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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  
 

Aos dezesseis dias do mês de abril 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 Júnior, Isaac Costa 

da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Irenilde Pereira Gomes, Maria Delza Barros 

Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de Oliveira. O Presidente 

convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. 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 de Deus. Mandando justificar a ausência do 

vereador João Estevam Neto (zona/rural). Em seguida o senhor Presidente submeteu para 

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

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

votação, aprovada pela maioria abstendo se de votar os vereadores. João Roberto e Francisco 

Marcos.  Em seguida 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 reportou se com relação as visitas realizadas em alguns órgãos, UPA, PROPAZ, 

CREAS e ECOM (abrigo de meninas e meninos). Também realizei visita na escola localizada no 

Travessão Sol Nascente. Também se reportou com relação ao salário dos servidores do Hospital 

Público da Transamazônica. Também relatou com relação visita ao Cinema Lúcio Mauro, onde o 

mesmo encontra se de portas fechadas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos que após os cumprimentos se reportou com relação ao PCCR dos servidores 

públicos. Também se solidarizou com a vereadora Socorro com relação a proibição da mesma no 

ECOM. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os 

cumprimentos disse: também me solidarizo com a vereadora Socorro pelo o ato insano cometido 

pela Diretora do ECOM. Também se reportou com relação a uma mens agem recebida de uma 

técnica de enfermagem do Hospital Geral de Altamira, onde a mesma disse que ficou à disposição 

da Secretaria de Saúde, porque a Secretaria entendeu que foi ela que induziu as mães a fazerem a 

filmagem da falta dos medicamentos no hospital. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Victor Conde que após os cumprimentos informou com relação as visitas feitas nos 

bairros durante a semana. Também informou da reunião que participou junto ao FOSCEP (Fórum 

Regional de Segurança Pública). Também falou da Patrulha Maria da Penha, que irá atender as 

nossas mulheres. Também informou que esse projeto foi criado pela FOSCEP com parceria com 

a Polícia Militar e outras entidades. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto que após os cumprimentos agradeceu ao Presidente Dr. Loredan por deixar o mesmo 

conduzir a vigésima segunda Marcha do Brasil de Prefeitos e Vereadores, onde informou que neste 

ano compareceu mas de oito mil pessoas. Também parabenizo o Prefeito de Santarém Dr. Nero, 

também Presidente da FAMEP. Também parabenizo o Dozete - Presidente da AMUTE. 

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

falou com relação ao concurso público de Altamira dizendo que é favorável ao concurso público. 

Também falou com relação ao concurso da FUNAI. Também falou com relação ao concurso de 

Vitória do Xingu. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Junior que após os 

cumprimentos disse: informou com relação suas visitas realizadas em alguns bairros da cidade 

como por exemplo no bairro São Domingos onde foram realizados alguns atendimentos cortes de 
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cabelo, teste de glicemia, orientação social e outras atividades relacionadas a cultura e esporte do 

nosso município. Informou também que no próximo sábado será realizada essa ação no Buriti. 

Informou que participou no X Fórum da Contabilidade no município de Altamira. Também falou 

com relação a aprovação do PCCR. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos parabenizou os grupos Folclóricos da nossa 

cidade, onde pediu apoio ao Secretário de Cultura apoio para os grupos folclóricos. Também falou 

com relação as frentes de trabalhos que estão sendo realizadas no Ramal Novo Xingu. Limpezas 

nos bueiros de nossa cidade. Informou também com relação aos trabalhos que estão sendo 

realizados de saneamento, meio fio, linha d’água e blokreteamento da rua da Granja no bairro 

Jardim Oriente. Recapeamento asfáltico da rua Antônio Vieira, bairro de Brasília, Travessa Pedro 

Gomes, Avenida Tancredo Neves, Avenida Bom Jesus no bairro Mutirão, rua Anfrísio Nunes, rua 

Primeiro de Janeiro, Coronel José porfírio, Coronel Tancredo. Também nos Travessões da sete, 

cinco e nove, onde estão sendo realizados grandes trabalhos. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente Raimundinho Aguiar, que após 

assumir a direção dos trabalhos facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello que após os 

cumprimentos relatou com relação a sua participação em alguns eventos. Na última sexta-feira 

participei da Patrulha Maria da Penha do lançamento desse Projeto importantíssimo para a 

prevenção da violência contra a mulher. Na qual quero parabenizar A Malaque e a todo grupo do 

