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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO SEGUNDO 

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

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

 

Aos dois dias do mês de outubro 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, Waldecir Aranha 

Maia Júnior, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Irenilde Pereira Gomes, 

Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Maria Delza Barros. Em seguida o senhor Presidente 

solicitou ao vereador Victor Conde que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores 

vereadores. Havendo número legal o senhor Presidente declarou aberta a Sessão em nome de Deus. 

Mandando justificar a ausência dos senhores vereadores Isaac Costa da Silva 

(justificada/campanha eleitoral), Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira (justificada/campanha eleitoral), 

Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos, Francisco Marcos Alves do Nascimento 

(justificada/campanha eleitoral), João Estevam da Silva Neto (zona rural Assurini). Estando 

ausente o vereador João Roberto Mendes. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e 

dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dezoito de setembro do ano 

de dois mil e dezoito. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada a 

unanimidade. Em seguida submeteu para votação a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 

vinte e cinco de setembro do ano de dois mil e dezoito. Não havendo manifestante submeteu a 

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

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

o Tenente Coronel Denilson de Alencar Barata - Comandante do 16º- Batalhão, após os 

cumprimentos disse: para mim é uma honra está presente na Câmara Municipal mais uma vez a 

convite dos vereadores para fazer uma prestação de contas das atividades que a Polícia Militar 

vem executando ao longo do tempo na cidade de Altamira. É importante ressaltar senhores quando 

se fala que somos do estado que somos do município, isso para nós não importa nós somos 

Policiais Militares, servimos à população do estado e sempre estamos integrados a qualquer 

município aqui do Estado do Pará. Vale ressaltar senhor Presidente que essa integração 

principalmente aqui em Altamira Policia Militar e Município ela vem dando certo principalmente 

nas operações que nós fazemos em parceria com a Guarda Municipal e com o DEMUTRAN nós 

conseguimos reduzir muito as ocorrências aqui na cidade de Altamira justamente por essa parceria 

das instituições. E desde segunda feira como nós estávamos organizando o primeiro semestre. E 

na terça feira agora começamos a executar o nosso policiamento escolar já está em execução é 

uma viatura exclusiva que atende a todas as ocorrências envolvendo estabelecimentos de ensino 

tanto Municipais quanto Estaduais. Esse tipo de serviço ele é feito com o Policial Militar e com o 

Guarda Municipal os dois integrados na viatura atendendo as demandas do estabelecimento de 

ensino, então a importância dessa integração entre Polícia e município. Gostaria de parabenizar a 

vereadora Delza é sempre importante Presidente lembrarmos dessa data, homenagear as pessoas 

que estão próximas da gente, nós também fazemos no Quartel só que no Quartel a demanda é bem 

maior aqui são poucos vereadores, lá é uma faixa de vinte e cinco, trinta aniversariantes do mês, 

então lá é um pouquinho mais complicado. Fizemos rapidamente uma estatística de janeiro a 

setembro e um comparativo de dois mil e dezessete com dois mil dezoito para sabermos aonde nós 

acertamos e aonde precisamos melhorar. Bem esse aqui é um gráfico ele é bem explicativo essas 

são as nossas produtividades de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, esse cinza é de dois mil 

e dezessete são os números de dois mil e dezessete, esse verde é o maior e é o de dois mil dezoito, 
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então em cada situação, aqui por exemplo desordem, perturbação ao sossego, bem aqui tem uma 

seta dizendo se aumentou ou diminuiu, por exemplo veículos abordados carros e motos eles 

precisam serem abordados até para sabermos o que o cidadão está transportando no veículos, uns 

transporta arma drogas como já pegamos. Então é necessário vejam aqui em dois mil e dezessete 

tivemos motocicletas de quatro a cinco mil abordadas e em dois mil e dezoito tivemos sete mil 

trezentas e quarenta e sete, então tivemos um salto de vinte e seis por cento só de veículos 

abordados. Pessoas abordadas também é necessária fazermos esse tipo de abordagem no ano 

passado foram onze mil e agora passou para dezoito mil pessoas abordadas, um quantitativo bem 

grande. Outro dado bem interessante veículos recuperados aqui temos um grande problema 

principalmente de motocicletas que são furtadas ou roubadas e, que geralmente esses veículos são 

