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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO TERCEIRO 

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

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, à hora regimental reuniram se 

no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de 

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

Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de 

Andrade, Francisco de Assis Cunha, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, 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 da Independência do Brasil. Em seguida 

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 em Deus. Mandando 

justificar a ausência dos vereadores: João Roberto Mendes (viajando/Belém/participando da 

décima Conferência da Criança e Adolescente/representando à Câmara Municipal de Altamira). 

Francisco Marcos Alves do Nascimento (viajando/Brasília) e Maria Delza Barros Monteiro 

(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 sete 

de agosto do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para 

votação, Aprovada pela maioria, abstendo se de votar o vereador Aldo Boaventura. 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: tenho 

apresentado muitas indicações e projetos todas reivindicações dos populares. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: estive 

no final de semana no Assurini, especificamente no ramal do Itapuama, os moradores pedem sua 

presença vereador João Estevam que é o representante da localidade. Eu até disse para eles que 

vossa excelência vem aqui na tribuna exalta o senhor Prefeito. Tive a oportunidade de ver de perto 

as estradas com bastante dificuldades de trafegabilidade. Recebi denúncia de uma escola que o 

direto dessa escola cobra dez reais por mês para os alunos terem acesso à internet. Inclusive existe 

denúncias de assistirem filmes pornográficos. Gostaria que vossa excelência verificasse essa 

situação. Também se reportou com relação ao transporte escolar. Também falou sobre a não 

realização do concurso público. Gostaria que a Mesa Diretora dessa Casa oficiasse a Prefeitura e 

oficiasse inclusive o Tribunal de Contas para saber em que pé estar essa situação. Também 

reportou se com relação a situação do conjunto habitacional Santa Benedita. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: hoje 

quero me posicionar referente os assuntos que tem vinculado na mídia a nível municipal e estado 

federal e ao mundo sobre os crimes ambientais cometidos na região de Castelo de Sonhos, 

principalmente sobre as grandes queimadas que destruído muitas áreas de florestas, pastos e 

plantações na região. Há mais de dezessete anos aquele povo que reside em Castelo de Sonhos e 

Cachoeira da Serra, eles procuraram sempre se legalizar perante os órgãos públicos sejam eles 

municipal, estadual ou federal em toda esfera que ele trabalha hoje. A regulamentação fundiária 

nunca passou de um sonho a mais de vinte anos, onde buscamos a regulamentação de nossas terras. 

Acredito que nem todos sabem que Moraes de Almeida é Distrito de Itaituba e trabalha com 

madeira legalizada madeira de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Victor Conde que após os cumprimentos disse: falar um pouco das visitas realizadas nos RUCs 

Laranjeiras, Jatobá, Água Azul, onde constatamos que os mesmos estão passando por várias 

dificuldades. A principal delas que observamos é parte da população que clamam através das 
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mídias sociais e com relação a limpeza dos RUCs. Então eu o Dr. Loredan fizemos 

encaminhamento para que consigamos que seja feito as limpeza geral desses RUCs. Também 

visitei o loteamento da Sorte que de sorte não tem nada localizado próximo a garagem da Boa 

Esperança próximo ao Bela Vista, a iluminação pública lá foram instaladas pelos próprios 

moradores. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após 

os cumprimentos disse:  neste final de semana tive a oportunidade além da zona urbana visitar a 

zona rural. Na zona urbana o Victor já colocou a questão dos RUCs na questão da limpeza. Realizei 

visita no ramal do Michila, Princesa do Xingu, Vale Piauiense, no domingo estive na Princesa do 

Xingu e me solicitaram e eu convido o Dr. Loredan com urgência fazermos um comando médico. 

