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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO DEA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS 

DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental, reuniram se 

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

os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Junior, Isaac Costa da Silva, 

João Roberto Mendes, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos 

Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, e Maria Delza Barros 

Monteiro. O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado do 

Pará. Em seguida solicitou ao vereador Maia Junior que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos 

senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta Reunião em nome de Deus. Mandando 

justificar a ausência dos vereadores: Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos), Dr. Agnaldo 

Rosas de Oliveira (doente), Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (viajando/Belém/participando de 

reunião com a Deputada Heloisa Guimarães e Deputado Nilson Pinto) e Victor Conde de Oliveira 

(viajando/Belém participando de reunião na Assembleia Legislativa). Em seguida o senhor Presidente 

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

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

para votação, aprovada pela maioria abstendo se de votar o vereador Maia Júnior. Em seguida o senhor 

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

Fazendo uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: Presidente 

quero comunicar aos ilustres vereadores que nessa semana estive acompanhando o Governador Helder 

Barbalho, assim como vossa excelência também estávamos acompanhando o Governo onde foram 

feitos diversos, diversas solicitações para que sejam resolvidos as questões do nosso município. Cito 

senhor Presidente o Programa Água Para Todos, que ficou engavetado no Governo Simão Jatene, o 

Governador Helder já se colocou à disposição para que essas comunidades sejam atendidas com o 

Programa Água Para Todos. Também solicitei para que fosse visto a questão do Fundo de 

Desenvolvimento do Xingu. Assim também o Governador se propôs fazer o levantamento e ter uma 

conversa aberta também com a Norte Energia para criarmos aqui na região o Distrito Industrial do 

Xingu, uma conquista da região da Transamazônica que vai gerar mais de três mil empregos diretos 

para essa população desassistida. Acompanhamos e solicitamos diversas demandas na nossa indicação, 

o Presidente Dr. Loredan, o Victor e em nome de todos os vereadores assinaram, inclusive tem o 

encaminhamento da Câmara também onde aconteceu aqui uma conversa, tudo que foi solicitado 

vereadora Irenilde foi para o bem do povo da Transamazônica. O Governador foi muito solicito atendeu 

nossas demandas na mesma hora chamou os Secretários para que seja minimizado essas questões, 

principalmente das escolas que estão um caos em Altamira e que serão resolvidos o mais rápido 

possível. Outro sim também falou sobre a questão do Hospital, o Dr. Loredan solicitou a ampliação do 

Hospital Regional também. O Governador vai fazer um estudo para que o mais rápido possível a 

ampliação do Hospital Regional da Transamazônica, se comprometeu e já colocou no nome do Distrito 

de Castelo de Sonhos, onde quero dizer para vocês que é um baita de um hospital de Castelo de Sonhos 

colocou o nome lá perante todos que estava presente, onde será o nome do saudoso e companheiro que 

foi um grande lutador por Castelo de Sonhos, o senhor Léo Heck, o nome será destinado ao referido 

hospital, onde ele se comprometeu que até em julho vai inaugurar o hospital de Castelo. Meu caro 

Presidente quero dizer da alegria e da satisfação de podermos está aqui hoje recebendo nossos irmão 

Taxistas e Mototaxistas e os caminhoneiros que aqui estão presentes se manifestando pedindo apoio 

para os ilustres vereadores. Eu disse ao Zequinha e ao Manoel numa reunião realizada aqui que esses 

vereadores de forma alguma eles não iriam se manifestar contra a este projeto que vejo com muito 

bons olhos. Projeto esse que irá iniciar para nossas famílias que aqui moram, aos homens que aqui 
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lutam, aos homens que se dedicam na nossa cidade e nós não podemos nos furtar nessa Casa de dizer 

não.  Acredito que o Prefeito Juvenil, quero deixar bem claro que sou oposição ao Governo mas sou 

oposição responsável, o que é de bom para a cidade estou apoiando agora o que não presta eu já disse 

aqui desço a porrada. Quero elogiar vossa excelência, elogiar a atitude dos vereadores e pedir que Deus 

ilumine todos nós, para que o Prefeito Juvenil mande o mais rápido possível esse projeto dos 

aplicativos para sairmos na frente e dar condição de vida melhor para nosso povo. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra João Roberto que após os cumprimentos disse: nós quanto vereador temos 

o poder representativo, nós temos o poder de interceder e cobrar principalmente o bem coletivo. Quero 

deixar bem claro para a população de Altamira que eu por ser da base digo que nós os quinze vereadores 

temos a mesma obrigação e respeito com cada um que votou e que não votou temos a obrigação de 

ouvi-los e interceder junto ao Prefeito cobrar com respeito  e pleitear o melhor, porque a cidade não é 

minha não é do Prefeito e não é do vereador é sim de toda população Altamirense que aqui mora e que 

tem que saber tecnicamente o que é de melhor, se for melhor para a maioria é isso que tem que 

acontecer o bem coletivo  se é o que a maioria deseja temos que sentar e colocar as coisas no lugar 

adequado. Com relação aos caminhoneiros ao meu ponto de vista tenho percebido Raimundinho 