levados para outra localidade, principalmente para as zonas rurais e as vezes para o desmanche 

mas a grande maioria são levadas para as zonas rurais. De janeiro até setembro do ano passado em 

dois mil e dezessete foram feitas cento e quarenta e sete recuperação de motocicletas. E nesse ano 

até setembro foram duzentas e quinze motocicletas recuperadas uma grande quantidade de 

veículos recuperados aqui na cidade. Outro dado foragidos recapturados, esse foragidos 

recapturados são geralmente aqueles que fogem de presídios do Complexo Americano, então eles 

fogem e geralmente seguem geralmente para onde eles são oriundos e no ano passado conseguimos 

recapturar seis, e nesse ano já conseguimos recapturar doze foragidos. Outro dado importante 

prisão adultos presos em flagrante delito em diversas ocorrências, diversos crimes no ano passado 

foram seiscentas e oitenta e uma, e nesse ano quase mil, tivemos um acréscimo de quarenta e um 

por cento de prisões efetuadas até setembro. Outro dado importante também apreensão de 

entorpecentes foram mais de cem quilos de entorpecentes apreendidos durante esse ano em nossa 

cidade, aí dizem mas é muita droga, é um trabalho de investigação e levantamento, essa droga 

quando é apreendida ela ainda não chegou na mão do consumidor o grande problema ainda estar 

na mão do distribuidor e conseguimos chegar rápido e primeiro para fazer a apreensão. Outro dado 

importante simulacro são aquelas armas de brinquedos semelhante a uma arma real, no ano 

passado foram quatorze e nesse ano já foram quinze, e essas armas de brinquedos ela assusta como 

se fosse uma arma normal causando terror na população e conseguimos retirar armas brancas são 

facas. Esse dado aqui eu acho que é mais importante apreensão de arma de fogo, no ano passado 

conseguimos fazer apreensão de quarenta e cinco armas de fogo, e nesse ano já fizemos apreensão 

de sessenta e sete aramas de fogo aqui na cidade. É como sempre costumo falar se nós retirarmos 

apenas uma arma de fogo das mãos dos criminosos quantas vidas nós salvamos quantas pessoas 

deixaram de serem roubadas. Agora tirando sessenta e sete arma de fogo quantas vidas nós 

salvamos e quantas pessoas deixaram de serem roubadas, não temos como mensurar, não etmos 

como saber mas com certeza foi salvo, com certeza alguém deixou de ser roubado. Ai me 

perguntam porque essa produtividade da Polícia Militar aumentou tanto? por dois motivos 

senhores, nós tivemos um reforço muito grande de novos Policiais Militares que se formaram em 

julho, isso deu um acréscimo no efetivo da Polícia Militar e não só de Altamira mas como em 

todos os municípios do entorno, e esse aumento de efetivo auxiliou e muito em nossas operações. 

Tivemos também a renovação de toda nossa frota de veículos já estavam bastante velhos e 

danificadas tivemos uma renovação em todas as viaturas hoje elas são quatro rodas 4x4 que são 

camionetes, aquele veículo palio eles não servem aqui para nossa região, então eles não existem 

mais todos os veículos são camionetes. E mas nós conseguimos também motocicletas novas, então 

esse aparato efetivo equipamento e viatura auxiliou muito e muito mesmo na redução e no aumento 

da nossa produtividade. Voltando alembrar não é fruto do trabalho somente da Policia Militar hoje 

é trabalho de integração de todos que fazem parte do sistema de segurança pública, tanto 
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municipal, estadual como federal. Agora vamos entrar nas ocorrências quais são os crimes que 

mais se elevaram? Quais os crimes que caíram no comparativo dois mil e dezessete e dois mil e 

dezoito? Existe vários tipos de crimes, então selecionamos alguns que são aqueles que mais 

impactam no dia a dia das pessoas um deles por exemplo é o roubo, fizemos aqui uma tabela, um 

gráfico o de cor azul é o de dois mil e dezessete e o vermelho é o dois mil e dezoito, aqui dois mil 

e dezessete começou com cinquenta e no final de setembro teve um acréscimo, o dois mil e dezoito 

já começou bem alto em dois mil e dezoito se vocês forem observar só começa a cair em agosto e 

setembro, ai dizem no ano passado era baixo o que aconteceu?  E nesse ano teve um acréscimo o 

que aconteceu as pessoas passaram a confiar mais na Polícia Militar e na Polícia Civil e passaram  

a registrar mas as ocorrências de roubo, quanto mas registro de roubo tem é melhor para a Polícia 