Agora gostaria de falar como servidora pública também com relação as perseguições que sofro 

todos esses anos e principalmente este ano. Gostaria de dizer que já é o terceiro mês que não recebo 

minha gratificação de nível superior todos os servidores concursados falo da secretaria de Saúde 

na qual sou lotada não estamos recebendo nossa gratificação de nível superior foi tirado mil e cem 

reais, recebo a gratificação de nível superior desde o ano de dois mil e noventa e sete, quando fiz 

o concurso público. Já estamos com advogado para que realmente resolva essa situação. Outra 

situação que me deixa triste e que já falei nessa tribuna, aproveitando a presença do Vice-Prefeito 

que possa levar ao senhor Prefeito Municipal, dizer a enfermeira Socorro só quer trabalhar a onde 

me tiraram do hospital eu só quero trabalhar. Esse governo perseguidor trouxeram uma enfermeira 

do Brasil Novo para trabalhar no hospital e não me deixam trabalhar naquilo que eu gosto sou 

enfermeira obstetra amo fazer parto a Denise disse que lá eu não trabalho. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: no final de 

semana realizei visitas no Assurini, onde puder ver de perto a situação do Quatro Bocas, a 

população pediram com urgência a Sessão Itinerante que provavelmente será realizada no outubro. 

Estive no ramal do Itapuama no domingo à tarde onde participei do ciclo de louvor da Assembleia 

de Deus. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os 

cumprimentos disse: vereador Agnaldo Rosas quero dizer a vossa excelência e para alguns que lhe 

aplaudiram onde respeito todos vocês. Cego não é o que não enxerga e sim cego é o que não quer 

enxergar. Com relação ao residencial Santa Benedita, o Prefeito atual antes ela não era o Prefeito 

de Altamira e ele não levou ninguém para morar lá, tenho certeza que muitos sabem que lá antes 

era uma lagoa, no inverno muitas ruas ficam alagadas, se vossa excelência faz visitas lá com 

certeza os moradores já lhe disseram isso. O Prefeito vai gastar dinheiro desnecessário porque esse 

serviço teria que ter sido feito antes de colocar o pessoal lá. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Maia Junior que após os cumprimentos disse: quero relatar das visitas 

realizadas no município. Também ontem participei dos jogos estudantis de Altamira que é o 

primeiro jogos estudantil de futsal. Através da indicação de 2407/2019, onde solicitei a realização 

dos jogos estudantis e graças a Deus estar sendo realizado esse ano. Também participei da 

vigésima quinta reunião ordinária do Comitê de acompanhamento do projeto de reassentamento 

urbano na Norte Energia. Também estive visitando a ETI (estação de tratamento de esgoto) 

juntamente com o Dr. Loredan Presidente dessa Casa juntamente com o Raimundinho Aguiar e 

Agnaldo Rosas, o poder legislativo sempre atuando nos interesses públicos do município 

independente de bandeira partidária. Também estive na SEMINS solicitando um espaço para que 

seja feito através do coordenador da Feira do Chefe um espaço público da Prefeitura para que seja 

divulgado a Feira do Chefe, que são doze chefes em Altamira, onde estão se unindo para realizar 

a segunda feira na orla do cais.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que 

após os cumprimentos disse: dizer aos vigilantes que o Dr. Samuel esteve lá no Fórum para falar 

com o Juiz sobre a situação de vocês só que o Juiz estar viajando, quando ele retornar de viajem 
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ele vai atender não só o Dr. Samuel mas toda a categoria. Também estamos esperando a reunião 

com o Dr. Rodrigo Rizzi, por isso que eu falei daquele prazo de quinze dias e hoje está 

completando oito dias. Então na próxima terça feira vamos nos reunir novamente aqui. Estivemos 

hoje na estação de tratamento de esgoto, presenciamos todo processo de tratamento dos dejetos. 

Essa estação é de suma importância para o município de Altamira, precisamos que chegue nos 

bairros que ainda não tem como Santa Benedita e também digamos assim para os condomínios, 

Cidade Nova, Buriti, que cada um deve ter a própria estação de tratamento, mas se não tiver nem 

que tenha alguma forma de ligar esses esgotos porque se reduz bastante o número de doenças que 

chamamos de transmissão que é pela transmissão da água de veiculação hídrica que falamos as 

doenças diarreicas, verminoses, elas diminuem muito quando o município tem o serviço de esgoto 

sanitário eficiente. Então gostamos da apresentação que vimos lá. Fizemos um questionamento 

que vai ser respondido depois para que esses dejetos por mais que a água que volte para o Rio 

