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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO SEGUNDO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020.REALIZADA NO DIA VINTE E 

CINCO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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:  Isaac Costa da Silva, Waldecir Aranha Maia Júnior, Almiro 

Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva 

Neto, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues do 

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

Pará. Em seguida solicitou ao vereador João Roberto que fizesse a chamada nominal das senhoras 

e dos senhores vereadores. Havendo número declarou aberta a Sessão em nome de Deus. Mandado 

justificar a ausência dos vereadores Raimundo Sousa Aguiar (viajando/Castelo de Sonhos), Victor 

Conde de Sousa (viajando/Uruará), Dr. Agnaldo Rosas (doente), Aldo Boaventura 

(viajando/Castelo de Sonhos) e Francisco Marcos Alves do Nascimento (viajando/Castelo de 

Sonhos).  Em seguida o senhor Presidente o senhor Presidente passou para o PEQUENO 

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

Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: quero dizer que há quinze dias atrás sofri um 

acidente muito grave, mas graças a Deus estou aqui, agradeço a Deus e também são João Roberto 

que me prestou socorro e me levou para a UPA. Agradeço imensamente a Deus por esta aqui hoje 

viva contando a história. Neste último sábado estive no Água Azul, aonde juntamente ao projeto 

na Associação de Mulheres Vida Esperança, através da Valéria que me procurou aqui nessa Casa, 

nós implantamos no bairro Água Azul alfabetização para idosos. Agradeço todas as pessoas que 

ajudaram ao Dr. Loredan, aquelas pessoas idosas o anseio de assinarem pelo menos o nome e de 

ler. Então nós implantamos esse projeto e que só vem a ganhar aquelas pessoas daquele bairro e 

com a ajuda de outras pessoas vamos também estar tentando colocar nos bairros onde ainda não 

tem escola de alfabetização para melhor idade. Estivemos também visitando alguns bairros da 

cidade minha querida Santa Benedita a creche continua fechada é uma das reclamações de lá. 

Também visitei a obra da estrada da Serrinha onde o asfalto já está bastante avançado. Parabenizo 

o Secretário de Infraestrutura e também meu amigo Eládio Lampião, quando precisamos de água 

em algum bairro as pessoas ligam para a gente e aciona, o que é bom tem que ser dito e ele sempre 

nos dar esse apoio. O Eládio e também o Darlan Secretário de Infraestrutura gostaríamos de 

agradecer esse apoio que estamos tendo de poder ser atendida e atender não é a vereadora e sim a 

população que nos pede. Sabemos que a água é um problema seríssimo no município de Altamira, 

a Norte Energia tem uma parcela muito grande de culpa não só da questão do saneamento básico 

também das nossas obras mal acabadas e não temos período ainda para que sejam concluídas a 

Ernesto Acioly, enfim são várias obras que se tem ainda por fazer em Altamira e que só recebemos 

as mazelas e nós vereadores recebemos cobranças por telefone, zap, nossos gabinetes e em nossas 

residências, e Altamira tem toda razão de cobrar porque nós estamos aqui para representar a 

população de Altamira para cobrar do Executivo do Governo Federal, Governo Estadual e do 

Municipal tudo que for inerente a competência de cada Governo para que realmente nós tenhamos 

dias melhores para a população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha que após os cumprimentos disse: em primeiro lugar quero agradecer a Deus por esta 

mas uma vez aqui na tribuna prestando conta das nossas ações enquanto parlamentar neste 

mandato. No decorrer da semana senhor Presidente tive a oportunidade de estar no ramal das 

Lagoas, também contamos com a presença do Raimundinho Aguiar e toda sua assessoria e também 
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a presença do Deputado Ozório naquela oportunidade. Tivemos a oportunidade de visitar o ramal 

São Francisco, Água Limpa e praticamente quase todos os bairros e visitamos inúmeros amigos, 

onde com certeza a gente passa a ouvir dos moradores e começar a entender a importância do 

parlamentar nessa Casa de Leis que através do parlamentar dos nobres edis, é que chega no 

gabinete do Executivo Municipal as indicações e os problemas que vem acontecendo em nossa 

comunidade. Não poderia esquecer senhor Presidente e colegas vereadores na última reunião nessa 

