
 
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 SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA TREZE DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  
 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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 Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves 

de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, João Estevam da 

Silva Neto, Maria Delza Barros de Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde 

de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino 

Nacional. Em seguida solicitou o 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. 

Mandando justificar a ausência da vereadora Irenilde Pereira Gomes (viajando/Belém/tratamento de 

saúde). Em seguida o senhor Presidente 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 

dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria 

abstendo-se de votar os vereadores Maia Júnior, Aldo Boaventura e Victor Conde. Em seguida o senhor 

Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: venho nesse 

momento dizer que mesmo estando de recesso parlamentar realizei várias visitas onde as mesmas 

foram muito proveitosas. Também quero agradecer ao senhor Presidente por ter justificado minha 

ausência na viajem de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: quero agradecer a pessoa do 

Presidente Dr. Loredan pelo o empenho em ter visitado os Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira 

da Serra, assim agradecendo a todos os vereadores que estiveram presentes. Em nome de toda com 

unidade dos dois Distritos o agradecimento a todos vocês foi um pedido da população dos Distritos. 

Também falou da emancipação dos Distritos de Castelo de Sonhos e de Cachoeira da Serra, 

acreditávamos que teríamos neste ano o plesbicito, mas há duas semanas atrás o Desembargador tirou 

esse nosso direito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após 

os cumprimentos disse: agradeço ao Presidente Dr. Loredan pela visita que realizamos em Castelo de 

Sonhos e Cachoeira da Serra, esse ano é a segunda vez que vou lá, fizemos em conjunto várias 

indicações. Quero dizer ao povo de Castelo de Sonhos que o povo dos serviços que lá foram prestados 

foram porque passaram por discussões aqui nessa Câmara e teve aprovação de todos os vereadores. 

Também reportou se com relação à creche onde foi destaque a falta de uma torneira, onde na verdade 

está faltando mas de mil vagas aqui em Altamira. Também referiu se ao espaço público ao lado do 

Centro de Convenções que está sendo feita de forma rápida como nunca se viu aqui em Altamira 

qualquer serviço feito com tanta agilidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Estevam que após os cumprimentos disse: quero dizer a todos que nesse recesso parlamentar realizei 

várias visitas no zona rural, visitei o travessão do Espelho onde foi feita a terraplenagem até no Tuna. 

Visitei também o travessão da Firma juntamente com o Secretário de Educação Roni Heck, Realizei 

visita também nos travessões do Cajueiro e Ressaca. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: nesse recesso parlamentar estive em meu 

gabinete atendendo e fazendo as visitas necessárias e colocando em pauta as reivindicações para esse 

período legislativo. Vamos continuar com a comissão que investiga a situação dos loteamentos 

irregulares em nosso município. Na questão da segurança pública, aproveitando a oportunidade 

cumprimento a Presidente da CONGEV a senhora Maláque, continuarei o trabalho na área da 

segurança pública para trazer dias melhores para nossa cidade. Também falou do massacre ocorrido 

no presídio de Altamira, onde ficou uma imagem ruim o que não ninguém queria que acontecesse. 
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Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os cumprimentos disse: 

quero agradecer o Presidente Dr. Loredan Mello pela iniciativa de levar a Câmara até aos Distritos de 

Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra para realização de uma Reunião Itinerante. Também agradeço 

a todos os moradores dos Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: no dia vinte e 

nove de julho tivemos nosso município marcado com muito sangue, com muita tristeza e que hoje já 

contamos com sessenta e duas pessoas que perderam suas vidas. Episódio muito triste em nossa cidade. 

Então o Governo do Estado quando falo Governo do Estado é Governo Federal é Governo Municipal, 

temos que ter mais políticas públicas. Solicitou que fosse finalizado o Centro de Recuperação, 

localizado próximo de Vitória do Xingu, pois, com a conclusão das obras, detentas femininas não 

precisarão mais serem transferidas para Belém. Elas deverão cumprir suas penas aqui em Altamira. 