Militar atuar e executar aquela operação por exemplo naquele bairro exemplo no bairro Mutirão, 

não sabíamos que existia grande quantidade de roubo as pessoas passaram a ter confiança foram 

na Delegacia registraram a ocorrência e a Polícia Militar começou atuar mas ainda naquele bairro 

Mutirão, antes as pessoas eram roubadas e ficavam caladas não registravam ocorrência. Então 

quando a população começou a observar mas a Polícia Militar atuando criam confiança e fazer o 

registro e em cima dos registros estatísticos é que a Polícia Militar vai atuando. E quando nós 

ganhamos o efetivo em julho bem aqui começou atuar e reverter a situação, ganhamos o efetivo 

em julho e viaturas começou a reduzir o que era alto começou a cair, e tendência é cair mas ainda. 

Furto que é um crime que também impacta em dois mil e dezessete teve bem elevado e dois mil e 

dezoito principalmente no período de julho começou a cair e começou a manter e a tendência é a 

redução também. Homicídio é o crime que mais impacta na comunidade geralmente escutamos 

bandido bom é bandido morto etc. mas é uma vida, e quando tem homicídio em qualquer situação 

impacta na sociedade. Em dois mil e dezessete começou com sete e ai deu uma queda e em abril 

subiu para dez, depois veio reduzindo em julho do ano passado chegou em quatro e depois deu 

uma elevada sete e seis. Nesse ano em janeiro começamos com onze homicídios quem lembra 

desses casos que foi uma quantidade bem grande se não me engano foram três ou quatro 

homicídios somente na virada de ano, depois veio reduzindo seis, quatro em abril teve um 

acréscimo de seis. Em maio foi o nosso grande salto, intensificamos muitas operações e teve uma 

reduzida de seis para dois homicídios em Altamira. Em junho apenas um homicídio em Altamira, 

depois deu uma elevada para quatro, em agosto dois e agora no mês de setembro três homicídios. 

Então a linha azul que era a do ano passado vejam que era bem elevada e depois do mês de março 

que esse ano dois mil e dezoito essa linha vermelha começou dar uma queda. Então os homicídios 

aqui em Altamira reduziram bastante mesmo fruto como já falei das operações integradas entre os 

órgãos. O latrocínio a pessoa mata e leva os pertences do cidadão. Em dois mil e dezoito de janeiro 

até setembro tivemos apenas um caso. O maior foi no ano passado em agosto tivemos dois, o 

latrocínio que é um dos crimes que impacta muito que nesse ano só tivemos um.  O estupro em 

dois mil e dezessete tivemos o maior foi no mês de março foram três, e dois no mês de junho. 

Nesse ano tivemos maior dois casos em maio e três casos em julho, mas noventa por cento desses 

cidadãos infratores, estupradores foram presos pela Polícia Civil, e geralmente caso de estupro ele 

não acontece na zona urbana geralmente ocorre na zona rural porque é mais distante e mesmo 

assim noventa por cento desses infratores são presos. Outro ponto senhores vimos trabalhando mas 

é bem complicado é o caso de violência doméstica esse é bem complicado minha gente mas 

conseguimos controlar. Em dois mil e dezessete começou com quarenta e um casos de violência 

doméstica. E em setembro do ano passado trinta e seis casos. Esse ano começamos bem baixo, 

depois se elevou e vem caindo, e em setembro vinte e nove casos de violência doméstica é um 

crime bastante impactante porque geralmente a mulher se sente indefesa, mas ela tem meios de 
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combatê-los. Nós vimos ao longo desse tempo tentando ajudar de qualquer forma possível para 

diminuir esse caso de violência doméstica. Nós temos nosso aplicativo que todo conhecem que é 

o Guardião do Xingu esse aplicativo está na rede a alguns meses nós vamos dar uma inovada no 

nosso aplicativo. Então vamos fazer contato com o Ministério Público e conforme o local senhor 