Casa de Leis que foi formado aquela documentação com inúmeras reivindicações e eu continuo 

entregando aquele documento de todos os candidatos a Deputado Estadual e já devo ter entregue 

ao nobre colega vereador Isaac Costa. Francisco Marcos e Agnaldo Rosas, enfim a todos os 

candidatos a candidatos a Deputado Federal e Estadual que estamos encontrando estamos 

entregando essa reivindicação. Na minha concepção senhor Presidente é inaceitável o grande 

número de agricultores tanto da margem direita quanto da margem esquerda do Rio Xingu por ter 

posse de áreas durante vinte à cinquenta anos ou mais e não tem seu Título Definitivo ou Título 

de Propriedade Rural. Então buscamos nesse mandato  amigos claro com o apoio dos senhores  

nós buscamos informar a todos os interessados tanto ao Governo Estadual quanto ao Federal, para 

que tomem conhecimento desta realidade os bancos oficiais é que abre linha de crédito para a 

agricultura dos colonos, Altamira e região somos impedidos de acessar tais recursos porque não 

temos documentação ou porque não temos Governantes é assim que eu penso. Então vejam bem 

senhores, assim também quero me reportar que em noventa e sete atendendo a interesses políticos 

da época, porque eu tenho o seguinte o mandato do vereador do Prefeito, Deputado e Senadores 

não é eterno então algum candidato que queira sonhar alto tenha cuidado porque muitas das vezes 

pode prejudicar a região. Naquela época o Prefeito de Brasil Novo tinha grande influência no Incra 

no Governo do Estado, enfim, e ele conseguiu fazer com que ali da Serrinha que fica no quintal de 

Altamira pertencendo a Brasil Novo e aquela região toda ali da Serrinha a nove quilômetros da 

Serrinha a nobre vereador Irenilde conhece grande parte ali no ramal São Francisco da casa da 

vereadora Irenilde nove quilômetros não é mas Altamira já e Brasil Novo , não tem a menor 

condições, e hoje aquele povo paga um preço muito alto senhor Presidente. E desde já quero 

agradecer a cada vereador que assinou a documentação para que entregássemos para as autoridades 

que estão se propondo para Governo do Estado, Câmara Federal, Estadual e Senado, já entregamos 

a muitos e estamos encaminhando mas. Também não poderia deixar passar em branco que é um 

desrespeito muito grande você sai ali do bairro da Liberdade, por exemplo quando você chega no 

Cupiúba por exemplo, não tem mais sinal de telefonia, parece até brincadeira. Castelo de Sonhos 

ou seja toda nossa região não existe interesse nenhum nesse aspecto. Estamos entregando essa 

documentação e tenho certeza se pudermos contar com o apoio der cada um dos parlamentar aqui 

eleito para que possamos continuar cobrando num só voz alguém, vai levantar em favor dessas 

causas. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que após os cumprimentos disse:  

senhor Presidente estive no Assurini fazendo visitas em várias comunidades juntamente com o 

Secretário de Educação Roni Heck, Garimpeiro e o Ozório Juvenil, onde foi muito proveitosa essas 

visitas que fizemos no Assurini, andamos mais de trezentos quilômetros. Então também quero me 

reportar sobre a Sessão passada onde alguns colegas aqui falaram com relação ao Cajueiro e 

Travessão da Firma, quero dizer que lá não falta maquinário o Travessão da Firma foi todo feito, 

os Travessões do Picadão, Picadinho e do Jaraninha, lá tem maquinários só que não dar para fazer 

numa semana e nem mesmo em um mês, porque são mais de mil e quinhentos quilômetros de 

estrada as máquinas estão lá trabalhando. Tem uma pessoas que quer que chegue naquele momento 

e não é assim, chegando numa vicinal vai fazendo uma e outra e assim vai levando para frente 

tenho certeza que até final de dezembro todas aquelas estradas estarão todas prontas, foi dito que 
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lá não tem maquinários mas tem e está trabalhando todos os dias. Também quero dizer Presidente 

que no Fernandão foram feitos três pontes e também o travessão do mesmo. Também foram feitos 

pontes no Gorgulho da Rita, e realmente tem uma máquina fazendo esse trecho das vicinais. Nosso 

governo Domingos Juvenil tem investido muito no Assurini, estamos de parabéns por termos um 