FOSCEP (Fórum de Segurança Pública). Parabenizar na pessoa do Dr. Samuel nosso assessor 

jurídico que é assessor jurídico do Fórum, bem como do vereador Victor Conde que desde o início 

se mostrou interessado com essa área da segurança pública e que vem se dedicando a este grupo à 

esta causa. Também fazer referência passei rapidamente no evento de esporte que a SEMINS 

realizou no bairro São Domingos. Também parabenizar o vereador Maia Júnior que lá esteve 

presente representando a Câmara. Também parabenizar a dona Ruth e o Wellington pelo trabalho 

que vai ser levado para todos os bairros da cidade. No último domingo participei lá na Associação 

dos Moradores do Ramal dos Cocos, a convite do Cruz da melancia, e eu como Presidente de um 

Poder Constitucional tenho que participar onde sou convidado e quando há disponibilidade de 

tempo de eventos dessa natureza naquela ocasião me coloquei à disposição dos moradores 

enquanto parlamentar para levar o Governador Helder as principais demandas daquele ramal que 

é a questão da água, que a SEDAP desde o ano passado ela tem um projeto de um poço para o 

Ramal dos Cocos e vamos cobrar isso do Governador ainda nesse mês de abril. Cobrar asfalto 

ainda para aquele Ramal, porque são mais de oitocentas famílias é um Ramal de produtores rurais 

que produzem grande parte da agricultura aqui do município e do município de Vitória do Xingu. 

Lá no evento estavam várias autoridades políticas, ex-políticos e minha presença causou uma certa 

celeuma e foi motivo nesses dois últimos dias de intensos debates nas redes sociais, do qual o 

vereador Dr. Agnaldo Rosas acabou de se manifestar. Eu não perco tempo em responde Fake News 

em responder notícias mentirosas, mas como vemos que tem uma questão por trás organizada para 

tentar denegrir minha imagem eu não posso me furtar a fazer essa manifestação. Porque como 

disse as notícias falsas em nenhum momento eu prometi asfalto para aquela comunidade, em 

nenhum momento eu fiz algum tipo de aliança política porque as eleições de dois mil e vinte serão 

em dois mil e vinte e nós não sabemos nem se Deus vai permitir que nós estejamos vivos no 

próximo ano, que será de sermos candidatos a alguma coisa. Então quero mandar um recado para 

o Júnior, Roxo Varejão, Humberto Lext e Denis Aguiar, que desta vez vamos deixar passar essas 

atitudes caluniosas e mentirosas, mas que da próxima vou procurar a Justiça para fazer denúncia 

contra Fake News, contra mentiras e contra falta de respeito porque em nem um momento com 

minha presença lá trai o Prefeito de Altamira  do qual sou amigo pessoal há mais de vinte e Dois 
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anos, não sou amigo de ocasião e nem preciso ficar falando aos quatro cantos o respeito e 

reconhecimento pela biografia da vida política  que o Dr. Juvenil tem em Altamira. E apesar disto 

também contesto quando não concordo e tenho minha liberdade de responder quando discordo 

tenho essa autonomia mas o respeito como respeito todos os senhores. Inclusive em Altamira não 

tenho inimigos graças a Deus só tenho amigos, tanto é que nesta Casa fui eleito a unanimidade 

pelos meus pares, respeito até dos meus pares da oposição pela forma de como eu os trato. Então 

exijo respeito desses cidadãos, porque se eu fosse passar, se eu fosse encaminhar o tanto de 

mensagem que eu recebo com coisas que ofendem a honra das pessoas principalmente ligados a 

vereadores aqui vídeos, mensagens com certeza eu estaria cometendo uma irresponsabilidade 

porque eu não sei da veracidade dessas informações. Então peço a essas pessoas respeito a minha 

pessoa e dizer que nossa assessoria Jurídica da próxima vaio acionar a Justiça porque é um direito 

que me cabe. Vou deixar uma frase de Huiston Tituo que foi um político inglês, que disse o 

seguinte: uma mentira dar uma volta inteira ao mundo antes mesmo que a verdade tenha a 

oportunidade de se vestir. Agradeceu. Em seguida o Vice-Presidente Raimundinho Aguiar, 

repassou a condução dos trabalhos ao Presidente Dr. Loredan Mello. 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 2352/2019, 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 o 

serviço de meio fio, linha d’água e calçada blokreteamento e/ou asfaltamento da Rua Rosário, no 

bairro Bela Vista.  Indicação n.º 2353/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que 

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

realizar os Jogos dos Povos Indígenas.  Indicação n.º 2332/2019, 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 recuperação 

dos redutores de velocidade na Rua Cumaru, em frente a EMEF Florêncio Filho, no RUC Jatobá.  