Presidente para esses casos de Maria da Penha, a mulher que sofre lesão, que vai buscar auxilio 

judiciário que tem as medidas protetivas ela vai ser inserida no nosso sistema do Guardião do 

Xingu, como é que vai funcionar? Pedimos autorização para o Ministério Público e ela vai ser 

cadastrada no nosso sistema e se por algum motivo o companheiro dela que é proibido de se 

aproximar vier a se aproximar e ela tem um celular ela vai ter uma espécie de botão de pânico e 

ela aciona o botão de pânico, e a viatura que tiver mas próximo já vai estar com o tablete e as 

viaturas a partir do mês que vem todas vão ter um tablete e as viatura que tiver mas próxima ela 

vai estar atenta e quando for acionada ela então vai fazer o atendimento aquela mulher. Então essa 

é uma forma que temos para auxiliar esse caso de violência doméstica. Então senhores essa é nossa 

produtividade é o que estamos fazendo aqui em Altamira, nós estamos tentando e eu acho que 

estamos conseguindo dar o melhor da Polícia Militar, vimos percebendo as pessoas hoje Presidente 

as pessoas hoje procuram a Polícia Militar para agradecer. Nós temos um projeto que levamos toda 

estrutura policial trailer, motos, viaturas etc. para dentro do bairro. Nos RUCs as pessoas nos 

procuram e nos agradecer pelo o que estamos fazendo isso é espetacularmente satisfatório, ficamos 

alegres, isso nos motiva a cada dia a fazer mas o melhor para a população. Então senhores estamos 

abertos a Polícia Militar está à disposição, contem conosco, nós temos o 181 que é o disque 

denúncia, temos também 190 que vocês podem ligar a qualquer die e horário. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello disse: dizer que os vereadores se sentem honrados 

com sua presença. Cumprimentar o Maués que está à frente não só do Conselho de Segurança, 

mas junto com o Victor e a Malaque que faz parte do Fórum que é muito importante essa redução. 

Nós notamos eu pelo menos noto que é sensível isso, é visto que diminuíram os índices de 

Altamira. Apesar do desemprego continuar mas sabemos que estar relacionado diretamente à 

violência e a violência está relacionada diretamente a questão econômica. Mas de qualquer forma 

o trabalho de vocês Policia Militar essa questão do aparato. O PROR também é muito importante 

nas escolas, nós temos que educar também essas crianças em parceria com a Prefeitura e eu acho 

que tem avançado. Agradeceu. A vereadora Socorro do Carmo solicitou a palavra, a qual lhe foi 

concedida, que após os cumprimentos pediu autorização para se ausentar para participar da 

abertura da programação Outubro Rosa). Sendo autorizado. Em seguida o senhor Presidente 

facultou a palavra ao vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: Coronel Alencar 

quero aproveitar a oportunidade para parabenizar que desde que assumiu o Comando do 16º BPM 

que observamos sua intenção em trazer segurança e qualidade para comunidade tanto de Altamira 

e dos municípios vizinhos, é uma demonstração muito importante ficamos gratos já foram 

inúmeras vezes que vossa excelência vem aqui nesse Poder para apresentar para a sociedade o 

trabalho desenvolvido. Quero fazer uma pergunta e gostaria de ver de que modo os proprietários 

dos veículos que são roubados quero saber se ligam para os proprietário e localizam os mesmos? 

Coronel Denilson Alencar disse: assim que o cidadão é roubado ou furtado primeiramente ele tem 

que de imediato fazer contato com 190 com a Polícia Militar para passar a situação o veículo estava 

no local x e foi roubado e mas o menos o horário, e logo em seguida ele tem que registrar o boletim 

de ocorrência, porque o boletim de ocorrência que vai dizer o momento exato, se existe mas  outros 

veículos que foram roubado ou furtados naquela redondeza que fica como estatística para nós, mas 

tem que fazer o boletim de ocorrência. E logo em seguida como ocorre muito casos minutos ou 

logo no dia seguinte for recuperado a pessoa já passa o nome olha meu nome é assim assado a 
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minha moto foi roubada meu contato é esse e já informa quando o veículo é recuperado e logo em 