Prefeito que trabalha para o homem do campo igualmente o Domingos Juvenil, estamos juntos 

todos os dias trabalhando para melhorar a vida do agricultor. Também visitei outras comunidades 

fazendo visitas e conversando com os moradores perguntando o que está faltando e realmente o 

que falta é estrada ainda que não foram feitas para todos mas nos comprometemos que até final do 

mês de dezembro estar prontas aquelas estradas. E com certeza agora vai mas uma patrol para o 

Assurini para trabalhar fazendo as estradas, sou agricultor e me orgulho em ser agricultor Porque 

o alimento só chega na mesa de cada um de nós através do agricultor. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos disse: o vereador que me 

antecedeu falou que sonha alto, quem meus amigos de vocês que vendiam picolé nas ruas de 

Altamira e trabalhava na roça como eu filho de pedreiro e de costureira, tantas dificuldades que 

passamos na vida que eu tenha que sonhar pequeno eu tenho que sonhar por Altamira, tenho que 

sonhar pela região de Altamira e Transamazônica, tenho que sonhar pelo Estado do Pará. Porque 

meus amigos essa obra de Belo Monte que todos sonhava por dias melhores para nosso povo, hoje 

se tornou um pesadelo. Quando chega meu amigo Jorge o seu talão de energia em sua casa que 

diga sua esposa ela leva um susto muito grande ela não sabe se come ou se paga o aluguel porque 

hoje a energia ela concorre com o supermercado do mês, nós estamos igualmente Jacamim criando 

os filhos dos outros. Nós temos a obra de Belo Monte no quintal de nossa casa a energia sai daqui 

passa pelo o Sul e vai para São Paulo, Rio de Janeiro e a tarifa desses lugares é insignificante do 

que nós pagamos aqui. Temos o Rio Xingu essa maravilha de natureza que Deus nos deu para que 

essa obra venha se instalar aqui e hoje nós não temos benefício de nada. Então se Deus quiser meus 

amigos eu eleito vou me juntar ao Governo do Estado, com Deputados Federais e Senadores para 

irmos para cima dessa Eletrobrás, que a Celpa compra energia da Eletrobrás e põe para lascar com 

o nosso povo com a conta de energia absurda, e ainda temos um atendimento de péssima qualidade. 

Essa Norte Energia meus amigos tem que ficar um mês de joelho no sol quente para que eu não 

ganhe essa eleição, porque eu vou incomodar essa Norte Energia vou fazer ela cumprir essas 

Condicionantes o mais rápido possível, não só eu mas junto com o Governo do Estado porque isso 

é um direito nosso de nós paraenses. Como é que pode a energia bem no quintal de nossa casa e a 

nossa energia ainda vir lá de Tucuruí, a nossa energia se fosse interligada com a estação daqui nós 

pagávamos setenta e oito por cento a menos. Então meus amigos nós temos que acreditar o meu 

sonho é grande porque é o sonho que se sonha sozinho, mas quando você sonha e acredita o sonho 

se torna realidade. Eu como filho de Altamira moro há cinquenta anos no mesmo endereço, sou o 

cidadão mas conhecido nessa cidade. Agradeceu. O senhor Presidente passou a condução dos 

trabalhos ao terceiro Secretário Waldecir Maia para assumir a direção dos trabalhos, ao assumir 

facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos disse: minha vinda a 

tribuna é para relatar o ofício de nº 047/2017, que recebi da ilustríssima Secretária Municipal de 

Trabalho e Promoção Social dona Rute Barros, relatando uma prestação de contas da sua secretaria 

achei interessante e mandei distribuir cópias para os colegas vereadores, porque muitas das vezes 

os vereadores dizem que desconhece certos trabalhos da SEMINS e que é importante fazermos 

nosso pronunciamento a respeito disso. Inclusive porque tem algumas siglas que muitos houve e 

caba não entendendo o que é por exemplo, BPC (Benefício de Benefício Continuada) o CAD 