Indicação n.º 2351/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, realizar o serviço de galeria de drenagem profunda nas proximidades da 

rotatória da Avenida Tancredo Neves com a Avenida João Rodrigues.  Indicação n.º 2355/2019, 

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

Municipal, através da Departamento Municipal de Iluminação Pública, implantar o serviço de 

iluminação pública (kit e braços e luminárias), nos postes ao longo da estrada do ramal do Cipó 

Ambé. Indicação n.º 2328/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar o piso tátil 

nas calçadas da Rua Sete de Setembro, no Centro.  Indicação n.º 2329/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Administração/Guarda Municipal, destacar, todas as terças feiras, uma 

equipe de Guardas Municipais para se fazerem presentes na Câmara Municipal de Altamira, 

durante a realização das reuniões Legislativas.  Indicação n.º 2330/2019, 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 limpeza na rede de esgota 

de drenagem de águas pluviais na Avenida João Paulo II.  Indicação n.º 2327/2019, 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 serviços de linha d’água 

e blokreteamento ou asfaltamento nas Ruas Irmão Fernandes e São Gaspar e, na Travessa do Lago, 
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no Bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 2333/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte 

energia e empresários local, para que em parceria, criem um projeto que incentive a reciclagem de 

lixo em nossa cidade.  Indicação n.º 2334/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

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

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

Ernesto Acioly até o entroncamento do Km. 04. Indicação n.º 2356/2019, de iniciativa do vereador 

João Roberto, que sugere ao senhor Eduardo Luiz Pinto Camillo - Superintendente de Relações 

Institucionais da Norte Energia, com cópia ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, ao 

IBAMA e ao Ministério Público, Estadual, disponibilizar os serviço de ligações de água tratada e 

esgotamento sanitário para o Conjunto Residencial Santa Benedita, no bairro Nova Altamira (São 

Domingos).  Indicação n.º 2320/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

galeria pluvial, linha d´água, meio fio, calçada com acessibilidade e pavimentação asfáltica nas 

Ruas Odileida Sampaio, Irmã Serafina, Joselma Thie e Valéria Gonçalves, no bairro Ayrton Senna 

I.  Indicação n.º 2321/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de duplicação, 

como também, galeria pluvial, linha d´água, meio fio, rampa de acessibilidade e pavimentação 

asfáltica na Rodovia Magalhães Barata, no trecho entre o semáforo da rodovia Transamazônica 

até o Loteamento Viena.  Indicação n.º 2338/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realizar os serviços reabertura, terraplenagem e encascalhamento dos ramais Itaboca I e II. 

Indicação n.º 2323/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Subprefeitura de Castelo de Sonhos, realizar o 

serviço de reforma de 02 (duas) pontes na Vicinal do PDS Brasília. Indicação n.º 2350/2019, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Subprefeitura de Castelo de Sonhos, realizar o serviço de recuperação do 

ponte e recuperação do Travessão n.º 04, localizado no PDS Brasília. Indicação n.º 2325/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, incluir o bairro Aparecido no programa “Chão 

Legal”. Indicação n.º 2326/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

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

sinalizadores, tipo “olho de gato”, no eixo central da Rua Antônio Vieira, no bairro Brasília.  

Indicação n.º 2336/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar 02 (duas) lombadas, uma 

antes outra depois da ponte sobre o rio Cupiúba, no ramal Monte Santo. Indicação n.º 2337/2019, 

de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Alexandre Bossatto - Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, construir Faixas Elevadas para Pedestre nos 

seguintes locais: SESI, Colégio Polivalente de Altamira, Universidade Federal do Pará e Escola 

Octacílio Lino.  Indicação n.º 2342/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de meio fio, linha d’água e blokreteamento 

e/ou asfaltamento na Passagem 07, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2343/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza na Praça localizada no 

Conjunto Santa Benedita.  Indicação n.º 2344/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, 



 
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 
 

5 

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

construir um Posto de Saúde no Bairro Ayrton Senna I.  Indicação n.º 2346/2019, de iniciativa da 

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

da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir 04 (quatro) monitores Multiparamétricos, sendo 02 

(dois) para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA e 02 (dois) para o Hospital Geral de Altamira 

São Rafael, no bairro Mutirão. Indicação n.º 2347/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do 

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

Municipal de Saúde, adquirir 02 (dois) Respiradores, sendo 01 (um) para a Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA e 01 (um) para o Hospital Geral de Altamira São Rafael, no bairro Mutirão.  

