciativa do vereador João
Roberto. Indicações n.ºs 1821 e 1822/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação
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n.º 1820/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Aprovado a Unanimidade. Não havendo
mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para parte das COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o
vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: retorno nesse último momento e
vou aproveitar para continuar a discussão da construção de creches porque houve indicação do
vereador Assis Cunha, mas lembrando novamente que isso foi discutido na reunião passada
também que houve uma indicação do vereador João Roberto, para que fosse construída uma creche
também em outro bairro. Aí eu pergunto a vereadora Irenilde que é líder do governo como é que
a gente pode conceber essas indicações par5a construção de creches vereadora se o Prefeito não
coloca a creche do Santa Benedita para funcionar a creche do Santa Benedita que já foi entregue
e estar lá sendo escancarada, sendo usada por meliantes por pessoas que usam drogas eu passei
ontem lá as luzes estavam todas acessas, vamos colocar aquela creche primeiro para funcionar
vereador Assis Cunha para depois pedir outras creches. Eu não consigo conceber essas indicações
eu voto porque é necessário, mas é preciso o vereador Assis Cunha colocar a creche do Santa
Benedita para funcionar são novecentas e poucas crianças que precisam estar usando esse Prefeito
se dar ao luxo de ter uma creche e não colocar para funcionar. Senhor Presidente estive esses dias
de campanha também sou candidato a Deputado Estadual e estive no RUC Laranjeiras e lá as
pessoas estavam reclamando com relação ao padrão de energia que a rede Celpa todos são bifásico,
quando na realidade existe uma resolução que é o consumidor que paga é que tem que indicar que
tipo de energia que quer. Então não houve uma fiscalização e se instalou lá bifásica. Então lá hoje
para qualquer cobrança para esse tipo de serviço bifásico é bem superior ao valor que se pagaria
para um padrão monofásico. Então eu gostaria de dizer a essas pessoas que moram nesses RUCs
que essa vai ser uma discussão nossa como candidato a Deputado como advogado que sou e vamos
cobrar do Ministério Público para que interceda junto a Rede Celpa e que respeite os interesses
dos consumidores principalmente daqueles consumidores que são e carentes. Gostaria de
parabenizar a campanha do meu amigo Marquinho que é candidato também com o número 12.500.
Marquinho tenho andado por ai e tenho escutado muito as pessoas falarem em seu nome e
percebemos que há necessidade da população votar em gente de Altamira e seu nome com a
absoluta certeza é um nome bem cotado. Vamos pedir para que a população realmente vote em
candidato daqui de Altamira. Nós não temos representantes na Assembleia Legislativa, o Deputado
que temos ai que vem para uma reeleição a única coisa que trouxe para Altamira foi um carro para
o Conselho Tutelar e isso no último minuto do segundo tempo não nos representa. Parabéns
Marquinho eu também estou torcendo por sua vitória, sou candidato também. Agradeceu. Em
seguida fez uso Da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: quero
dizer senhor Presidente que nós estamos nesta caminhada, que é uma caminhada do povo de
Altamira. Nós acreditamos sobre tudo em Deus, nessa população e nos nobres colegas desta Casa
que também vem discutindo matérias relevantes para o município seja situação ou oposição.