Aguiar que aquela localidade que eles pleiteiam realmente é um estacionamento adequando para o 

Centro de Eventos assim quando estiver acontecendo um evento portar grandes quantidades de 

veículos. Mas ali durante a semana e ao final de semana quase não vejo caminhão lá estacionado. Então 

poderia ver vessa possibilidade de quando houver um evento ai eles iriam para outra localidade porque 

ali é propicio, está bem perto da Rodoviária as vezes as pessoas chegam com muita bagagem que as 

vezes precisa fretar um caminhão, eu mesmo quando vim de São Paulo precisei fretar um caminhão. 

Então é importante esse diálogo. Os vereadores Raimundinho, Marquinho que possa sentar com o 

Prefeito marcar uma audiência com ele para conversarem colocar suas ideias e o Prefeito colocar 

tecnicamente os pensamentos entrar em acordo para não ficar esse desgaste em vão. Haja vista que já 

fiquei sabendo que na Prefeitura está sendo articulada uma localidade. Quero deixar meu apoio aos 

Taxistas e Mototaxistas, haja vista que já conversei com o Manoel referente os Mototaxistas para 

podermos divulgar essa questão das tabelas também agora mesmo um amigo estava falando que foi 

cobrado quinze reais de uma pequena localidade, onde não era justo esse valor de quinze reais. Acho 

que teria que divulgar essa questão de valores, mas assim colocando o aplicativo para asa duas 

categorias já vai aparecer o valor. Então é um ganho muito grande e além de registrar o pedido que a 

pessoa fez haja vista acontecer alguma coisa a pessoa entrar clandestinamente como já houve na cidade 

esse aplicativo dará segurança porque fica registrado no celular quando a pessoa pediu o aplicativo de 

taxis ou de moto táxis, a pessoa tem a origem ficando gravado, então assim é forma de dar mais 

segurança para o usuário desse transporte. Então deixo meu apoio, nós vereadores estamos aqui 

realmente a disposição para ouvi-los e interceder os anseios da população. Também Presidente não 

poderia deixar de falar sobre a rua da Peixaria ontem passei por lá, filmei as condições sempre vou no 

Conjunto Altaville, Alberto Soares e vejo que aquele local está muito propicio ao vandalismo para 

fazer mal as pessoas que moram nas proximidades, as pessoas que vão para o 51º BIS e um local 

completamente sem iluminação pública, ali  tem o projeto da Norte Energia e ai fica aquele empurra, 

empurra tira ponte, deixa ponte e assim ficando difícil, e o lugar é lindo as pessoas vão lá as seis horas 

da tarde no pôr do sol , vimos as pessoas pescando na beira do rio e lá tem um matagal enorme. Lá 

tinha que ser feito um porto como lá em Santarém assim ficando um local propicio para as pessoas 

passar a tarde lá pescando se divertindo com as crianças, olhando o rio, lá tem que ser feito algo 

emergencial. Acho que não há nada mais justo do que as pessoas terem o bem estar e não fica caro 

para fazer a manutenção daquele lugar. A outra situação senhor Presidente infelizmente vou falar mais 

uma vez para fazermos um documento para o senhor Camillo ou para quem estiver na direção da Norte 

Energia, eu acho um descaso enorme e ele já falou aqui nem uma reunião que tivemos aqui nessa Casa, 

referente ao RUC São Joaquim, os engenheiros moram lá há muito tempo idosos, crianças e portadores 
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de deficiência sai das ruas 09, 10 e 11, eles dão uma volta enorme para poder chegar na escola, se fica 

doente precisa ir ao Posto de Saúde, tem que dar uma volta enorme a ladeira é enorme por causa que 

os engenheiros moram na rua e é tudo fechado isso é injusto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: quero dizer que sou a favor de vocês 

mototaxistas, taxistas e caminhoneiros toda categoria pode contar com esse vereador para o que der e 

vier. Marquinho vossa excelência sempre lutou e está lutando com essa categoria trabalhadora 

incansavelmente todos os dias. Não poderia deixar de agradecer e dizer do trabalho que vem 

desenvolvendo que é o Projeto Ação Cidadania, onde a Presidente é a Paola. Estive no RUC Jatobá e 

vi o excelente trabalho toda a equipe está de parabéns porque atende todas as categorias tirando CPF, 

RG, Registro de Nascimento e Carteira de Trabalho, um excelente trabalho, tenho certeza que esse 

trabalho vai ser feito em todos os bairros, sabemos que o Buriti e os RUCs ficam distantes do centro. 