Foi preciso acontecer tudo isso para que a Norte Energia pudesse está lá no dia seguinte com seus 

engenheiros e pedreiros para dar continuidade naquela obra que é uma Condicionante de Belo Monte. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos 

disse: também agradeço pela inciativa do senhor Presidente pela visita nos Distritos de Castelo de 

Sonhos e de Cachoeira da Serra, para quem não sabe são mil quilômetros de distância. Nesse momento 

parabenizo o vereador Aldo Boaventura e o Secretário Roni Heck por não medir esforços porque não 

é fácil enfrentar mil quilômetros toda semana trazendo o anseio daquela população de Castelo de 

Sonhos e de Cachoeira da Serra sabemos que não é fácil. Na nossa visita aos Distritos fizemos várias 

indicações em conjunto no que nos foram solicitados. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: fiquei feliz quando o vereador Victor 

falou da comissão que acompanha com relação aos loteamentos da nossa cidade. Visitei o bairro Airton 

Sena ontem e vi a população do Airton Sena I e Airton Sena II pedindo socorro. Também visitei o 

conjunto Santa Benedita lá por trás do Santa Benedita tem umas ruas que não passa nem a pé. Vamos 

ter oportunidade de acompanhar porque o governo está se fazendo presente. Também parabenizo o 

Presidente Dr. Loredan pela coragem de levar a Câmara até aos Distritos de Castelo de Sonhos e de 

Cachoeira da Serra. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os 

cumprimentos disse: quero compartilhar com os pares mas um Projeto de Lei desse vereador 

sancionado onde foi gerado uma polêmica com relação ao conhecimento da palavra Guardiões de 

Oficinas que é o verdadeiro Salva-Vidas. Também informo a população que nesse recesso parlamentar 

não parei se quer um dia realizei várias visitas em vários bairros. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: parabenizou o senhor Presidente Dr. 

Loredan Mello pela iniciativa de levar a Câmara de Vereadores até os Distritos de Castelo de Sonhos 

e de Cachoeira da Serra. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Junior que após 

os cumprimentos disse: mesmo estando de recesso realizei visitas na zona urbana e zona rural. Visitei 

a Agrovila Sol Nascente, o Posto de Saúde, a escola, onde tive a oportunidade de ouvir a população 

fazer suas reivindicações. Conseguimos algumas melhorias de estrada no Assurini, na estrada 

Mangueira entre outras. Informo também que tem alguns bairros de nossa cidade que estão recebendo 

os trabalhos de infraestrutura, que são os bairros São Domingos, Mutirão, Jardim Independente I, 

Jardim Independente II, Ibiza, Bela Vista e Jardim Oriente. Também falou do asfaltamento que está 

sendo realizado ao lado do Centro de Eventos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse:  ontem acompanhei a diligência de Deputados 

e Membros Da Comissão Permanente dos Direitos Humanos onde foram realizadas visitas na obra do 

novo Centro de Recuperação Penitenciária que está sendo construído dentro do município de Vitória 

do Xingu. Em seguida estivemos no gabinete do Prefeito Domingos Juvenil. Também informo que foi 

de grande importância a Reunião Itinerante realizada nos Distritos de Castelo de Sonhos e de Cachoeira 

da Serra. Também parabenizo o vereador Aldo Boaventura, dizer que é muito difícil ser vereador em 

Castelo de Sonhos. Portanto o vereador Aldo Boaventura e o vereador licenciado Roni Heck estão de 
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parabéns. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os 

cumprimentos disse: dizer que lamentamos isso é inaceitável isso não poderia ter ocorrido um massacre 

dessa magnitude, tem que ter responsabilidade agora do Estado para dar uma resposta para a população. 

Infelizmente foi preciso acontecer isso para acelerar a obra do presídio do quilometro dezoito. Mas não 

foi por falta de denúncias não só dessa Casa de Leis, mas do Ministério Público das condições 

precaríssimas que esse presídio vinha tendo desde de gestão anterior e não só dessa gestão, além da 

superpopulação carcerária. Mas as responsabilizações já estão sendo investigadas pelo o setor de 

inteligência da Polícia Civil. Vamos esperar apuração dessas investigações para cobrar a 

responsabilidade de cada um. Dizer que a Câmara solicitou já da Norte Energia uma visita para os 

vereadores para irmos até esse novo prédio para sabermos as reais condições que estão e se esse 

cronograma previamente estabelecido se ele realmente será cumprido. Dizer também que agradeço a 

presença dos vereadores que estiveram em Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra cito, Almiro, 

Raimundinho, Delza, Marquinho, Aldo, Socorro, Dr. Agnaldo Rosas e Loredan Mello, ou seja deu 

quórum. Estivemos visitando e contemplando as obras já realizadas e vendo também a necessidade de 

serviços lá, em especial a questão da infraestrutura. Eu acho que o Prefeito tem que ter lá um polo de 

asfalto e maquinário e que pode até aproveitar a empresa que está fazendo o asfalto da BR 163, porque 

realmente é necessário a cidade é só poeira. Tivemos avanço na educação, mas precisamos de avanço 

ainda maior na área da infraestrutura e na área da saúde também um laboratório que não tem no hospital 

de Castelo de Sonhos e nem também o Hospital Regional que temos que cobrar que ele seja inaugurado. 