seguida o atendente do NIOP retorna para a pessoa olha seu veículo acabou de ser localizado vai 

ser conduzido para a Delegacia o senhor vai para a Delegacia para ser feita a entrega do seu 

veículo, é esse nosso trabalho. Retomando a palavra o vereador Assis Cunha no mês passado meu 

vizinho foi roubada a moto dele, e ele estava em casa quando de repente ele recebeu uma ligação 

de Marabá informando que o veículo dele estava lá que tinha sido apreendida numa blitz, quer 

dizer que é o mesmo procedimento que os senhores fazem aqui em Altamira. Vamos supor ele fez 

o boletim de ocorrência mas mora em outro estado ou em outro município vizinho e de repente a 

Policia procuram o proprietário ou ligam? Coronel Denilson Alencar disse: quando o veículo ele 

é localizado ou apreendido em outro município o proprietário do veículo o nome que estar lá no 

documento ele tem que ir lá na Delegacia onde estar a moto dele recuperada e pegar o veículo dele 

de volta a pessoa que estar o nome no documento ele é que tem que ir lá na Delegacia de Marabá 

por exemplo, para pegar seu veículo de volta. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro 

do Carmo que após os cumprimentos disse: Coronel Alencar gostaria de agradecer o trabalho 

feito pela Polícia Militar, parabenizar seu colega que também veio conosco expor todo essa 

problemática que está instalada no município de Altamira e tende melhorado a questão dos 

homicídios, verificamos com o aumento do efetivo s segurança pública tem melhorado 

consideravelmente. Tive a oportunidade de no Santa Benedita vocês no bairro toda a equipe no 

bairro Santa Benedita como você falou a população agradece o trabalho que está sendo feito 

realmente nos bairros. Presenciei no bairro Nova Altamira o trabalho de vocês. Também os ganhos 

para a segurança pública, mas veículos, veículos novos porque nossa região realmente precisa de 

carros traçados para atender a demanda da região do Xingu e da Transamazônica. Também como 

o vereador Assis Cunha falou meu irmão teve uma moto roubada já tem um ano e agora foi 

encontrada em Medicilândia, achávamos que nunca iria ser localizada e foi localizada depois de 

um ano, ele foi em Medicilândia e recebeu a moto. Isso demonstra realmente a seriedade da Polícia 

Militar em realmente fazer essas buscas. Então parabenizamos em sua pessoa Coronel Denilson 

Alencar. Também a questão da violência doméstica é muito séria. Temos um programa que é o 

PROPAZ localizada em frente à Delegacia da Mulher onde observamos o número grande referente 

a violência doméstica, e muitas das vezes os números são muito mas porque se a mulher não 

denúncia, então aquele número vai ficar oculto, mas realmente a violência doméstica ela é muito 

acentuada no nosso município de Altamira. Então só temos que parabenizar a Polícia Militar e que 

realmente nossos índices como falou o nosso Presidente da Casa diminuiu bastante os crimes e 

assaltos. Então esperamos que continue esse trabalho do efetivo da Polícia Militar para que 

possamos ter mais segurança no nosso município de Altamira. Agradeceu. O Coronel Denilson 

Alencar disse: nós que agradecemos os elogios sabemos que é uma cidade com mais de cem mil 

habitantes, tem problemas como outras cidades também tem, sabemos que precisamos mas ainda 

melhorar porque o que fazemos com certeza não é o suficiente mas estamos trabalhando para 

chegar melhorar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após 

os cumprimentos disse: Comandante nós na Comissão de Segurança Pública da Câmara, 

conseguimos sempre reunirmos e conversar com vários órgãos de segurança e na grande maioria 

ouvimos eu o maior problema é a estrutura seja ela física, pessoal é um aparato para conseguir 

fazer com que as coisas caminhe. O senhor demonstrou que o município de Altamira já foi 

agraciado com algumas melhoras que conseguimos alguns resultados positivos principalmente 

relacionados as patrulhas a quantidade de efetivo. Mas no seu ponto de vista qual o maior gargalo 

ainda da Polícia Militar ainda hoje das Polícias de modo em geral? É lógico que o senhor pode 

responder mas da Polícia Militar, assim qual é a situação que o senhor acha que assim que 