É como já foi falado aqui a pior coisa que tem é a pessoa ficar dois dias na fila para poder pegar uma 

senha assim para ser atendido no outro dia para tirar uma Certidão de Nascimento. Então com esse 

projeto da Paola é muito bom porque vai resgatando o meio social que todo mundo estão precisando o 

polo de Altamira é muito grande. Então parabéns Paola pelo trabalho brilhante. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse: mais uma vez uso a tribuna 

dessa Casa senhor Presidente para informar a comunidade que no decorrer da semana passada no 

domingo tivemos o Projeto de Ação deste vereador esteve presente na comunidade da Serrinha levando 

corte de cabelo, pula pula para as crianças que ficam de certa forma isolada dos melhores meios que 

existe na cidade, pois lá não existe praça para aquelas crianças e nem academia. Apresentei um projeto 

nesse sentido e contamos com o apoio do Salão e Barbearia localizada na Rua Joaquim Acácio nº 912, 

aonde quatro barbeiros estiveram conosco dando apoio. Estivemos também visitando no decorrer da 

semana alguns bairros atendendo o clamor dos moradores, vendo as necessidades para esta trazendo e 

pautando aqui nesta Casa de Leis projetos em favor da comunidade, assim como também na zona rural. 

Inclusive ontem cheguei senhor Presidente as quatro da manhã ou seja hoje, tive um problema com 

transportes mas fui socorrido. Não poderia deixar de informar aos senhores Taxistas, Mototaxistas e 

caminhoneiros vocês que transportam o progresso dessa região e com certeza os senhores terão sim, o 

apoio dessa Casa de Leis e eu falo com muita propriedade porque temos o Presidente Dr. Loredan uma 

pessoa que tem consciência sensata, responsável, consciência fora do normal que é capaz de ouvir e 

buscar melhor solução para os problemas. Aos Mototaxistas deixar meu agradecimento como cidadão, 

a vocês que vimos até alta madrugada transportando as pessoas, facilitando e diminuindo inúmeros 

problemas. Muitas das vezes Zequinha Presidente dos taxistas e o Manoel Presidente dos Mototaxistas, 

nas vezes me deparo com pessoas fazendo frete clandestino, essas pessoas não prepararam ainda para 

ver o tamanho da responsabilidade que essa entidade de Mototaxistas carrega nas costas que tudo pode 

acontece, mas se Deus o livre vier acontecer de um Mototaxistas deixar de descumprir o que é 

determinado. Sabemos que toda categoria ela sofre reações. Então é importante que os Mototaxistas 

tenham a consciência da importância das pessoas. Quero parabenizar pelo trabalho prestado que eu 

também sou usuário dessa categoria. Quero frisar aos senhores que na última sexta-feira, toda a base 

esteve sentado com o Executivo Municipal, estamos passando por um pequeno problema nós tínhamos 

com o auxílio funeral, aonde as pessoas de baixa renda que realmente não tem condições, ela requer 

do CRAS, auxilio funeral ou sejam o caixão para sepultar o ente querido. Mas nós temos dificuldade 

nos finais de semana e nos feriados. E solicitando ao Prefeito Municipal nós recebemos a informação 

que ele liberou agora tem plantão no CRAS para esse auxilio funeral. Então mas uma vitória dessa 

Casa Presidente, mas uma vitória porque inúmeras pessoas chegaram a necessidade de projeto, mas 

como óbito aconteceu no final de semana ele não tinha a quem recorrer. Então meus agradecimentos a 

todos os colegas vereadores que também participaram dessa discussão. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: quero parabenizar a classe dos 

taxista e Mototaxistas de Altamira que estão aqui na Câmara Municipal, aqui vocês tem vereadores 



 
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 
 

4 

que podem representar vocês muito bem. Primeiramente gostaria de dar algumas notícias que ao longo 

desses meses eu estava participando de algumas audiências no ministério Público juntamente com o 

Promotor o número da operadora que é divulgado a questão do aplicativo que está irregular ele já foi 

oficiado mas não tem o nome do cidadão sabemos que aplicativo hoje em dia as pessoas se esconde 

muito bem atrás de qualquer aplicativo. Então o telefone que está sendo divulgado no Município de 

Altamira, a operadora já foi autuada, já foi oficiada, solicitamos a Polícia Federal o nome do cidadão. 