Presidente a rebelião lá do presídio. Diversas vezes aqui eu me reportei na questão da segurança
pública, esse Simãozinho aí, que é o nosso Governador do Estado do Pará, que não gosta de
Altamira e não gosta da Transamazônica, isso eu disse aqui diversas vezes aqui na tribuna dessa
Casa e falo isso nos quatro cantos desse município do Estado do Pará, que não aguentamos mais
um Governador inoperante um Governador que não sabe nem para que lado fica a Hidrelétrica de
Belo Monte na Transamazônica porque nunca veio visitar só conhece por vídeo conferência é uma
vergonha um município como Altamira e Vitória do Xingu que mandou para o estado milhões e
milhões de ICMS e esse Governador sequer olha por nós aqui. Está aí o exemplo, do presídio de
Altamira superlotado, falta infraestrutura, falta agentes para trabalhar falta material, falta
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condições humana para as pessoas, e bem aí na estrada de Vitória um presidio fechado por falta
de irresponsabilidade da Norte Energia e do próprio Prefeito e da Justiça também que ainda
colocou para resolver o problema. Meu caro Presidente vou me reportar e perguntar a vossa
excelências e aos nobres colegas vereadores ‘sobre o PCCR dos servidores públicos de como é
que vai ficar porque ficou todo mundo quieto aqui e ninguém ouvi mas falar nada aqui, e nós
queremos dar uma resposta para os servidores do concurso público para o povo de Altamira, e nós
não podemos ficar na morosidade porque estar em campanha. Vou continuar cobrando quero que
a Câmara com seu papel fundamental de apressar esse projeto para ser votado aqui. Senhor
Presidente gostaria de perguntar a líder do governo minha cara líder Irenilde com todo respeito se
vossa excelência tem alguma posicionamento sobre esse a questão desse Chão Legal, porque a
população quer saber já falei a quatro, cinco anos atrás que a população estava sendo lesada porque
aqueles títulos não tinha serventia de nada eu disse na gestão passada falei novamente fui ao
Ministério Público e está ai o Ministério Público fazendo um taque dando seis meses para o
Executivo mandando devolver todos esses títulos que foram entregues como definitivo para que
seja feito título de posse para que os cidadãos sonhe daqui uns dias se não aparecer os donos da
terra eles terem condições de terem sua casa com título definitivo. Mas meu caro Presidente eu
vou responder também aqui ao ilustre Raimundinho Aguiar que ele falou aqui que o Prefeito não
é tatu para estar debaixo do chão para descobrir onde que tem buracos. Mas meu caro vereador o
Prefeito é engenheiro existe uma equipe técnica e quando se vai fazer uma obra, porque isso se
chama desperdiço de verba pública, se você faz uma obra e não se faz um lavamento do que você
está fazendo é complicado. Então eu quero só dizer a vossa excelência que ouvi o Prefeito diversas
vezes se reportar sobre essa questão de drenagem profunda, nós estamos fazendo drenagem
profunda então ele gosta de afundar as coisas. Então é da importância que tem do engenheiro de ir
lá fiscalizar principalmente ele sendo Prefeito fiscalizar e ter uma equipe técnica competente para
não fazer obras indecentes, imorais e que venha mexer com o dinheiro do povo meu caro
Raimundinho. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após
os cumprimentos disse: quero falar sobre dois assuntos o primeiro assunto nobre vereador
Raimundinho Aguiar. Quero fazer uma forma de reclamação até mesmo uma denúncia onde quero
encaminhar um oficio ao Executivo Municipal. Em março de dois mil e dezesseis, nós estivemos
sentado com o Prefeito aonde nós solicitamos na época quinhentas horas de trator de esteira para
fazer de estoca no assentamento PS Brasília, onde essas quinhentas horas iriam ser distribuídas
cinco horas por produtor. A empresa Curuá Transportes, então ganhou a licitação deixou o
primeiro contrato vencer em trinta e um de dezembro de dois mil e dezessete, e não foi feito e não
deixou um grande desanimo naqueles agricultores. Voltamos este ano com o Prefeito colocamos
à ele a situação que tinha acontecido ele imediatamente ele colocou ao setor de licitação ao senhor
Ary, que fizesse nova licitação. Então a nova licitação vereador Raimundinho foi feita e a mesma
empresa ganhou essa licitação e até ontem continua enganando aqueles produtores dizendo que na