O Governador no início do próximo ano inaugure e que realmente contrate médicos para lá, para 

atender fazer cirurgias, para atender traumatologia para que os paciente não se desloque até Sinop, até 

porque pelo SUS eles tem dificuldades de conseguir leitos lá em Sinop em Mato Grosso, que é uma 

cidade com infraestrutura e asfalto. Quero aqui reiterar os trabalhos do vereador Aldo que realmente 

como disse o vereador Raimundinho é um lutador. Nós para chegarmos lá quebramos dois veículos e 

levamos dois dias para chegar lá. Então está de parabéns o vereador Aldo porque não é todo 

parlamentar que assume essa responsabilidade e consegue cumprir exercer digamos assim a contento. 

Esperamos que essas indicações que fizemos em conjunto fruto dessas reuniões elas sejam atendidas, 

não só pelo o Governo do Estado, mas como também pela Prefeitura de Altamira. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior 

que faça a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Projeto de Lei n.º 099/2019, 

do Executivo Municipal, que dispõe sobre denominação da Avenida Kuruaya, localizada na zona 

urbana do município de Altamira. Indicação n.º 2668/2019, 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 Praça no espaço localizado entre a Travessa 

Comandante Castilho e a Avenida Djalma Dutra, cuja denominação será Praça do Arigó. Indicação n.º 

2655/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização e/ou troca de aparelhos 

da academia ao ar livre no Travessão das Mangueiras, no Assurini.  Indicação n.º 2656/2019, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através do Departamento Municipal de Trânsito, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizarem 

um trabalho de educação ambiental no transito de Altamira.  Indicação n.º 2657/2019, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de recapeamento 

asfáltico na Avenida Via Oeste, no bairro Premem. Indicação n.º 2660/2019, de iniciativa do vereador 

João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de reparos nas Ruas da Mata e Rosário, no bairro São Domingos.  

Indicação n.º 2662/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Helder Barbalho 

– Governador do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação, construía uma escola de Ensino 
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Médio no bairro São Domingos/Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 2663/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de melhorias no final 

(último quarteirão) da Rua 06, no bairro Mutirão. Indicação n.º 2637/2019, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar os serviços terraplenagem, encascalhamento e empiçarramento no ramal Cupiúba, 

interligando com os ramais Rancho Fundo, Cordeiro e Fortaleza. Indicação n.º 2638/2019, de iniciativa 

do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica no ramal Cupiúba e em seus 

respectivos adjacentes, ramais Novo Horizonte, São José e Paricá. Indicação n.º 2639/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de substituição das 

lâmpadas da rede de iluminação por lâmpadas de LED, no perímetro que interliga a Rua Padre Antônio 

Vieira (bairro Brasília) perpassando a Avenida Bom Jesus (bairro Mutirão) até a entrada do RUC 

Jatobá. Indicação n.º 2640/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

José Priante – Deputado Federal, interceder junto ao Ministério da Saúde, no sentido de destinar um 

veículo adaptado, denominado de “Castra Móvel”, para a Associação de Proteção de Animais e do 

Meio Ambiente de Altamira – APATA.  Indicação n.º 2641/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao senhor 

Marcos Pontes – Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, através do “Programa 

do Governo Federal Internet Para Todos”, implantar o serviço para a comunidade do Assurini, em 

Altamira. Indicação n.º 2642/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Capela 

Mortuária no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 2644/2019, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, instalar um Laboratório de Análises Clinicas no distrito de Castelo de Sonhos. 