Então gostaria de solicitar que quem tiver o nome possa me passar para agilizar esse processo no 

Ministério Público, o mesmo está fazendo sua parte em quanto Poder Judiciário, autuando, fiscalizando 

sabemos que essa questão temos que achar esse cidadão. Me coloco à disposição para que possamos 

acelerar esse processo junto ao Ministério Público. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse:  meus amigos vereadores as vezes para alguns 

tem vergonha de elogiar alguém de concordar e aplaudir e muitas das vezes de dar assim um parabéns 

sincero. Então não tenho vergonha de dizer e de observar durante muitos anos, não que o presente aqui 

revela a união, a amizade que me orgulho tanto dos taxistas, onde um olha para o outro e se ver como 

irmão, os Mototaxistas também. Isso é o que importa na vida de vocês, você respeitar seu colega, 

porque muitas das vezes nós só queremos ouvir o que é bom para nós mesmos, mas temos que ver o 

lado das outras pessoas.  Nós vereadores sabemos da luta e da responsabilidade de todos vocês. Então 

não podemos ficar contra vocês, tenho a certeza que a comitiva que vai lá com o Prefeito ele vai receber 

vocês muito bem e vai manda de imediato esse projeto para esta Casa. Não podemos cometer o erro 

nessas Condicionantes da Norte Energia que hoje o nosso município era para ser o melhor município 

do brasil para se morar mas ao contrário vimos as mazelas porque deixaram a Norte Energia ficar à 

vontade e vocês tem pago por isso. Vocês estão vendo a crise que nosso País está passando por um 

erro nosso erro de quem estava no passado que não souberam pressionar e cobrar da Norte Energia. 

Para que que tiraram esse povo do Baixão do Tufi, no Baixão do Bairro Aparecida, no Baixão da 

invasão dos Padres, onde era para tirar o povo mas fazia o saneamento as casas e eles voltando para o 

mesmo lugar o comércio deixa de empregar no mínimo trinta por cento por esse povo que está distante 

e vocês sabem que muitas da vezes essas pessoas não vem comprar aqui no comercio porque muitas 

das vezes não tem dez reais, vinte reais para pagar um táxis para vir no centro da cidade. Então nós 

pecamos muito e não podemos cometer esse erro, não podemos deixar vocês na mão. Então parabenizo 

a luta de vocês que é uma coisa decente e respeitosa. Agradeceu. Em seguia fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse:  quero dizer aos senhores 

caminhoneiros, taxistas e Mototaxistas, que esta luta é uma luta de todos nós, que essa luta é uma luta 

de todos nós Altamirenses e que sabem do trabalho de vocês que transporta nossa população, que 

trabalham noites e dias que faça sol ou que chova, sabemos das dificuldades do desemprego que reina 

em nosso município, em nosso Estado em nosso País. E vocês trabalhando honradamente para dar o 

sustento aos seus filhos e para prestar grande serviço à nossa população Altamirense. Portanto 

mpode4m contar com o apoio deste vereador. Dizer que temos que cobrar a presença do Diretor da 

Norte Energia e que possamos cobrar dessas autoridades um serviço de qualidade. Onde vemos que é 

derramando dinheiro público porque fazem o serviço de péssima qualidade o Executivo não recebe a 

obra porque o serviço estar de péssima qualidade, ai eles quebram tudo e fazem do mesmo jeito e assim 

vai indo. Vimos o acesso saindo para Vitória do Xingu, a agua empossando de onde eles trazem esses 

engenheiros esses que não zelam pela sua profissão, engenheiros que só fazem serviços de péssima 

qualidade assim vimos o derramamento do dinheiro público porque fazem várias vezes a mesma obra 

vereador Marquinho. Toda nossa população é prova de tudo isso. Vejam o matagal que está no Igarapé 

Altamira, onde corre o risco de passar uma pessoa por ali e ter um mal elemento. Portanto senhor 