Xingu seja uma água limpa, mas que possa ir com um cano com uma distância maior para que o 

fluxo da água seja maior para escoar e não ali em torno da lagoa que a água ainda é meia parada 

de forma que eles vão nos responder na audiência pública no dia dezoito de setembro nessa Casa, 

a Norte Energia vai fazer uma prestação de contas das Condicionantes. Estive juntamente com 

minha equipe no residencial Santa Benedita e bairro Colina e vou volta lá em breve, levantamos 

as questões necessárias. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra a Sandy 

de Sousa – Idealizadora do “Movimento Suicídio Não é a Solução”, que iniciou se no ano passado 

um grupo de amigos que teve a ideia de levar essa mensagem de prevenção a toda sociedade. E 

esse ano estamos realizando novamente esse evento no dia sete de setembro na praça da 

Independência as dezenove horas, convidamos toda população para se fazer presente para estar 

nos apoiando porque é uma causa de saúde pública o suicídio, tem crescido no brasil de forma 

acelerado hoje ema cada quarenta segundos alguém estar se suicidando no mundo e a cada quarenta 

e seis minutos alguém tira sua vida no brasil. Já é a segunda maior causa de morte entre os jovens 

de quinze a vinte e nove anos. 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. Indicação n.º 2739/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

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

Municipal de Obras, realizar os serviços de recuperação nas estradas de acesso e ruas das 

comunidades Vila Canopus e Vila Cabocla. Realizar também o serviço de encascalhamento nas 

ladeiras e pontos críticos.  Indicação n.º 2740/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

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

Saúde, na pessoa da senhora Kátia Lopes, agendar dentro da programação da Secretaria, a 

realização de Comandos de Saúde para as comunidades Vila Canopus e Vila Cabocla, para as 

quais deverão ser disponibilizados todos os serviços possíveis oferecidos pelo poder público. 

Indicação n.º 2752/2019, 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 linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação 

asfáltica na Rua Artur Teixeira, no bairro Jardim Altamira.  Indicação n.º 2753/2019, 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 

linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica na Rua Padre Walter, no bairro Jardim 

Altamira.  Indicação n.º 2737/2019, 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 implantação de Piso Tátil nas calçadas da Avenida 
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Brigadeiro Eduardo Gomes. Indicação n.º 2738/2019, 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 de Saúde. Indicação n.º 2727/2019, 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 linha 

d`água e blokreteamento e/ou asfaltamento na Travessa Porto Alegre, no bairro Jardim Oriente.  

Indicação n.º 2728/2019, 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 linha d´água e blokreteamento e/ou asfaltamento na Rua Acesso 

Quatro, no bairro Liberdade.  Indicação n.º 2749/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, 

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 (troca de 

lâmpadas queimadas), na Rua Bom Jesus, no bairro São Domingos.  Indicação n.º 2750/2019, de 

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

através da Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS, realizar convênio com as 

Academias da cidade, com vistas inserir crianças, adolescentes e jovens nas academias de artes 

marciais e capoeira visando ocupar o tempo ocioso dos mesmos.  Indicação n.º 2751/2019, de 

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

interceder junto a empresa Norte Energia, no sentido de realizar reparos na pavimentação asfáltica 

nas ruas que foram cortadas pelas empresas prestados do serviço de saneamento e, que ainda não 

contempladas com a recuperação.  Indicação n.º 2720/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de saneamento básico, meio 

fio e pavimentação asfáltica na Rua 10, no RUC São Joaquim.  Indicação n.º 2721/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, 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 (troca de lâmpadas queimadas), na Avenida dos Buritis 

e Rua A2, no bairro Buriti. Indicação n.º 2723/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, 

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

disponibilizar nos órgãos públicos do município, informações de acessibilidade em Braile para 

pessoas com Deficiência Visual.  Indicação n.º 2724/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

competente, criar um projeto denominado “Jovem em Movimento Legal”, disponibilizando nos 

finais de semana ações de educação, saúde, lazer e cultura.  Indicação n.º 2725/2019, de iniciativa 

do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Wesley Storch – Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Turismo, realizar estudos com vistas criar um projeto de arborização as margens do 

igarapé Altamira, no perímetro urbano.  Indicação n.º 2726/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil, através do Departamento Municipal de 

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

lâmpadas queimadas), nas Travessas Pedro Miranda, João Pinho e Joaquim Avelino, no bairro 