 
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 
 

6 

conseguir melhorar ainda mais essa situação vamos conseguir resultados mais positivos ainda do 

que esses. Comandante Denilson Alencar disse: queria eu ter essa disponibilidade de colocar em 

cada esquina dois policiais não tenho como fazer isso, queria eu colocar em cada bairro três, quatro 

viaturas, não tenho como fazer isso. A cidade de Altamira a extensão territorial é a terceira maior 

do mundo já foi a primeira do brasil mas hoje é a terceira do mundo, então a extensão aqui é imensa 

se nós tivermos aqui a possibilidade de colocarmos mas viaturas do nós temos hoje na rua, hoje 

nós temos oito viaturas atendendo se tivéssemos a possibilidade de colocarmos quinze viaturas 

esses índices reduzido que tem ai seria reduzido bem mais. Então hoje nós precisamos de se 

locomover como é distante os bairros do centro precisamos nos locomover e essa locomoção é 

através de viatura, se nós tivéssemos mas viaturas com certeza trabalharíamos muito mais. 

Retomando a palavra o vereador Victor disse: Comandante nos nossos encontros conversando 

sempre falamos no que pode melhorar no que estar melhorando e tentando resolver algumas 

situações. O senhor comentou comigo a questão do Assurini, que hoje no seu ponto de vista é uma 

situação que o senhor tenta amenizar como pode. Será que existe a possibilidade de fazer um 

documento com todos os vereadores para que possamos quem sabe fazer não sei qual a 

denominação correta se é um Batalhão, Batalhão acho que não mais uma guarnição ficar especifica 

para atender o Assurini? Tendo em vista que quase que constantemente nossos gabinetes eu 

particularmente quase todos os dias estou na Câmara, e constantemente somos cobrados com 

relação a isso, porque identificamos hoje que o Assurini é praticamente uma cidade na verdade é 

uma cidade com aproximadamente vinte mil pessoas morando ali dentro, e por ser zona rural temos 

uma quantidade gigantesca de espaço que não conseguimos guardar, por exemplo se vai atender 

uma situação no Cajueiro, imagina sem quilômetros daqui até lá, se vai atender uma situação 

também lá no Espelho. Então são situações que quando acontece não tem muito o que fazer a não 

ser a inteligência de fazer um trabalho futuro. Então o senhor acha também que nesse caso do 

Assurini especifico seria mas viaturas ou teria uma outra forma da gente aqui na Câmara Municipal 

encaminhar algum expediente, para tentar resolver ou amenizar esse problema? O Comandante 

Denilson Alencar disse: você tem razão hoje o problema bem sério e complicado é o Assurini, 

devido ao deslocamento na balsa, o horário e etc... e a Polícia Militar ela não está cruzando o braço 

com relação a isso não, nós não temos como hoje manter policiamento fixo no Assurini, então o 

estamos fazendo aos finais de semana vai uma viatura para lá, na primeira balsa do dia  faz todo o 

policiamento no entorno e volta na última balsa, isso é o máximo que podemos fazer não tenho 

como montar lá um efetivo fixo mas pode sim  temos uma opção tem locais distantes vilarejos que 

tem Posto de Polícia destacado que é o PPD e pode ser uma opção de verificar lá uma estrutura 

mínima um local estratégico para ser montado isso é destinação, isso é lei. Então o Governador 

que cria lei e feito todo um trabalho um levantamento o Comando da Corporação encaminha para 

a Assembleia aprovar e ai se cria esse PPD (Posto Policial Destacado) aí sim vai o efetivo exclusivo 

para trabalhar lá naquela localidade, mas como falei isso é legislação pode ser feito. Retomando a 

palavra o vereador Victor Conde disse: vou fazer esse encaminhamento peço apoio aos nobre 

colegas para que consigamos fazer esse encaminhamento. Comandante só tenho a agradecer seu 

empenho e sua dedicação, e parabenizar todos os Policiais Militar de modo geral, sei que vocês 

são incansáveis, lutadores pessoas que querem ver o melhor para Altamira. E que possamos 

conseguir com essa parceria resolver ou amenizar todos os problemas da nossa população com 

essa questão da segurança pública, que nós possamos continuar trabalhando e desempenhando 

dentro de nossas funções para fazer diferença nessa área. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: quero parabenizar 

nosso Comandante Denilson Alencar pelo serviços prestados por nossa Altamira e nossa 
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população, tanto na aérea da segurança pública como desenvolver grandes projetos na aérea social. 