Presidente temos que cobrar um trabalho enérgico, um trabalho de qualidade da Norte Energia. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente para 

que também possam fazer uso da palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan 
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Mello que após os cumprimentos disse: também lamentar a perda dos entes queridos que faleceram 

recentemente a Dra. Carla Gemaque, Dra. Adriana Spessato, nosso amigo Bira que recentemente 

faleceu, enfim várias pessoas que infelizmente perdemos. Nossos sentimentos a todas as famílias 

enlutadas, que Deus conforte o coração dessas famílias. Estivemos no RUC Jatobá nesse último sábado 

os vereadores Delza e Almiro estiveram lá também neste Projeto Arte de Viver Bem, esse projeto já 

completou um ano e dois meses, onde iniciou com trinta voluntários e hoje já temos mais de cem 

voluntários, temos cento e dois voluntários entre médicos, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, 

assistente social, amigos que vão lá as vezes até para dar apoio moral, enfim é um projeto que vem 

atendendo a comunidade. Já fomos no RUC Laranjeira, digo fomos porque a minha esposa que está à 

frente e eu sou parceiro, sou voluntário também. No próximo mês estaremos na comunidade do 

Itapuama se Deus quiser também fazendo esse trabalho. No RUC Laranjeira já teve vários eventos do 

projeto que visa melhor qualidade de vida e que implementa nas pessoas o empreendedorismo através 

de cursos através das mulheres através de artesanato, ouvimos relatos magníficos como de uma senhora 

que não tinha condições nem de dar comida para seus filhos, o filho dela que trabalhava para sustenta-

los, sofreu um acidente, ela estava passando necessidade começou a fabricar sabão está vendendo  lá 

no RUC Laranjeira e com isso está conseguindo ter sua renda mensal, enfim. Esse projeto também vai 

fazer parceria com os detentos para que eles possam ter um regresso no sistema penal e ter uma 

profissão o projeto vai levar vários cursos para lá, vamos procurar também a Prefeitura para que ela 

possa ser parceira também nesse projeto para os detentos fazerem bloquete, bola de futebol, enfim é 

um, projeto muito interessante que também leva cidadania tirando carteira de Identidade, CPF, 

orientação jurídica. Queremos também agradecer os parceiros que estão contribuindo com esse projeto, 

os vereadores que puderem está presente nos próximos eventos com certeza será muito bem vindo a 

participar, agradecer a imprensa pela presença fazendo a cobertura e que em breve vai ser motivo de 

matéria no Jornal Cidadania, Liberal Cidadania, lá em Belém do Pará. O segundo ponto da minha fala 

é dizer aos nossos amigos que aqui estão, sou uma pessoa muito positiva não gosto de criar expectativas 

frustradas e nem prometer aquilo que não posso cumprir. Então nós estamos fazendo hoje uma 

indicação, indicação significa um pedido sabemos que projeto dessa magnitude elas precisam ter como 

mexe com o serviço público eles precisam ser oriundos do Executivo para que possamos aprovar. 

Então quero parabenizar a categoria de vocês que sempre estão unidos, infelizmente não temos 

assentos aqui para todos mas tenho certeza que até as pessoas que estão de pé tem um sonho  de 

melhorar seu sonho de vida, melhorar sua família , ter o sustento de seu lar, jamais como disse a pouco 

aqui na minha fala jamais nós  seremos contra este desenvolvimento, está modernidade, está 

tecnologia, principalmente porque nosso bem estar maior é o cidadão e se ele puder fazer a opção de 

uma tarifa mais barata  de moto táxis ou seja de taxis com certeza eles vão ficar mais satisfeito porque 

além de vocês serem transportadores das pessoas vocês também são usuários, tenho certeza de que 

quando vocês viajam para Belém ou para outro lugar vocês querem pegar um transporte mas em conta 

mas de qualidade. Então é isso nós representantes da população o bem-estar comum a qualidade do 

bem comum ao usuário. Como já foi reclamado aqui a questão do banheiro na balsa que não tem 

diversas vezes foi uma comissão lá, enfim o vereador é representante do povo mas ele é um legislador 

ele propõe, ele solicita, ele fiscaliza mas ele não tem o poder de executar, a nossa execução é uma 

execução através da união como vocês estão unidos hoje. Então que fique bem claro e tenho a certeza 

que todos vereadores votaram a favor a essa indicação que há necessidade sim de vocês estarem 

cobrando do Executivo esse apoio. Agradeceu. Em seguida o Vice-Presidente repassou a condução dos 

trabalhos assumindo a direção dos trabalhos. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM 

DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 2253/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

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

Ambiente e Coordenação de Agricultura, no sentido de em parceria, criem um programa de arborização 
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denominado de “Altamira Verde”. Indicação n.º 2250/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho 

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

de Saúde, adquirir um veículo, tipo ambulância para transportar acamados da zona rural até as unidade 

de saúde em Altamira.  Indicação n.º 2251/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao Governo do Estado, 

através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, realizar mutirão para expedição da Carteira de 

Identidade para os anos das escolas de Altamira. Indicação n.º 2241/2019, de iniciativa do vereador 

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

Municipal de Saúde, realizar um Comando de Saúde no ramal Floresta, zona rural de Altamira.  