Indicação n.º 2349/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir 01 

(um) veículo, tipo ambulância para o SAMU/Altamira.  Indicação n.º 2345/2019, de iniciativa da 

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

Departamento Municipal de Trânsito, construir uma Cobertura no ponto de Mototaxi na Rua 

Acesso 02, em frente ao SESI, no bairro Premem. Indicação n.º 2248/2019, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realize estudos com vistas implantar um Altamira, uma Padaria Popular 

para oferecer café da manhã a preço acessível à população, como também, distribuir nos órgãos 

de assistência social do município.  Indicação em Conjunto n.º 2322/2019, de iniciativa dos 

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

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de tapa buraco no rodovia 

Transassurini, no trecho entre o Porto em Altamira até a Agrovila Sol Nascente, no Assurini.  

Indicação em Conjunto n.º 2324/2019, de iniciativa de todos vereadores, que sugere ao Ministério 

do Trabalho, Posto em Altamira, disponibilizar diariamente um número maior de emissão de 

Carteiras de Trabalho no município de Altamira.   Indicação em Conjunto n.º 2331/2019, de 

iniciativa de todos vereadores, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

encaminhar a esta Casa de Leis, para tramitação e votação, Projetos de Leis nominando a rua onde 

está localizada a Creche, seja nominada de Rua Xipaia, no RUC Pedral.  Indicação em Conjunto 

n.º 2335/2019, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e João Roberto, que sugere ao senhor 

Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de reforma do prédio do Terminal Rodoviário de Altamira. Indicação em Conjunto n.º 

2339/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e João Estevam, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao Cartório da 18ª Zona Eleitoral de 

Altamira, destacar uma Equipe para realizar o serviço de cadastramento Biométrico no Travessão 

do Babaquara, no Assurini.  Indicação em Conjunto n.º 2340/2019, de iniciativa dos vereadores 

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

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

trecho entre o rio Xingu e o rio Ituna, no Assurini. Indicação em Conjunto n.º 2341/2019, de 

iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e João Estevam, que sugere ao senhor Domingos 

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

e encascalhamento nos pontos críticos, no Travessão Quatro Bocas, no trecho entre a casa do 

senhor Nilson até o rio Xingu, no Assurini. Indicação em Conjunto n.º 2354/2019, de iniciativa 

dos vereadores Dr. Loredan Mello e Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras/Coordenação de Zona Rural, através 

do projeto PDRS Xingu, realizar os serviços de recuperação, alargamento e encascalhamento nos 

pontos críticos no Travessão da Sete. Moção n.º 113/2019, de iniciativa do Victor Conde, que 
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sugere que seja consignado Moção de Aplauso pela passagem do Dia Municipal dos 

Desbravadores, comemorado anualmente no dia 14 de abril. Moção n.º 114/2019, de iniciativa do 

Victor Conde, que sugere que seja consignado Moção de Aplauso pela passagem do Dia da 

Engenharia, comemorado anualmente no dia 10 de abril. AVULSOS:  Ofício n.º 723/2019/SSAI, 

encaminhado pelo Deputado Estadual Eraldo Pimenta, encaminhando a Moção n.º 088/2019, que 

solicita a ampliação do Hospital Regional Público da Transamazônica. Em seguida o senhor 

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

Indicações n.ºs 2352 e 2353/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 

2332, 2351 e 2355/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2328, 

2329 e 2330/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2327/2019, de iniciativa 

do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2333, 2334 e 2356/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 2320, 2321 e 2338/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 2323 e 2350/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 2325 

e 2326/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2336 e 2337/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2342, 2343 e 2344/2019, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2346, 2347 e 2349/2019, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Indicação n.º 2345/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação 

n.º 2248/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação em Conjunto n.º 2322/2019, 

de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Socorro do Carmo. Indicações em Conjunto n.ºs 

2324 e 2331/2019, de iniciativa de todos vereadores. Indicação em Conjunto n.º 2335/2019, de 

iniciativa dos vereadores Victor Conde e João Roberto. Indicações em Conjunto n.ºs 2339, 2340 e 

2341/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e João Estevam. Indicação em 

Conjunto n.º 2354/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Irenilde Gomes.  

Moções n.ºs 113 e 114/2019, de iniciativa do Victor Conde. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos dirigiu se vãos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2323 e 2350/2019, de iniciativa do vereador 

Aldo Boaventura. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que 

após os cumprimentos dirigiu se aos demais dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2346, 2374 e 2349/2019. 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 2320, 2321 e 2338/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Delza 

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

suas matérias. Indicação nº 2345/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2342, 2343 e 

2344/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos dirigiu se caos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2325 e 2326/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde 

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

matérias. Indicações n.ºs 2333 e 2337/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos dirigiu se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2333, 2334 e 

2356/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos dirigiu se caos demais colegas o apoio 
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para aprovação de suas matérias.  Indicações n.ºs 2332, 2351 e 2355/2019, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. 