Indicação n.º 2649/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da 

Ponte no Travessão do Cajueiro, próximo à casa do senhor Pele, no Assurini. Indicação n.º 2650/2019, 

de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da Ponte no Travessão do Cajueiro, 

próximo ao igarapé do Piauí, no Assurini. Indicação n.º 2651/2019, de iniciativa do vereador João 

Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de recuperação da Ponte no Travessão do Cajueiro, próximo à casa do 

senhor Edmilson (orelha), no Assurini. Indicação n.º 2652/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de blokreteamento da Rua José Albano Fernandes, no bairro São 

Domingos.  Indicação n.º 2653/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, criar um programa para 

ocupação de terrenos baldios, com implantação de hortas comunitárias. Indicação n.º 2654/2019, de 

iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento da estrada no ramal do Crispim, 

entrada da Cerâmica Santa Clara, conhecido como ramal das Hortas. Indicação n.º 2658/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar os serviços de linha d’água, calçada e pavimentação asfáltica 

nas Ruas São Paulo, Sete Amigos, Dom Mário Silva e Travessa São Francisco, no bairro São 

Domingos. Indicação n.º 2659/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de 
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sinalização vertical e horizontal na Rua Acesso IV, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 

2660/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a senhora Kátia Lopes - Secretária 

Municipal de Saúde, utilizar o espaço da Câmara Municipal de Altamira, para promover palestras sobre 

a importância do aleitamento materno e, que, na oportunidade, promova um mamaço em apoio a causa. 

Indicação n.º 2664/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, destacar guardas de 

trânsitos, no horário comercial, para fiscalização na rotatória da Travessa Comandante Castilho. 

Indicação n.º 2665/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, estender por mais tempo o 

período de atendimento do Oftalmologista. Indicação em Conjunto n.º 2636/2019, de iniciativa de 

todos os vereadores, que sugere ao senhor Dr. Loredan Mello – Presidente da Câmara Municipal de 

Altamira, realizar uma Reunião Itinerante na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação em 

Conjunto n.º 2666/2019, de iniciativa de todos os vereadores, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, encaminhar a esta Casa de Leis, para tramitação 

e votação, Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Municipal da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

- PMGIRS de Altamira. Indicação em Conjunto n.º 2667/2019, de iniciativa de todos os vereadores, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar 

o serviço de pavimentação asfáltica do ramal Novo Xingu. Moção n.º 134/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto, que sugere que seja consignada Moção de Reconhecimento e Aplausos ao 

Grupo Universal nos Presídios, pelo apoio e trabalho humanitário realizado junto aos familiares 

durante o motim no Centro Regional de Recuperação de Altamira.  AVULSOS:  Ofício n.º 675/2019-

GAB/DG, encaminhado pelo senhor Alberto Henrique Teixeira de Barros – Delegado Geral da Polícia 

Civil em resposta a Indicação n.º 2192/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Mensagem sem 

número do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n.º 099/2019. Em seguida o senhor 

Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  

Projeto de Lei n.º 099/2019, que dispõe sobre denominação da Avenida Kuruaya, localizada na zona 

urbana do município de Altamira. Indicação n.º 2668/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar.  Indicações n.ºs 2655, 2656 e 2657/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.º 

2660, 2662 e 2663/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2637, 2638 e 

2639/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2640 e 2641/2019, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 2642 e 2644/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo. Indicações n.ºs 2649, 2650 e 2651/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações 

n.ºs 2652, 2653 e 2654/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2658, 2659 e 

2660/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2664 e 2665/2019, de iniciativa 

da vereadora Delza Barros. Indicações em Conjunto n.º 2636, 2666 e 2667/2019, de iniciativa de todos 

os vereadores. Moção n.º 134/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. 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 2637, 2638 e 2639/2019, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os 

cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações 

n.ºs. 2642 e 2643/20196, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Delza Barros que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2664 e 2665/2019, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que 

após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. 

Indicações n.ºs. 2658 e 2659/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu.   Em seguida 

fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas 

e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 2660, 2662 e 2663/2019, de iniciativa 
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do vereador João Roberto. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho 

Aguiar que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas 

matérias. Indicação de nº 2668/2019, de inciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior para fazer 

verificação de quórum. Havendo número legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário 

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

manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  indicação n.º 2668/2019, de iniciativa 

do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2655, 2656 e 2657/2019, de iniciativa do vereador 

maia júnior. Indicações n.º 2660, 2662 e 2663/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações 

n.ºs 2637, 2638 e 2639/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2640 e 2641/2019, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2642 e 2644/2019, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 2649, 2650 e 2651/2019, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicações n.ºs 2652, 2653 e 2654/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.ºs 2658, 2659 e 2660/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2664 

e 2665/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicações em conjunto n.º 2636, 2666 e 