ÚNICO que é o Cadastro Único, enfim. Então aqui nós temos o CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social), a vereadora Socorro já foi Secretária também está falando ai realmente 
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Socorro tem a vovó Dolores que pega vários bairros Benedito Maciel, São Joaquim, então esses 

três CRAS eles dividem os bairros, e nesse CRAS é um serviço de proteção e atendimento 

especializadas as famílias. Nós estamos vendo aí que a causa da violência muitas das vezes é a 

falta de oportunidade dessas crianças e desses jovens, muitas mulheres abandonadas pelos 

maridos, muitas crianças e adolescentes criadas pela avó porque muitas das vezes as mães precisam 

trabalhar ou infelizmente morreram e essa crianças acabam digamos assim chegando na 

marginalidade por falta de uma oportunidade. O trabalho desse CRAS é muito importante para 

prevenir isso né. Eu acho que se tiver uma política pública séria que envolva a Secretaria de Saúde 

principalmente para que essas mulheres jovens, adolescentes não possam engravidar cedo porque 

a maioria quando os homens engravidam a mulher vão embora. Então temos que trabalhar isso 

colar o Diu nessas meninas abaixo de vinte e seis anos e aquelas acima de vinte e seis anos, colocar 

naquelas que já tem mais de três filhos fazer a cirurgia de laqueadura porque tem muitas mulheres 

tendo filho de forma irresponsável e essas crianças não tem oportunidade, essa que é a verdade e 

quando as Secretarias são integradas como a Saúde a Educação e a Assistência Social muita coisa 

pode ser feita junto vereadora Irenilde. O serviço de convivência tem um projeto do La Salle meu 

futuro é hoje que oferta oficina de capoeira, balé, pintura e o alvo são os adolescentes e crianças 

até dezessete anos. Temos a Escola Municipal de Música que faz um trabalho belíssimo, do qual 

queremos parabenizar o Silvino Pantoja que também revela talentos e tira esses jovens da 

ociosidade né. Cadastro Único, CEPRO, Craque só de Esporte, o Craque só de   Esporte, por 

exemplo, ele atende mil e quinhentas crianças e adolescentes. Então é um número muito grande lá 

no antigo Centro Comunitário, tem o trabalho de natação, escolinha de futebol, futsal, 

hidroginástica. Tem também um trabalho nos reassentamentos. Eu sempre falo também da escola 

de tempo integral, porque se nós tivermos escola em tempo integral em cada RUC vamos ter esse 

menino ocupado o dia inteiro, a noite ele não vai ter tempo ele vai chegar cansado não vai ter 

tempo de se envolver com esses marginais e não vai ser foco para transportar drogas como existe 

muitos por aí. Tem outros projetos Preparando o Amanhã Criança Feliz, enfim, todo dinheiro 

investido em ação social é pouco para prevenir a criminalidade. Não temos que combater o crime 

com a polícia com o efetivo, mas também na prevenção eu sempre digo isso. Nós temos que 

aproveitar esse momento político e ver os candidatos a Presidente da República que tem propostas 

para fazer creches porque sabemos que o município sozinho não dar conta de fazer sozinho não 

dar conta de fazer muitas creches, ele pode canalizar recurso para A educação infantil, mas aí ele 

vai abastecer recurso na educação básica, enfim em outras áreas. Então a creche ela tem que ser 

política pública nacional, e quanto mas creches tiver mas desenvolvido o município é porque cai 

a mortalidade infantil, cai o número de evasões nas escolas, melhora os índices do IDB da 

educação e previne a criminalidade, evita que os jovens seja um criminoso no futuro. Então a 

questão de construir creches é uma medida que qualquer governante pode se orgulhar porque é um 

projeto para toda a vida, inclusive salva vidas é como se fosse um hospital. Então temos que lutar 

pela creche do Santa Benedita como eu vejo sempre a Socorro vir aqui na tribuna solicitar assim 

como outros vereadores. Mas também solicitar e torcer para que o próximo Presidente da 

República tenha como bandeira as creches e aqui em Altamira termos muitas creches para termos 

um futuro melhor para nossos Altamirenses. Agradeceu. Reassumindo a direção dos trabalhos. Em 

seguida o senhor Presidente passou Para a ORDEM DO DIA, solicitando ao João Roberto que 

faça a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 1839/2018, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, criar o PAP - Programa de Apoio aos Professores, 

com realização de cursos de capacitações para professores e orientações Posturais Corporais e 
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Fonoaudiologia.  Indicação n.º 1840/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de 

Iluminação Pública, realizar o serviço de manutenção e substituições das luminárias queimadas 

nos postes da Rua Mendonça, no bairro Vista Alegre.  Indicação n.º 1841/2018, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, 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 na Rua 