Indicação n.º 2242/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos no sentido de criar um 

programa denominado “CIDADE DIGITAL”, com o objetivo de aproveitar os espaços públicos de 

lazer ofertando sinal de internet WI-FI gratuito.  Indicação n.º 2243/2019, de iniciativa do vereador 

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

Municipal de Integração Social, realizar estudos no sentido de criar um programa denominado “VIDA 

EM MOVIMENTO”, com o objetivo de levar lazer e atividades físicas para terceira idade nas praças 

ao ar livre de Altamira.  Indicação n.º 2227/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, realizar os serviço de linha d’água e asfaltamento e ou blokreteamento na Rua 

“D” e na Rua 09, no Jardim Panorama, no bairro Brasília.  Indicação n.º 2228/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviço de linha d’água e 

asfaltamento e ou blokreteamento na Passagem 11, como também realizar o serviço de recapeamento 

asfáltico na Rua Maceió, ambas no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2229/2019, de iniciativa 

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

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviço de linha d’água e 

asfaltamento e ou blokreteamento nas Ruas Raimundo Lobato e João Avelani, no bairro Ibiza. 

Indicação n.º 2247/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, realizar estudo técnico 

no sentido de pontuar e depois executar as obras de implantação de rampas de acessibilidades nas 

principais ruas e travessas do centro de Altamira, haja vista, alguns locais existir rampa somente em 

um lado e do outro não.  Indicação n.º 2248/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia, para em 

parceria, normalizem o serviço de iluminação nos Parques e Orlas de Altamira. Indicação n.º 

2222/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, construir um Posto de Saúde para atender o complexo da 

bairro Jardim Ibiza e adjacências. Indicação n.º 2223/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

serviços de infraestrutura e recuperação asfáltica da Avenida Jáder Barbalho até da rotatória que 

interliga a Avenida Cicero Maia. Indicação n.º 2224/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

Parques Infantis nas Escolas de Ensino Infantil:  Escola Municipal Nair de Nazaré Lemos, localizada 

no bairro Aparecida; Escola Municipal de Ensino Infantil José de Alencar, localizada no bairro 

Brasília;  Indicação n.º 2230/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Ualame Fialho Machado – Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, destinar uma 

Equipe da Polícia Militar, em Altamira, para cuidar especificamente ao combate às drogas e, que essa 

Equipe proceda suas ações em parceria com o Ministério Público Estadual e Órgãos pertinentes do 

Poder Judiciário. Indicação n.º 2231/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 
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senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao DNIT, no sentido que seja instalado 

um semáforo na BR 230, rodovia Transamazônica, com a Avenida Circular Perimetral e Avenida Nova 

Altamira. Indicação n.º 2232/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, 

proceder a implantação da rede de iluminação pública na Avenida Nova Altamira, no bairro Nova 

Altamira. Indicação n.º 2235/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana, realizar o serviço de reforma geral no prédio, como também das piscinas do Complexo 

Municipal de Piscinas, localizado ao lado do Centro de Convenções, no bairro Premem. Indicação n.º 

2236/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma geral no 

prédio da Unidade de Saúde do Premem. Indicação n.º 2238/2019, de iniciativa do vereador João 

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

competente, realizar o serviço de recuperação e encascalhamento na ladeira na rodovia Transassurini, 

próxima ao lote do senhor Juarez, no Km. 15, no Assurini. Indicação n.º 2239/2019, 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 na rodovia Transassurini, próxima 

ao lote do senhor Nelson, no Km. 42, no Assurini. Indicação n.º 2240/2019, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar o serviço de recuperação do Travessão das Mangueiras, no Assurini. Indicação 

n.º 2233/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

pavimentação asfáltica da Rua José Albano Fernandes, que a faz a ligação entre o Conjunto Santa 

Benedita e o Bairro São Domingos. Indicação n.º 2234/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

competente, realizar o serviço de recapeamento da estrada de Princesa do Xingu. Indicação n.º 