Brasília. Indicação n.º 2729/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

de Educação Infantil e de Educação Fundamental no ramal Grota Seca. Indicação n.º 2731/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reabertura de estrada, com 
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terraplenagem e encascalhamento nos seguintes Ramais e interligações do Travessão da Firma: 

Picadão, Picadinho, Jaraninha e Ramal dos Crentes, no Assurini.  Indicação n.º 2733/2019, de 

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

através da Secretaria competente, construir 02 (duas) pontes no Ramal do Jaraninha, adjacente ao 

Travessão da Firma, no Km. 110, da rodovia Transassurini, no Assurini. Indicação n.º 2734/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir (01) uma ponte no Travessão do Espelho, 

no Assurini.  Indicação n.º 2735/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

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

de manutenção da ponte sobre o rio Ituna, no Assurini. Indicação n.º 2742/2019, de iniciativa da 

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

da Secretaria Municipal de Saúde, descentralizar o Exame do Pezinho, disponibilizando o exame 

para todas as Unidades de Saúde do município.  Indicação n.º 2743/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e ampliação da EMEF na comunidade 

Itapuama, no Assurini. Indicação n.º 2744/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, instalar o método 

“Mãe Canguru” na maternidade do Hospital Geral de Altamira – São Rafael. Indicação n.º 

2746/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza (retirada de 

lixo e entulhos) nas ruas das comunidade Sol Nascente e Quatro Bocas, como também, após essa 

limpeza, colocar contêineres para o recolhimento de lixo. Indicação n.º 2722/2019, de iniciativa 

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

da Secretaria competente, realizar um mutirão de limpeza e clorificação nas caixas d´água das 

escolas de rede municipal de ensino. Indicação em Conjunto n.º 2730/2019, de iniciativa dos 

vereadores Assis Cunha e Dr. Agnaldo Rosas, através da Secretaria competente, realizar os 

serviços de galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação ou 

bloqueteamento na Alameda Wenderson Castro interligando com a Rua Sebastião Paulo Dias e 

Rua São Francisco, dando acesso à rodovia Transamazônica, próximo ao Anel Viário. Indicação 

em Conjunto n.º 2732/2019, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha, Dr. Agnaldo Rosas e Dr. 

Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretária 

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de saneamento básico, tais 

como: galeria pluvial, rede linha d´água, meio fio, calçada cidadã e recapeamento asfáltico. 

Realizar também os serviços de implantação de estacionamento e sinalização horizontal e vertical 

na avenida João Coelho, no bairro Brasília.   Indicação em Conjunto n.º 2736/2019, de iniciativa 

dos vereadores Victor Conde e Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretária competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica no 

Ramal dos Alagados, ramal que dá acesso ao Aterro Sanitário. Indicação em Conjunto n.º 

2741/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretária Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, realizar o serviço de limpeza geral (roçagem e retirada de entulhos) nos RUCs 

Água Azul, Laranjeiras, Jatobá e Casa Nova. Indicação em Conjunto n.º 2745/2019, de iniciativa 

dos vereadores Almiro Gonçalves e Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretária Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

construir um prédio próprio para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no 

Conjunto Residencial Santa Benedita, no bairro Nova Altamira. Indicação em Conjunto n.º 
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2747/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Almiro Gonçalves, Raimundinho Aguiar e João 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, construir quiosques padronizados na Praça do 

Conjunto Residencial Santa Benedita, no bairro Nova Altamira. Indicação em Conjunto n.º 

2748/2019, de iniciativa dos vereadores Delza Barros e Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretária Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, realizar o serviço de reforma geral no prédio da EMEF Rilza de Moura 

Acácio, no bairro Nova Altamira. Moção n.º 138/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, 

que sugere que seja consignada Moção de Aplausos aos profissionais de Educação Física pela 

passagem do Dia do Profissional de Educação Física, comemorado no último dia 01 de setembro. 