Mendonça, no bairro Vista Alegre.  Indicação n.º 1835/2018, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, construir uma Quadra Esportiva para 

a modalidade Handebol no bairro Santa Ana.  Indicação n.º 1848/2018, de iniciativa do Victor 

Conde, que sugere ao senhor Simão Robson Jatene – Governador do Estado do Pará, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e ampliação das escolas estaduais Dairce 

Pedrosa Torres e Ducila Almeida do Nascimento, em Altamira.  Indicação n.º 1849/2018, de 

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

através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de 

reparo na rede de iluminação pública, substituindo as lâmpadas queimadas, linha d´água, 

sinalização horizontal e vertical, recuperação asfáltica e construção de um trevo na lateral da 

Avenida Jáder Barbalho, dando acesso à Rua Acesso 04.  Indicação n.º 1850/2018, de iniciativa 

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

da Secretaria competente, perfurar um poço artesiano ou semi artesiano para atender a demanda 

de água na EMEF Artur Teixeira.  Indicação n.º 1833/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa, 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de tapa buraco e/ou recapeamento 

asfáltico na Travessa das Avencas, no bairro Jardim Primavera.  Indicação n.º 1834/2018, de 

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

através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, construir um Posto de 

Saúde no bairro Esplanada do Xingu. Indicação n.º 1842/2018, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 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 Acesso 05 e João Alves, no bairro 

Sudam II. Indicação n.º 1843/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar 

o serviço de retirada de lombadas próximos as Faixas de Pedestres na Avenida João Pessoa e na 

Rua Coronel José Porfírio, no bairro Centro. Indicação n.º 1844/2018, de iniciativa do vereador 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de recapeamento asfáltico 

na Travessa Pedro Lemos, no bairro Catedral. Indicação n.º 1827/2018, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação de 02 (duas) pontes, uma sobre o igarapé 

do Zé Bento e outra sobre o igarapé do Grotão, no travessão da Oito. Indicação n.º 1828/2018, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar uma fiscalização rigorosa junto aos 

proprietários de terrenos baldios e/ou abandonados, para fazer com que os mesmos cumpram a lei 

de mantê-los limpos. Indicação n.º 1829/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, colocar 
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em prática ações de incentivo a agricultura familiar para os pequenos produtores rurais de 

Altamira. Indicação n.º 1830/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia e empresários 

locais, para em parceria, criem um projeto que incentive a reciclagem de lixo em nossa cidade.  

Indicação n.º 1831/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

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

acesso das Ruas 8 e 9, no RUC São Joaquim.  Indicação n.º 1832/2018, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar o serviço de colocação de grades de proteção em toda área da Praça Pio XII, 

em frente ao Instituto Maria de Matias. Indicação n.º 1836/2018, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, providenciar o sistema de iluminação pública com lâmpadas de Led, no perímetro que 

interliga a Avenida João Coelho perpassando a rotatória da rodovia Magalhães Barata. Indicação 

n.º 1837/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

galeria pluvial, saneamento básico, linha d´água, meio fio, calçada, rampa de acessibilidade e 

pavimentação asfáltica ou blokreteamento na rodovia Transamazônica, com início no perímetro 

que interliga a entrada do RUC São Joaquim até as Três Pontes.  Indicação n.º 1838/2018, de 

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

através da Secretaria competente, providenciar o sistema de iluminação pública com lâmpadas de 

Led, nas Ruas Ciclo “A”, Ciclo “B” e Ciclo “C”, do ramal das Chácaras, também conhecida como 

Chácara Adriano, nos fundos do Loteamento São Francisco. Indicação n.º 1845/2018, 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 nas Ruas 01, 

02 e 03, no bairro Ibiza. Indicação n.º 1846/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que 

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

realizar o serviço de reforma do espaço físico da Biblioteca Pública Dóris Bulamarque de Miranda, 

localizada na Travessa Treze de Maio, no bairro Premem. Indicação n.º 1847/2018, de iniciativa 

do vereador Almiro Gonçalves, 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 nas Ruas Anfrísio Nunes e Salim Mauad, entre a Rua José Umbelino 

de Oliveira e Acesso 04, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 1851/2018, 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 Cabo Gérson, no 