2237/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Helder Barbalho – 

Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma na base 

da caixa d’água da Escola Estadual Ducila Almeida do Nascimento em Altamira. Indicação n.º 

2244/2019, 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 

reparo da rede de iluminação pública, substituição das lâmpadas queimadas, na Rua W-12, Quadra 37, 

no bairro Bonanza. Indicação n.º 2245/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere 

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

de construção de meio fio e, também, reparo da rede de iluminação pública, troca de lâmpadas 

queimadas, na Avenida Castelo Branco, no bairro Nova Altamira. Indicação n.º 2246/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de blokreteamento na Rua Jerusalém, no bairro 

Nova Altamira. Indicação em Conjunto n.º 2225/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves, 

Irenilde Gomes e Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, dar continuidade no serviço de asfaltamento da estrada da Serrinha até o ramal 

dos Crentes.  Indicação em Conjunto n.º 2226/2019, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha, Dr. 

Loredan Mello e João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, viabilizar a construção de uma Unidade de Saúde da Família na comunidade 

Quatro Bocas, a qual deverá dispor de suporte para atender os casos de urgência e emergência, como 

também, disponibilizar uma ambulância, (para o transporte terrestre) e uma ambulancha (para o 

transporte por água), a qual deverá ficar no porto do travessão do Pimentel, no Assurini.  Indicação em 

Conjunto n.º 2249/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Dr. Loredan Mello, que sugere 



 
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 
 

8 

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

serviços de limpeza geral, meio fio, linha d’água e calçada na Rua Acesso 04, próximo à entrada do 

Xingu Praia Clube, no Bairro Jardim Independente II. Indicação em Conjunto n.º 2252/2019, de 

iniciativa dos vereadores que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, encaminhar a 

esta Casa de Leis, para tramitação e votação, Projeto de Lei, que dispõe, no âmbito do município de 

Altamira, o uso de Taxistas e Mototaxistas através de Aplicativo para o Transporte Remunerado 

Individual de passageiros. Segue, anexo, minuta do Projeto de Lei. Moção n.º 110/2019, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior, que sugere que seja consignada Moção de Congratulação pela passagem do 

Dia Mundial da Juventude, que será celebrado no próximo dia 30 de março. AVULSOS: Ofício n.º 

025/2019-1ª Seção/EM-CPR VIII, encaminhado pelo Tenente Coronel Silvio Rogério Franco de 

Araújo – Comandante do CPR VIII.  Ofício n.º 010/2019-CT.GCGR/GRO/CLARO, encaminhado pelo 

senhor Antônio Oscar de Carvalho Peterson Filho – Diretor Executivo Corporativo da CLARO. Em 

Seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO: Indicação n.º 2253/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 

2250 e 2251/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2241, 2242 e 

2243/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2227, 2228 e 2229/2019, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2247 e 2248/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 2222, 2223 e 2224/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações 

n.ºs 2230, 2231 e 2232/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2235 e 

2236/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2238, 2239 e 2240/2019, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2233, 2234 e 2237/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2244, 2245 e 2246/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. Indicação em Conjunto n.º 2225/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves, 

Irenilde Gomes e Isaac Costa. Indicação em Conjunto n.º 2226/2019, de iniciativa dos vereadores Assis 

Cunha, Dr. Loredan Mello e João Estevam. Indicação em Conjunto n.º 2249/2019, de iniciativa dos 

vereadores João Roberto e Dr. Loredan Mello. Indicação em Conjunto n.º 2252/2019, de iniciativa dos 

vereadores. Moção n.º 110/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Em seguida fez uso da palavra 

o Francisco Marcos que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2244, 2245 e 22476/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos. 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 2222, 2223 e 2224/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2233, 223647 e 2237/2019, de iniciativa 

da vereadora Irenilde Gomes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves 

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

Indicação em conjunto nº 2225/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 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 2247 e 2248/2019, de iniciativa 

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 a provação de suas 

matérias. Indicações n.ºs 2250 e 2251/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Agradeceu.  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 algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo 

manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: indicação n.º 2253/2019, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 2250 e 2251/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2241, 2242 e 2243/2019, de iniciativa do vereador maia júnior. 
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Indicações n.ºs 2227, 2228 e 2229/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2247 e 

2248/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2222, 2223 e 2224/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2230, 2231 e 2232/2019, de iniciativa do vereador 

Victor Conde. Indicações n.ºs 2235 e 2236/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  