Portanto quero cumprimentar o nobre Coronel e toda sua equipe pelos relevantes serviços 

prestados para nossa sociedade. Que Deus todo poderoso mantenha o senhor aqui junto a nós por 

muito tempo porque já se viu um Comandante da Polícia Militar com tanto interesse e zelo por 

nossa região. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello que após os 

cumprimentos disse: Coronel quero lhe fazer um pedido tenho um pedido dos moradores do bairro 

Paixão de Cristo, que se poder fazer umas rondas lá no bairro, os moradores que nos solicita, 

devido as condições do bairro favorece a criminalidade e que tem aumentado os índices lá. Então 

a periocidade de ronda é maior lá no bairro Paixão de Cristo. Agradeceu. O Coronel Denilson 

Alencar disse: fique tranquilo vamos providenciar inclusive essa nossa estrutura aqui, levamos 

todos os finais de semana sábado já vai ser agraciado o bairro Paixão de Cristo, com a estrutura 

além disso vamos intensificar nossas rondas. Primeiro quero agradecer pelo convite por estarmos 

divulgando nosso trabalho é interessante a divulgação do que nós estamos fazendo aqui em 

Altamira. E colocarmos a Polícia Militar à disposição dos vereadores e da comunidade, imprensa, 

estamos sempre à disposição a qualquer hora do dia e da noite. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Victor Conde que faça a 

leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 1883/2018, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras/Coordenadoria de Agricultura, realizar os 

serviços de recuperação, terraplenagem e manutenção do Ramal do Ananias, no Assurini. 

Indicação n.º 1885/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente, disponibilizar mais 

um contêiner em frente ao cemitério São João Batista, pela lado da Travessa Pedro Gomes, para 

depositar os entulhos retirados com a limpeza do cemitério.  Indicação n.º 1869/2018, de iniciativa 

do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

interceder junto aos Governo Federal e Estadual, através do Ministério da Saúde e Secretaria de 

Estado de Saúde Pública, para em parceria, construam um Hospital Regional da Traumatologia e 

Ortopedia em Altamira. Indicação n.º 1870/2018, 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 nas Alamedas Goiânia, Anápolis, 

Varginha, João Pessoa e Itajubá, no Conjunto Altaville II.  Indicação n.º 1858/2018, de iniciativa 

do Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de revitalização, 

cobertura e construção de uma arquibancada na Quadra Poliesportiva da EMEF Rilza Maria de 

Moura Acácio. Indicação n.º 1859/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Roni Emerson Heck – Secretário Municipal de Educação, providenciar a aquisição de 02 

(dois) Computadores, 01 (um) Armário, 01 (uma) Máquina de Xerox e matérias para as aulas de 

Educação Física para a EMEF Santa Benedita. Indicação n.º 1860/2018, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere ao senhor Fernando Augusto Ramalho Ramos - Coordenador da 

COSALT, providenciar um Carro Pipa para distribuir 03 (três) vezes por semana, água para 

atender os moradores do RUC Água Azul. - Indicação n.º 1861/2018, de iniciativa do vereador 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de recapeamento asfáltico das 

Ruas Curuá Grande, Xingu e Maceió, no bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 1862/2018, 

de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 
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através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de 

saneamento básico, calçada, meio fio e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas Euclides 

Câmara de Oliveira e na Travessa Itatá, no bairro Jardim Independente III.  Indicação n.º 

1877/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de saúde, implantar um Programa de Saúde 

Preventiva, utilizando as Academias ao ar livre, com orientação de profissionais das áreas de 

Educação Física e Saúde. Indicação n.º 1878/2018, 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 nos 02 (dois) semáforos da Rua Sete de Setembro, no centro 

de Altamira. Indicação n.º 1863/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração 

Social, criar um programa para as pessoas da Melhor Idade, podendo ser denominado de “Projeto 

Viver a Vida”.  Indicação n.º 1864/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço 

de recuperação asfáltica da Rua Antônio Araújo, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 

1865/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, colocar em prática o Projeto de Ginastica 