Assurini. Indicação n.º 1852/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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

recuperação do Travessão do Vianey, no Assurini. Indicação n.º 1853/2018, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção do Travessão Jiboião, sentido Ressaca, 

no Assurini. Indicação n.º 1854/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar 

um Comando de Saúde, com serviços médico e odontológico no bairro Paixão de Cristo. Indicação 

n.º 1855/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, adquirir um terreno para construção de uma Igreja Católica no bairro Paixão 

de Cristo. Indicação n.º 1857/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 
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senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os 

serviços de saneamento básico, calçada, meio fio e pavimentação asfáltica na Passagem 07, no 

bairro Jardim Independente I. Indicação em Conjunto n.º 1856/2018, de iniciativa dos vereadores 

Aldo Boaventura e Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço terraplenagem e recuperação nas estradas dos 

ramais das Baianas e Zé Baiano, com ligação para o Travessão do Espelho, no Assurini.  Moção 

n.º 085/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere que seja encaminhada Votos de 

Reconhecimento e Aplausos pela passagem do Dia Nacional do Trânsito, comemorado nesta data, 

dia 25.09. AVULSOS: - Ofício n.º 076/2018-SI, encaminhado pelo senhor Eduardo Camillo – 

Superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia. Em seguida o senhor Presidente 

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

Indicações n.º 1839, 1840 e 1841/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicação 

n.º 1835/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 1848, 1849 e 

1850/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1833 e 1834/2018, de iniciativa 

do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1842, 1843 e 1844/2018, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior. Indicações n.ºs 1827, 1828 e 1829/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  

Indicações n.ºs 1830, 1831 e 1832/2018, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicações n.ºs 

1836, 1837 e 1838/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 1845, 1846 e 

1847/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves.  Indicações n.ºs 1851, 1852 e 1853/2018, 

de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 1854 e 1855/2018, de iniciativa da 

vereadora Delza Barros.  Indicação n.º 1857/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  

Indicação em Conjunto n.º 1856/2018, de iniciativa dos vereadores Aldo Boaventura e Delza 

Barros.  Moção n.º 085/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimento dirigiu se aos demais colegas e pediu 

poio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1836, 1837 e 1838/2018, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. 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. Indicações n.ºs. 1845, 1846 e 1847/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos 

dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1827, 

1828 e 1829/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Delza Barros que após os cumprimento dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 1854 e 1855/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros. 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. 1830, 1831 e 1832/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1842, 1843 e 

1844/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1839, 1840 e 1841/2018, de iniciativa do vereador 

Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente solicitou ao 

vereador João Roberto 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 a votação em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu 

para VOTAÇÃO:  Indicações n.º 1839, 1840 e 1841/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 
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Mello. Indicação n.º 1835/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 

1848, 1849 e 1850/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1833 e 

1834/2018, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1842, 1843 e 1844/2018, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1827, 1828 e 1829/2018, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 1830, 1831 e 1832/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 1836, 1837 e 1838/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 1845, 1846 e 1847/2018, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações 

n.ºs 1851, 1852 e 1853/2018, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 1854 e 

1855/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação n.º 1857/2018, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos. Indicação em conjunto n.º 1856/2018, de iniciativa dos vereadores 

Aldo Boaventura e Delza Barros. Moção n.º 085/2018, 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 da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: 

quero informar a toda população de Altamira e região que agora no dia trinta de setembro vai 

acontecer a inauguração da estrada da Serrinha, era para ter acontecido na semana passada mas 

devido ao atraso da carreta de asfalto não foi possível. Como já foi feito o asfalto da Princesa do 

Xingu, da Agrovila Sol Nascente e no final da semana inaugura o da estrada da Serrinha. 

Futuramente vai ser asfaltada a pedido da vereadora Irenilde o ramal Novo Xingu até a SUSIPE, 

todos sabem que ali está uma calamidade, no inverno era um sacrifício para as viaturas e aqueles 

produtores rurais trafegar naquele trecho e hoje já estar praticamente está pronta a terraplanagem 

a ponte também foi feita. Também quero dizer que está meio caminho andado os serviços do 

Assurini, onde foi indicação de autoria do vereador João Estevam com o apoio dessa Casa de Leis, 

que já está bem adiantado depois do Gorgulho da Rita foi feito o enlarquecimento das estradas e 

agora estão sendo feito a terraplenagem para em breve termos a honra e a satisfação de estar 

inaugurando aquela outra grande obra que é do Assurini, como já foi falado que vai dar 

trafegabilidade para os produtores escoarem seus produtos. Todos estão convidados para a 

inauguração da estrada Serrinha. Quero parabenizar meu amigo Darlan Barata. Falei com o 