próxima segunda feira, o trator de esteira estará fazendo o serviço. Passaram mas de oitenta
segundas feiras, e no outro dia Irenilde modificaram para as quintas feiras porque não tinha mas
segunda feira para gastar e aquele povo sonhando em ter um pedacinho de terra mas preparado,
gradeado, menor e assim produzir mais. Quero falar ao Prefeito hoje através de oficio para que ele
chame atenção do Executivo do Distrito o senhor Josivan e ao proprietário dessa empresa Curuá
Transporte que tenham mas responsabilidades no que eles estão exercendo porque nós não
podemos aceitar que pessoas plante alimentos que sejam enganados da forma que estão sendo. O
outro assunto é sobre esse Inquérito Civil Público nº 001/2015, do Ministério Público Estadual
sobre o Chão Legal, onde nós na época protocolando uma denúncia ao Ministério Público levando
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ao então ex-Presidente Dr. Armando Aragão e outros vereadores, onde a Lei 11. 977, no uso do
usucapião na medida provisória 759 ela dize que em áreas que não são de propriedades da
Prefeitura você pode fazer um documento de posse. Passados cinco anos que esse documento de
posse fosse autenticado ai sim o detentor dessa posse possa fazer um requerimento solicitando o
Título Definitivo. Existe no município de Altamira uma Lei especifica que todo Título Definitivo
tem que passar pelo o aval dessa Câmara Municipal de Altamira. Dentro do que não foi aceito na
época nós questionamos para que os direitos do cidadão e dos seus representantes fossem ouvidos
perde o Prefeito quando ele faz de uma ação o faz de conta com a população. Ele deveria já em
outras ocasiões eu falei pessoalmente com ele e falei nessa tribuna Castelo de Sonhos e Cachoeira
da Serra de dois mil e nove ela foi comtemplada por uma área doada pela União e Castelo de
trezentas e cinquenta hectares e Cachoeira da Serra de cento e cinquenta e cinco hectares que é de
denominação do município. Aquela área de Castelo e Cachoeira ali sim pode já direcionar o Título
Definitivo direto mas até então o Prefeito passados cinco anos e oito meses nunca providenciou a
Legalidade daquelas terras que destinasse as pessoas que tanto pedem por isso. E aqui em Altamira
faz dessa Lei Chão Legal muitas vezes ocasionando a ilegalidade com o Ministério Público ouviu
nosso questionamento. Parabéns ao Ministério Público que ouve um deferimento do que nós
entramos assim mostra que a oposição quando ela usa esse microfone ela usa sempre com
responsabilidade para o bem comum de todos os cidadãos de Altamira. Agradeceu. E, seguida fez
uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: no primeiro
expediente nosso colega Isaac, infelizmente ele não ficou satisfeito não sei o porquê é uma pessoa
que eu admiro muito, uma pessoa que sabemos que é filho de Altamira, acabei esquecendo de falar
no nome dele como candidato a Deputado Estadual de nº 11.000, onde ele saiu daqui insatisfeito
dessa Casa de Leis, deve ter alguns outros compromissos lamento pelo o acontecido. Também
senhor Presidente quero dizer que ontem veio até a mim um senhor lá da comunidade da Serrinha
o Senhor Gercino Torres, uma pessoa que incansavelmente sempre esteve e estará junto com o
governo municipal, onde o mesmo informou que provavelmente sábado irá inaugurar a estrada da
Serrinha, estive fazendo uma visita e estão fazendo os reparos finais, a sinalização, as placas
horizontais e verticais. Convido a todos a comparecerem na inauguração da estrada da Serrinha.
Dizer também que estamos aqui para somar e não atrapalha. Também agradeço ao nosso Secretário
Darlan Barata que vem desenvolvendo um excelente trabalho de excelência em nosso município.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos
disse: meus amigos temos a oportunidade nessa campanha de termos uma renovação política
principalmente da bancada Federal. A bancada Federal que representa nossa região ela meio que
desampara nossa região, as poucas vezes que fui em Brasília se não me engano umas três vezes
nesses seis anos de mandato. As vezes que fui lá poucas as vezes nós conseguimos contatos com
a bancada Federal da nossa região, são pessoas do nosso estado que são eleitas por nós, mas que
infelizmente quase que virão as costas para nossa região, eu acho que não pela quantidade de votos.