Indicações n.ºs 2238, 2239 e 2240/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2233, 

2234 e 2237/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2244, 2245 e 2246/2019, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicação em Conjunto n.º 2225/2019, de iniciativa dos 

vereadores Almiro Gonçalves, Irenilde Gomes e Isaac Costa. Indicação em Conjunto n.º 2226/2019, 

de iniciativa dos vereadores Assis Cunha, Dr. Loredan Mello e João Estevam. Indicação em Conjunto 

n.º 2249/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Dr. Loredan Mello. Moção nº 110/2019, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior. Aprovadas a unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU 

PARA VOTAÇÃO COM DESTAQUE. Indicação em Conjunto n.º 2252/2019, de iniciativa dos 

vereadores que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, encaminhar a esta Casa de 

Leis, para tramitação e votação, Projeto de Lei, que dispõe, no âmbito do Município de Altamira, o 

uso de taxistas e Mototaxistas através de aplicativo para o transporte remunerado individual de 

passageiros. Segue, anexo, minuta do Projeto de Lei. Aprovada unanimidade. Não havendo mais 

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

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador 

João Roberto que após os cumprimentos disse: senhor Presidente venho a tribuna para relembrar e 

cobrarmos em conjunto muito me preocupa a questão da água em Altamira, haja vista que a nova 

estação de tratamento era para ser concluída agora no mês de março, atrasou assim demorando mais 

um pouco. Gostaria de cobrar que seja feito quanto antes as ligações intradomiciliares na poligonal por 

exemplo conjunto Santa Benedita, São Domingos, Airton Sena I na poligonal, no Airton Sena II, 

senhor Presidente foi cavado um poço que inclusive lá é muito alto e não tendo condições de receber 

a água do Santa Ana, assim vai ter que cavar outro poço novamente e fazer uma pequena estação de 

tratamento para atender aqueles moradores. Então precisamos cobrar que realmente seja iniciadas essas 

ligações intradomiciliares nos locais que não foram feitas que foi uma conquista em Brasília para que 

fossem feitas essas ligações intradomiciliares. Não poderia deixar de agradecer a atenção da dona Rute 

Barros pelo o atendimento dessa Casa de Leis para que fosse implantado o Plantão Social, onde tiro o 

chapéu pela forma em que foi elaborado e de forma dinâmica, também com o calendário até o mês de 

dezembro de dois mil e dezenove com os plantões com o nome das assistentes sociais e sua equipe nos 

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

cumprimentos disse: senhor Presidente nessa semana estive na Escola Ducila de Almeida onde a 

mesma foi interditada pelo o Corpo de Bombeiro. Minha amiga Musa tem hoje mil e duzentos jovens 

que estão fora da sala de aula devido essa interdição da Escola Ducila, onde a mesma tem que passar 

por uma reforma urgente. Então é um situação dos governos anteriores, gostaria de ter o 

arrependimento de não ter votado no Governador Helder Barbalho, que ele tomasse uma medida de 

imediato porque esses jovens não podem estar fora da sala de aula, não temos outro local para que 

esses jovens continuem estudando a não ser mesmo no Ducila. Então peço que essa Casa faça um 

ofício ao Governador Helder Barbalho que venha solucionar imediatamente para que esses jovens 

voltem para a sala de aula, porque isso é uma irresponsabilidade muito grande dos governos que 

passaram e esse governo não pode cometer o mesmo erro. Então eu quero me arrepender vereadora 

Irenilde Gomes de não ter votado no Governador Helder Barbalho que seja tomada providências 

imediatamente porque a situação lá está critica com os jovens fora da sala de aula, sem alternativa. 

Também que os Mototaxistas e taxistas saibam porque vocês andam lá para os lados do Recanto 

Cardoso que aquela escola do Monte Santo, que há muitos anos aquelas crianças estudavam numa sala 

de aula as séries de primeira à quarta série e hoje o nosso Prefeito através de uma indicação, de 

solicitação de muitos anos de luta desse vereador e da vereadora Irenilde de Gomes, hoje naquela 
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comunidade os alunos tem uma escola de qualidade. E que também hoje quem vai para o Recanto 

Cardoso, onde vai para o Ramal do Gaviãozinho, Monte Santo e Grota Seca tem asfalto de qualidade 

que também é indicação desse vereador juntamente com nossa vereadora Irenilde Gomes que nosso 

Prefeito atendeu nossa solicitação. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente 

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

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

Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois 

mil e dezenove. 
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