Rítmica para as crianças das escolas de Rede Municipal de Ensino.  Indicação n.º 1866/2018, de 

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

através da Secretaria Municipal de Saúde, interceder junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública, 

no sentido de contratar um médico Neuropediatra para atender rede pública do município de 

Altamira. Indicação n.º 1867/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

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

recuperação no acesso da Rua 10 no RUC São Joaquim, entrando pela Avenida Irmã Clores de 

Oliveira Mendes. Indicação n.º 1868/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

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

Ciclovia no perímetro urbano da rodovia Transamazônica, iniciando na bifurcação com a rodovia 

Ernesto Acioly até o entroncamento do Km. 04. Indicação n.º 1871/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Integração Social, para em parceria, 

realizem junto as escolas da rede municipal de ensino, apresentações artísticas, poéticas e culturais, 

com o tema: “Altamira sua História, Lutas e Glorias”, para serem apresentadas em um momento 

especifico, na semana do Aniversário de Altamira. Indicação n.º 1872/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, implantar projetos de iniciativa cultural, com apresentações de “Cinema 

Itinerante Livre”, nas praças públicas. Indicação n.º 1873/2018, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento 

Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de manutenção na rede de iluminação pública 

na Travessa Mineiro, no bairro São Domingos. Indicação n.º 1874/2018, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar o serviço de recuperação da vicinal e da ponte do Jonas, no Travessão 

Babaquara, no Assurini. Indicação n.º 1875/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

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

realizar o serviço de recuperação do Ramal do Rui, no Assurini. Indicação n.º 1876/2018, de 

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

através da Secretaria competente, disponibilizar um Carro Pipa para acompanhar a Patrulha de 
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máquinas que está sob a Coordenação do senhor Garimpeiro, no Assurini.  Indicação n.º 

1879/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, perfurar um Poço Artesiano e construir um 

Reservatório de água para o abastecimento dos moradores da comunidade conhecida como 

Loteamento Jardim do Édem, próximo a distribuidora Duarte, no Assurini.  Indicação n.º 

1880/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da Academia 

ao ar livre localizada na comunidade das Mangueiras, no Assurini.  Indicação n.º 1881/2018, de 

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

através do Departamento Municipal de Trânsito, implantar redutores de velocidade e realizar o 

serviço de pintura da sinalização com pintura da Faixa de Pedestre e colocação de placa indicativa 

de Área Escolar em frente a Creche Irmã Serafina, na Rua Ozório de Freitas, no bairro Brasília.  

Indicação n.º 1882/2018, 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 manutenção da rede de iluminação pública, como também, a pavimentação 

asfáltica e/ou blokreteamento na Travessa 02, no bairro Mutirão.  Moção n.º 086/2018, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere que seja encaminhada Moção de Aplauso pela 

passagem do aniversário de 200 (duzentos) anos da Polícia Militar do Estado do Pará, comemorado 

no último dia 25.09.  Moção n.º 087/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere que 

seja encaminhada Moção de Congratulação pela passagem do dia do Idoso, comemorado no último 

dia 01.10.2018. AVULSOS:  Ofício n.º 0745/2018-SSAI, encaminhado pelo senhor José Hilário 

Farina Portel – Superintendente Socioambiental e de Assuntos Indígenas da Norte Energia. 

Relatório de avanços no abastecimento de água no município de Altamira. Em seguida o senhor 

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

Indicações n.ºs 1883 e 1885/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 

1869 e 1870/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 1858, 1859 e 

1860/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 1861 e 1862/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. - Indicações n.ºs 1877 e 1878/2018, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1863, 1864 e 1865/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  

Indicações n.ºs 1866, 1867 e 1868/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 

1871, 1872 e 1873/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicações n.ºs 1874, 1875 e 

1876/2018, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 1879, 1880 e 1881/2018, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 1882/2018, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves.  Moção n.º 086/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Moção n.º 087/2018, 

de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Em seguida o senhor Presidente suspendeu a Reunião 

por falta de quórum. As matérias ficará para a próxima Reunião Ordinária. O senhor Presidente 

agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e 

em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será 

assinada.  Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos dois dias do mês de outubro do 

ano de dois mil e dezoito. 
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