Então temos agora a oportunidade de fazer uma renovação verdadeira e que as pessoas tenham o
compromisso com Altamira e com a região da Transamazônica, por isso resolvi caminhar junto
com o Júnior Ferrari, ele é Deputado Estadual , ele tem uma história política na região do baixo
Amazônia na região Ribeirinha em Porto de Moz, Oriximiná e o mesmo foi alinhar os discurso
para que possamos caminhar juntos nessas eleições, e quem sabe com sua eleição termos um
representante que possamos cobrar diariamente sobre a situação da nossa região da
Transamazônica do Xingu. Então estou junto com o Júnior Ferrari para Deputado Federal, para
que possa ter um representante que possamos cobrar diariamente e que tenhamos contato direto e
que consigamos resolver ou amenizar as problemáticas da nossa região da Transamazônica e
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principalmente de Altamira. Ouvi atentamente os discursos dos amigos que se trata sobre o Projeto
Chão Legal, conseguimos identificar o que o Projeto Chão Legal é para as pessoas que recebem
esse título. E o que aconteceu nessa situação em que os dois nobres parlamentares citaram aqui na
tribuna fala sobre um termo de ajuste de conduta que trata sobre a nomenclatura de títulos, então
nada foi devolvido porque não vale nada, o que está valendo na verdade é só a mudança na
nomenclatura do que o título. Então o título está valendo e o e mesmo é só passar por uma
ratificação na sua nomenclatura e nada mais. É logico que a oposição entenda de todas as formas
desestabilizar as pessoas que receberam esses títulos que foram aproximadamente a seis mil títulos,
já temos dez mil referenciados. Então temos que dar tranquilidade para nossa população e que eles
continuem recebendo esses títulos e tendo a tranquilidade necessária sobre seu bem sobre seu
imóvel e sobre seu título de sua terra. Também fiquei atento ao nobre colega Agnaldo Rosas o
mesmo tratou sobre a representatividade dos Deputados vamos ao assunto. O vereador disse que
o Deputado Ozório não nos representa e não conseguiu nada Altamira. Então vereador Agnaldo
vossa excelência é um vereador atuante e de oposição, aí lhe faço uma pergunta me diga o que o
senhor como opositor ao governo municipal conseguiu desenvolver em nosso município?
Conseguiu trazer de resposta efetiva para nossa população? O vereador Agnaldo Rosas solicitou
um aparte o qual foi concedida, após os cumprimentos disse: eu falei das minhas indicações, sobre
cursinho pré-vestibular, instalação de placas solares. O que eu requeri aqui veja bem vereador se
as indicações e as propostas o senhor Prefeito não atende imagina as sugestões dos outros
Deputados que não seja da base aliada dele ele só recebe se for da base aliada dele. Dando
continuidade o vereador Victor disse: então como é que um Deputado Estadual da oposição vai
trazer coisas para o município de Altamira sendo que o Governador do Estado é omisso, ausente
e incompetente? Então vereador não nos representa. Então tem que falar com bastante calma,
cautela e tranquilidade pelo maior respeito que tenho a vossa excelência, tenho que dizer que a
vossa excelência também não nos representa porque o Ozório estava lá em Belém, e inúmeras
vezes estive em Belém lá na Assembleias Legislativa e os Secretários e o Governador do Estado
incompetente e não nos recebeu inúmeras as vezes e a incompetência do Governador é tão grande
que quando íamos com os Deputados Estaduais da base Governista ele atendia, e quando íamos
com o Deputado Ozório Juvenil ele nos atendia. Então vossa excelência não nos representa, nós
temos que trabalhar com cautela, vamos fazer uma campanhas limpa, com honestidade e com
projetos e não ficar denegrindo a imagem das pessoas. Agradeceu. Em seguia fez uso da palavra
o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: meus amigos nesta semana
estive acompanhando os trabalhos que estão sendo executados em Altamira para melhoras a vida
dos cidadãos Altamirenses acompanhar o início do asfaltamento da rua Acesso 04 no bairro Jardim