Prefeito Domingos Juvenil, que imediatamente ele autorizou colocar lâmpadas na quadra 08, lote 

40 no bairro do Buriti do nosso amigo Erik. Então fico muito feliz em poder passar essa informação 

porque o nosso pedido está sendo atendido e como de todos os outros vereadores. Também não 

posso deixar de dizer que no final de semana o Guina que é responsável pelas pontes da zona rural 

que sexta, sábado e domingo ele estava trabalhando no ramal Novo Xingu lá no Tatajuba no acesso 

que dar na cinco para poder sair na Transamazônica. Então, a população merece total respeito. 

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

disse: Presidente o que eu quero relatar aqui quanto nosso poder representativo de cobrar solicitar. 

Quero dar a título de informação acompanho os clamores referente ao oficio que encaminhei ao 

senhor Presidente para encaminhar a Norte Energia, é o reparo enfrente a escola do RUC Jatobá 

Rua G está sendo feito o reparo porque lá estava acontecendo muitos acidentes. Quero agradecer 

a Deus por estar aqui como poder representativo mas uma vez e estamos cobrando através de 

documentos fiz indicações e isso é muito gratificante para nós. Inclusive quero relatar um clamor 

senhor Presidente, inclusive nessa semana deu vontade de comprar uma caixa de fogos para soltar 

a Escola Ducila de Almeida que já tinha três anos através de documentos cobrando e não só aqui 

na tribuna cobrando   esculhambando não foi com muito respeito que tenho. Inclusive Presidente 

fiz uma estratégia no mês de junho fiz um, vídeo e postei no grupo da ABRANCAM onde tem 

vereadores de todos os lados, acredito que foi ali o efeito que foi despertado do Governo atual 
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Jatene mandar uma equipe para fazer o reparo de quinze metros de muro que já tinha três anos 

solicitado através de documentos e fotos através de Deputados e nunca tinha dado certo e através 

de um vídeo chegou as pessoas que tem o poder de executar e agora foi executado o serviço do 

muro do Ducila de Almeida. Fiquei muito feliz senhor Presidente sem demagogia, infelizmente 

foi demorado mas saiu. O que ainda me preocupa senhor Presidente se eu fosse jovem e estudasse 

naquela escola e eleito me faria pensar poxa minha escola um muro de três metros nunca era feito. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: dizer que esse oficio que 

chegou e vossa excelência leu nos avulsos foi uma resposta do vereador Raimundinho Aguiar, que 

solicitou informações a respeito da construção do presídio lá em Vitória do Xingu que é uma das 

Condicionantes. O nosso ofício solicitando o cronograma detalhado das Condicionantes e que seu 

ofício foi anexado a ele e nós ainda não obtivemos resposta da Norte Energia. Bem como também 

para concluir, eu disse ainda pouco a questão do programa que eu fiz na discussão das matérias de 

apoio aos professores que foi um dos pleitos meus de campanha na época que fui candidato a 

vereador. Um dos assuntos que eu abordei no meu panfleto foi a realização do concurso público, 

e do Prefeito também foi uma proposta dele para ganhar as eleições, e também da reformulação 

de planos de cargos. Então quero aqui fazer mais uma vez fazer um apelo aos membros das 

Comissões tanto de Educação como de Constituição, Justiça e Redação, e que fique registrado em 

Ata que tão logo se debruce sobre esses projetos para poderem ser analisados o do magistério nós 

estamos aguardando o prazo só vence no dia quinze de outubro salve engano para que a Prefeitura 

responda as propostas que o SAINTEPP fez as contra propostas. Mas o PCCR geral ele se encontra 

aqui na Secretaria da Casa a Comissão de Saúde já indicou os membros do SIND SAÚDE para 

participar da discussão, e eu solicito que esses colegas possam pelo menos a estudar isso em 

conjunto com os servidores, esta Casa está à disposição, o projetor para pelo menos ficar debatendo 

esses assuntos para que não possa ser votada em cima da hora. Então precisamos de um amplo 

debate e aí a bola estar com os vereadores das Comissões para eles tratarem desses assuntos. 

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 cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezoito.   
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