AVULSOS:  Ofício n.º 1155/2019-CCG, encaminhado pelo senhor Parsifal de Jesus Pontes- 

Chefe da Casa Civil do Governo do Estado em resposta ao Ofício n.º 016/2019, que encaminhou 

a Indicação n.º 2096/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Em seguida o senhor Presidente 

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

Indicações n.ºs 2739 e 2740/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 

2752 e 2753/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2737 e 

2738/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2727 e 2728/2019, de iniciativa 

do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 2749, 2750 e 2751/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 2720 e 2721/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicações n.ºs 2723 e 2724/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2725 

e 2726/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2729, 2731 e 2733/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2734 e 2735/2019, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicações n.ºs 2742, 2743 e 2744/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo. Indicação n.º 2746/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 

2722/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação em Conjunto n.º 2730/2019, de 

iniciativa dos vereadores Assis Cunha e Dr. Agnaldo Rosas. Indicação em Conjunto n.º 2732/2019, 

de iniciativa dos vereadores Assis Cunha, Dr. Agnaldo Rosas e Dr. Loredan Mello. Indicação em 

Conjunto n.º 2736/2019, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e Assis Cunha. Indicação em 

Conjunto n.º 2741/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Victor Conde. Indicação 

em Conjunto n.º 2745/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Socorro do Carmo.  

Indicação em Conjunto n.º 2747/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Almiro Gonçalves, 

Raimundinho Aguiar e João Roberto.  Indicação em Conjunto n.º 2748/2019, de iniciativa dos 

vereadores Delza Barros e Almiro Gonçalves e, Moção n.º 138/2019, de iniciativa do vereador 

João Roberto. 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 sua matéria. 

Indicação nº 2746/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 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 2729, 2731 e 2733/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. 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. 2742, 2743 e 2744/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

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. 

Indicações n.ºs 2752 e 2753/2019, de iniciativa do Raimundinho Aguiar. Não havendo mais 

manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior para fazer a verificação de 

quórum. Havendo número legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se 
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algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o 

senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 2739 e 2740/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 2752 e 2753/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2737 e 2738/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. 

Indicações n.ºs 2727 e 2728/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2749, 

2750 e 2751/2019, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 2720 e 2721/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2723 e 2724/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2725 e 2726/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 2729, 2731 e 2733/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações 

n.ºs 2734 e 2735/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2742, 2743 e 

2744/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  Indicação n.º 2746/2019, de iniciativa 

do vereador Almiro Gonçalves. Indicação n.º 2722/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. 

Indicação em Conjunto n.º 2730/2019, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha e Dr. Agnaldo 

Rosas.  Indicação em Conjunto n.º 2732/2019, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha, Dr. 

Agnaldo Rosas e Dr. Loredan Mello. Indicação em Conjunto n.º 2736/2019, de iniciativa dos 

vereadores Victor Conde e Assis Cunha. Indicação em Conjunto n.º 2741/2019, de iniciativa dos 

vereadores Dr. Loredan Mello e Victor Conde. Indicação em Conjunto n.º 2745/2019, de iniciativa 

dos vereadores Almiro Gonçalves e Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto n.º 2747/2019, de 

iniciativa dos vereadores Dr. Almiro Gonçalves, Raimundinho Aguiar e João Roberto. Indicação 

em Conjunto n.º 2748/2019, de iniciativa dos vereadores Gonçalves.  Moção n.º 138/2019, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Aprovadas 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 o vereador João Estevam que após os 

cumprimentos disse: nesses dias atrás estive visitando o Assurini, reunir com os moradores na 

peixaria da Nega até os índios participaram onde foi reivindicado a construção de uma ponte onde 

eles estão tendo dificuldades para escoar sua produção. Também visitei os travessões do Espelho, 

Itapuama e Quatro Bocas. Dr. Agnaldo se vossa excelência passou nos Quatro Bocas, Itapuama e 

Espelho foi com o vidro do carro fechado. Também vossa excelência disse que lhe falaram que eu 

tenho transporte escolar, digo a vossa excelência eu não tenho nem um transporte escolar. Agora 

lhe pergunto porque vossa excelência não falou dos trabalhos que estar sendo construído preste a 

ser concluído com quatro salas de aulas, refeitório, isso vossa excelência não fala. As estradas 

ainda não estão concluídas são mais de oitocentos quilômetros de estradas do Assurini. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: 

gostaria de me solidarizar com a enfermeira Socorro. Dizer também para a enfermeira Socorro que 

eu prestei aquele concurso de noventa e sete, eu fui um dos que passei no concurso e fui mas além, 

também passei no vestibular de Direito e então fui para Belém e por isso não assumi o cargo. Então 

vereador Isaac esse governo que nunca fez concurso algum e estar enrolando até hoje e que vossa 

excelência diz ser favorável ao concurso. Também já fizemos indicação para que esse governo 

criasse cursinhos preparatórios não posso dizer que esse governo não respeita a população, 

persegue as pessoas e não só a enfermeira Socorro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse:  hoje pela manhã senhor Presidente 

eu recebi aqui o senhor Léo, ele é taxista em Altamira, onde ele veio solicitar em especial à Mesa 