Independente I, o local já está sendo concluído as obras de drenagem, e após a conclusão asfáltica
vai ser realizada as instalações elétricas e postes e luminárias. No ramal Novo Xingu localizado
após o aeroporto de Altamira, também acompanhamos os serviços de terraplenagem e preparação
para a base para receber a camada asfáltica. E em breve beneficiara a todos os moradores e
trabalhadores que diariamente trafegam pela aquela via. Na estrada da Serrinha está sendo
realizados os serviços de sinalização do asfalto que está em fase de acabamento. Todos os trabalhos
estão sendo realizados com a mesma dedicação e qualidade de todas as obras já entregues pela
Prefeitura Municipal de Altamira. No Ivalândia verificamos a equipe da Secretaria de
Infraestrutura Urbana realizando asfaltamento das ruas que encontrava se intrafegável, e podemos
observar a alegria dos moradores que estão sendo beneficiados com mais um compromisso do
Prefeito para com os moradores através do nosso Secretário Darlan Barata. No ramal da Floresta
verifiquei as condições do ramal que necessita de recuperação atendendo pedidos dos moradores
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já repassei ao Executivo que com certeza também realizará a pronto atendimento ao povo da zona
rural. Meus amigos o que podemos ver tem vários projetos sendo executado para melhorar a
qualidade de vida dos Altamirenses e dos nobres vereadores que todos unidos representamos os
anseios da população. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello disse:
quero dar alguns informes com relação à questão que o vereador Marquinho questionou sobre o
PCCR vou explicar aqui primeiramente sobre a gratificação de quarenta por cento que é um dos
três projetos a gratificação de nível superior enviamos para a Comissão de Constituição e Justiça
para dar o Parecer mas já antemão falei aos colegas vereadores que existe uma Lei que é a Lei
1553 de nove de ju8nho de dois mil e cinco, que no seu artigo 52 inciso 06 já prevê essa
gratificação de quarenta por cento. Então sugiro que a CCJ possa oficiar ao Prefeito para saber se
essa Lei precisa ser aprovada. Uma vez que caso aprovada no nosso entendimento ficaria duas
Leis tratando do mesmo assunto. Mas de qualquer forma é apenas um questionamento aqui da
nossa assessoria jurídica. Em relação ao PCCR enviamos um oficio ao Prefeito solicitando que no
prazo de trinta dias a contar da data de protocolo segundo a Lei Orgânica preconiza trinta dias para
resposta para acesso a informação, que ela possa exarar um parecer a respeito da análise da
Comissão de Educação, do qual o vereador Victor, que é o relator e fez o ofício que fala de duas
situações que não foi concedido ao pleito do SINTEPP, que era para devolver o projeto. No
segundo fala a respeito das propostas do SINTEPP para alterar o PCCR do magistério, para ele se
manifestar a respeito dessas respostas. Isso já é um começo digamos assim de um entendimento
para se elaborar esse projeto e aprovar aqui esse PCCR do magistério. Quanto ao PCCR dos
servidores públicos em geral está na Comissão de Constituição e Justiça. O SINDSAÚDE já
indicou os membros para participar desta discussão. E o vereador Maia Júnior que é o Presidente
dessa Comissão, ele não está presente mas vou solicitar a ele que não há problema de se marcar
uma reunião entre os servidores e representante dos servidores. E a Câmara e os membros da
Comissão para que se possa se debruçar nesse projeto que é de suma importância. Mas volto a
dizer que no meu entendimento particular isso não é digamos óbice de se fazer o processo de
cronograma do concurso público. Eu acredito que isso pode ser tratado paralelo a este assunto.
Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das
senhoras e dos senhores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião.
Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil
e dezoito.
Dr. Loredan de Andrade Mello.
Presidente
Raimundo Sousa Aguiar
Vice-Presidente
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1º Secretário
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