2667/2019, de iniciativa de todos os vereadores.  Moção n.º 134/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA VOTAÇÃO 

COM DESTAQUE:  Projeto de Lei n.º 099/2019, que dispõe sobre denominação da Avenida 

Kuruaya, localizada na zona urbana do município de Altamira. Aprovado unanimidade. Não havendo 

mais matérias para votação o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: falar nesse momento da visita realizada 

nos Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, onde os moradores colocaram a questão de 

como esta emancipação de Castelo de Sonhos e de Cachoeira da Serra. Digo a vocês que sou favorável 

da Lei e das condições de cada Distrito que sejam criados dois municípios tanto Castelo de Sonhos e 

Cachoeira da Serra, foi esse o compromisso que fiz com os moradores desses Distritos. Também 

informo que no dia quatorze haverá uma reunião no bairro Ibiza com o Secretário de Infraestrutura a 

chefe de gabinete e outras pessoas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas que após os cumprimentos disse: vou dar continuidade a minha fala com relação ao espaço 

público que estar sendo asfaltado. Foi falado aqui por alguns vereadores que aquele espaço seria 

alugado, tudo bem que seja, mas dizer que esse valor do aluguel vai fazer diferença no orçamento de 

Altamira. Altamira recebeu doze milhões de reais no mês de julho de compensação da Norte Energia 

dos royalties. Também reportou se com relação a falta de emprego nas nossa cidade dizendo que não 

foram feito nada para atrair se quer uma indústria pequena se quer. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: ao longo desses seis, sete meses 

de trabalho do vereador licenciado Roni Heck e outras pessoas conseguiram transmitir para aquela 

comunidade Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra algo também positivo. Levamos um hospital com 

três mil metros quadrados que estra prestes a ser inaugurado. Chegou também na região a ampliação 

do Posto de Saúde Santa Luzia, com recursos federal. Conseguimos outro Posto de Saúde no bairro 

São Miguel com recursos federal. Uma quadra esportiva coberta na Escola Paulo II com recursos 

federal. Também Programa Luz para Todos com recursos federal. Conseguimos também através do 

PLT recurso federal Luz para Todos eletrificar os bairros São Miguel, São José, Medianeira, Ouro 

Verde com novecentas e dezesseis famílias. Também nesse período levamos duas ambulância, recursos 

da Norte Energia. Fizemos vários procedimentos no município. Também teve suas ações onde levou a 

ampliação da Escola Léo Heck, com quatro salas. Também quatro máquinas pesadas, um caminhão de 

lixo basculante, uma camionete para a iluminação pública e dois barracões de concreto. Mais a Sessão 

Itinerante ela foi muito especial, porque não oportunidade visitamos algo de bom que é construído 

igual a creche a quadra esportiva e o hospital. Mas também levou o que o vereador Marquinho levou 
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a instantes, muitas das vezes quando eu critico o Executivo não é somente o Prefeito mas é também ao 

braço direito do Prefeito dos Distritos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro 

Gonçalves que após cumprimentos disse: tivemos em nossa cidade uma Comissão dos Membros dos 

Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, composta pelos 

deputados Ozório Juvenil, Bordalo e a Deputada Michele Pinheiro. Também estive presente e fizemos 

visitas no presídio para ouvirmos as necessidades. Em seguida fomos visitar a construção do presídio 

em Vitória do Xingu. Acredito que muitos de vocês devem lembrar que usei essa tribuna pedindo 

solução para esse presídio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que 

após os cumprimentos disse:  realmente nossa cidade precisa da criação de mais um Conselho Tutelar. 

Informo que as inscrições estão abertas para a eleição dos novos Conselheiros para 2020/2024, então 

fica o convite para os interessados a participar para que aconteça a eleição no dia seis de outubro. 

Também falou da indicação de sua autoria pedidos incansáveis para todos os bairros principalmente 

para o bairro da Colina. Estive várias vezes com o Secretária de Educação e com o Prefeito Municipal 

falando da necessidade da implantação do Ensino Fundamental na Colina. Também falou da Emenda 

Impositiva de sua autoria no valor de sessenta e oito mil reais, onde tenho cobrado diariamente do 

nosso Prefeito para que seja feita a reforma dessa escola. 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. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será 

assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos treze dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezenove.   
 Dr. Loredan de Andrade Mello 

Presidente 
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