Diretora que cobrasse do Executivo a elaboração do projeto e que enviasse para a Câmara um 

projeto elaborado definindo as taxas do taxímetro, onde há muito tempo foi abordado e que até 

então eles estão aguardando. Aonde eles vem cobrar de nós para cobrarmos da Prefeitura para que 

enviasse um técnico do Inmetro para que ele pudesse vir fazer o aferimento dos taxímetros e que 
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já foi pago há muito tempo e até então não foi resolvido o problema.  Também me congratulo com 

a jovem Sandy que falou com relação ao suicídio que vem se agravando no brasil. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: 

conforme informações do Tribunal de Contas do município do Estado do Pará, mas de noventa 

por cento dos municípios Paraenses não pode acessar Convênios Federais entre eles está o nosso 

município de Altamira. Aqui da região somente Brasil Novo e Medicilândia, essa é uma 

informação do TCM do dia vinte e sete de agosto. O município de Altamira os valores recebidos 

referente a compensação financeira pela utilização dos recurso hídricos que são os royalties de 

janeiro a agosto que é de quase quarenta e dois milhões de reais. Então esse recurso dar para fazer 

muita coisa no município de Altamira. Essa é uma fonte da Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Também se reportou com relação anão realização do concurso público em nossa cidade. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar quem após os 

cumprimentos disse: ontem nos reunimos na praça da Independência para abertura da semana da 

pátria. Convido a todos para participar do desfile no dia sete de setembro na orla do cais. 

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

cumprimentos disse:  vou ler aqui uma nota que o Portuga nos enviou, respondendo o 

questionamento de alguns vereadores da última reunião realizada no dia vinte e sete de agosto, em 

relação ao vídeo que ele fez no face book. O Portuga se manifestou a respeito do DETRAN de 

Altamira, ele diz que gostaria que os vereadores que faça ao conhecimento do Ministério Público 

e do Governo Estadual essa situação, pois não poderia proceder desta forma o procedimento da 

empresa terceirizada na cobrança com valores altos e injustificáveis. Valor do guincho cento e 

setenta e três reais e nove centavos e diária de vinte e quatro reais e vinte e três centavos. No caso 

do guincho a terceirizada deveria ter o veículo próprio para facilitar e diminuir significativamente 

esse valor o fato é considerado abusivo. E no caso das diárias a empresa cobre esse valor absurdo 

e estar usando o pátio do órgão público, fato que não era para acontecer já que a mesma tinha que 

ter seu próprio pátio para justificar tal cobrança, mas hoje ela vem utilizando no espaço do órgão 

público, por, isso, acredito que não justifica essa cobrança. Desde já agradeço.  Vamos encaminhar 

sim ao Ministério Público. Assim também como várias manifestações dos colegas vereadores nós 

vamos encaminhar ofício para a Prefeitura solicitando novo cronograma da questão do concurso 

público. Em resposta do Tribunal de Contas que cancelou o processo licitatório e que pediu para 

refazer. Então queremos saber como é o novo cronograma para que a população tome 

conhecimento e quando vai ser publicado novamente feita a licitação, porque o modelo de pregão 

que não foi aceito. Então qual é a data provável para essa prova e se será possível ser realizado 

ainda nesse ano, ou se será realizado só no próximo ano, precisamos dessa resposta. Então vamos 

fazer encaminhamento de um oficio assim que tivermos resposta traremos para a população. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das 

senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e dom 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 três dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezenove. 

 
 Dr. Loredan de Andrade Mello 

Presidente 

 

 

Raimundo Sousa Aguiar 

Vice-Presidente 

Waldecir Aranha Maia Júnior 

1º Secretário 

 

Isaac Costa da Silva 

2º Secretário 

 

                             


