
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075  

Altamira – Pará 
 

1 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO QUARTO 

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

DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte à hora regimental, reuniram-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de 

Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia 

Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de 

Andrade, Dr. Edvam Duarte dos Santos, Francisco de Assis da Cunha, Francisco Marcos 

Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam, da Silva Neto,  José Reinaldo 

Ferreira, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de Oliveira. Em seguida o 

senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior, que fizesse a chamada nominal das senhoras 

e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. 

Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores 

a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia trinta de junho do ano de dois mil e vinte. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida submeteu 

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

dia vinte e cinco de junho do ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a 

mesma para votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

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

o vereador João Estevam, que após os cumprimentos disse: quero falar dos trabalho que estão 

sendo realizados no Assurini. Os travessões que foram recuperados ficaram muito bom. Os 

trabalhos de asfaltamento estar em todo vapor. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos falou sobre os trabalhos realizados na zona 

urbana e na zona rural. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Edvam Duarte, 

que após os cumprimentos pediu apoio para aprovação de suas matérias. Também falou sobre os 

trabalhos realizados nos bairros de nossa cidade. Agradeceu. Em seguidas fez uso da palavra o 

vereador Victor Conde, que após os cumprimentos solicitou aos nobres colegas apoio para 

aprovação de suas indicações. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, 

que após os cumprimentos disse que era um grande prazer estar novamente com as Sessões 

Ordinárias presencial nessa Casa. Também falou com relação ao auxilio emergencial, pago pela 

Prefeitura Municipal com as Emendas Impositivas disponibilizadas pelos vereadores desta Casa 

de Leis. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os 

cumprimentos falou sobre o momento difícil que estamos passando com esse Coronavírus. 

Também solicitou que fosse retomado as cirurgias eletivas no hospital municipal. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, que após os cumprimentos disse: falou sobre 

os trabalhos os bairros de Altamira que estão abandonados. Também falou sobre a falta de 

iluminação públicas nos bairros de nossa cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse que era com muito prazer que 

retornaria na tribuna após esses quatro meses por conta da pandemia. Falou sobre o hospital de 

Castelo de Sonhos, disse que a inauguração do mesmo trouxe para a região uma certa frustação 

porque ele estar atendendo somente os casos de Coronavírus. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos falou sobre a falta de 

transparência do gestor de Altamira. Também falou com relação a indicação de sua autoria onde 

solicita ao Prefeito para que seja anistiada as multas dos comerciantes de Altamira. pediu também 
ao senhor Domingos Juvenil, transparência com relação ao auxilio emergencial. Agradeceu. Em 
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fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos se solidarizou com as 

famílias que perderam seus entes querido para o Coronavírus. Também falou com relação ao 

problema de água em nossa cidade. Solicitou ao Presidente que fosse criada uma comissão para 

tratar com relação ao grande problema de água no município. Também pediu apoio aos nobres 

colegas para aprovação de suas matérias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Isaac Costa, que após os cumprimentos disse que há vinte dias atrás esteve em Castelo de Sonhos 

antes da inauguração do hospital, onde pude ver a situação crítica que se encontra a população de 

Castelo de Sonhos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após 

os cumprimentos disse que mesmo de recesso deu continuidade aos trabalhos, fazendo visitas aos 

bairros. Também falou com relação ao momento de pandemia que estamos vivenciando no 

momento. Também falou sobre os trabalhos no residencial Santa Benedita. Agradeceu. Em 

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

aos colegas vereadores apoio para aprovação de suas matérias. Também fez a leitura do oficio 

encaminhado pelos moradores do Buriti, onde os mesmo solicitam melhorias para o bairro. 

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

estive visitando o bairro do Mutirão, assim tendo oportunidade de ver os trabalhos que lá estão 

sendo realizados. Falou com relação as visitas que alguns vereadores fizeram. Solicitou apoio aos 

colegas vereadores apoio para aprovação de suas matérias. Também falou   do hospital de Castelo 

de Sonhos. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO 

DIA. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação nº 3324/2020, do vereador Dr. 

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

Municipal de Viação e Obras, realizar os serviços de terraplenagem e recuperação dos travessões 

Picadão, Picadinho e Jaraninha, adjacentes ao travessão da Firma, no Assurini. Indicação nº 

3325/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

– Prefeito Municipal através da Secretaria competente, realizar os serviços de revitalização com 

rede de drenagem, meio fio, blokreteamento/e ou pavimentação asfáltica, como também, 

revitalização da rede de iluminação pública na Avenida Santo Antônio, no distrito de Castelo de 

Sonhos. Indicação nº 3320/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, contratar os artistas locais que vivem de música para 

fazerem lives semanais com o apoio da TVA com o studio e governo municipal financeiramente. 

Indicação nº 3322/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao Domingos Juvenil 

– Prefeito Municipal, por meio da Secretaria competente, que além do plantão na COSALT aos 

domingos e feriados, também tenha um número 0800 exclusivo pra atender a população. Indicação 

nº 3318/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere à Diretoria Socioambiental da 

empresa Norte Energia, no sentido de providenciar a limpeza das obras de mobilidade conhecidas 

como “Parques e Orlas”. Indicação nº 3319/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, por meio da Secretaria 

competente, realize a duplicação da Ciclo Faixa da via que dá acesso ao aeroporto. Indicação nº 

3323/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com os órgãos de 

fiscalizações, realizem ações rígidas e diárias de conscientização e fiscalização junto à população 

para o uso obrigatório de máscaras em todos os locais públicos da cidade, em especial na orla do 

cais, praias, balneários e etc. Indicação em Conjunto nº 3321/2020, de iniciativa dos vereadores 

João Roberto e Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que 

por meio da Secretaria competente, tome providências quanto a construção de uma pista de ciclo 
via ao longo da estrada do Ramal Monte Santo, no trecho da Avenida Magalhães Barata até a 
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Agrovila Princesa do Xingu. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior, 

que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, consultou ao Soberano Plenário para 

saber se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo 

manifestantes, submeteu para VOTAÇÃO: Indicação nº 3324/2020, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello. Indicação nº 3325/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação 

nº 3320/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicação nº 3322/2020, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicação nº 3318/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação 

nº 3319/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação nº 3323/2020, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto nº 3321/2020, de iniciativa dos vereadores 

João Roberto e Irenilde Gomes. 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 Aldo Boaventura, 

que após os cumprimentos reportou se com relação ao senhor Prefeito Municipal na questão da 

falta de compromisso com a população de Altamira, onde ele dizer que o mesmo só empurra os 

problemas com a barriga. Também falou com relação a fala do vereador João Roberto, onde ele 

falou sobre o abastecimento de água. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos, que após os cumprimentos informou que a partir do dia 10 (dez) as cirurgias 

eletivas retornará acontecer no Hospital Público da Transamazônica. Agradeceu. 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 quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.  
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