Loredan Mello que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2352 e 2353/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello. 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:  Indicações n.ºs 2352 e 2353/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  

Indicações n.ºs 2332, 2351 e 2355/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 2328, 2329 e 2330/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 

2327/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2333, 2334 e 2356/2019, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2320, 2321 e 2338/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2323 e 2350/2019, de iniciativa do vereador Aldo 

Boaventura. Indicações n.ºs 2325 e 2326/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.ºs 2336 e 2337/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2342, 

2343 e 2344/2019, de iniciativa da vereadora Maria do Carmo. Indicação n.º 2345/2019, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação n.º 2248/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicação em conjunto n.º 2322/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves 

e Socorro do Carmo. Indicações em conjunto n.ºs 2324 e 2331/2019, de iniciativa de todos 

vereadores. Indicação em conjunto n.º 2335/2019, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e 

João Roberto. Indicações em conjunto n.ºs 2339, 2340 e 2341/2019, de iniciativa dos vereadores 

Dr. Loredan Mello e João Estevam. Indicação em conjunto n.º 2354/2019, de iniciativa dos 

vereadores Dr. Loredan Mello e Irenilde Gomes. Moções n.ºs 113 e 114/2019 vereador Francisco 

Marcos.  Indicações n.ºs 2346, 2347 e 2349/2019, de iniciativa da vereadora Socorro, de iniciativa 

do Victor Conde. Aprovadas a unanimidade. O senhor Presidente consultou ao Soberano 

Plenário para saber se o mesmo acata prorrogar a Reunião por mas trinta minutos. Aprovado a 

unanimidade.  Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte 

das COMUNICAÇÔES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos reportou se com 

relação as escolas de Castelo e Cachoeira da Serra. Também se reportou com relação ao parques 

e orlas da cidade de Altamira. Informou que participou de várias reuniões onde o assunto era Luz 

Para Todos. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os 

cumprimentos pediu aos vereadores que oficiasse a Secretaria de Administração para que ela 

mande para a Câmara Municipal todas as Leis que regulamenta a travessia do Assurini. Também 

se reportou com relação ao concurso público no ano de dois mil e sete. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos reportou se com 

relação aos bairros de nossa cidade que encontram se em total abandono. Pediu aos nobres pares 

apoio para melhorias dos loteamentos de nossa cidade. Informou a todos os presentes que algumas 

ruas da nossa cidade que está sendo asfaltadas é obra da Norte Energia. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos solicitou dos nobres pares 

para que se unissem para trabalharem juntos em prol da população de Altamira. Disse também que 

no seu dia a dia está trabalhando na zona urbana e também na zona rural tentando buscar dias 

melhores para a população de nossa cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos que após os cumprimentos reportou se com relação aos royalties de Belo 

Monte, mesmo perguntou onde foram investidos esses royalties de Belo Monte. Comentou com 



 
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 

relação a fala do vereador Aldo Boaventura, onde o mesmo falou dos sessenta milhões de reais. 

Também falou com relação a legalização fundiária do bairro Paixão de Cristo. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que após os cumprimentos solicitou ao 

Presidente Dr. Loredan para enviar convite haja vista no dia dezoito de maio, Dia ao Combate à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes para que ela possa estar presente aqui nossa 

Ministra Damares Alves, para contribuir nessa data tão importante.  Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos falou com relação as escolas do 

Estado que estão em reformas há mais de dez anos. Também parabenizou o atleta Altamirense da 

modalidade de handebol Edileno Silva de Araújo. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

facultou a palavra ao senhor Edvanir da Silva França – Presidente da AGFAL (Associação dos 

Grupos Folclóricos de Altamira) onde o mesmo se reportou com relação ao Projeto de Lei que 

estar nesta Casa de Leis já protocolado. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan 

Mello disse: quero fazer algumas considerações o Manoelzinho que é o Secretário da Câmara 

informou que faltam algumas documentações de vocês para requer essa Certidão de utilidade 

pública. Não tenho dúvida que aprovaremos todos nós vereadores somos a favor da cultura de 

Altamira, assim fortalecer a cultura de Altamira. Mas todo Projeto de Certidão de utilidade pública 

há necessidade da sanção do Prefeito. Então vocês também tem que procurar a Prefeitura para 

fazer gestão o dia que aprovar aqui para que o Prefeito sancione. Vocês estão de parabéns pela 

união, e por deixar no calendário de Altamira essa marca, tenho certeza que todas aqui vão lutar 

para que esta peteca não caia, que a cultura continue sendo um elo de geração de emprego, renda, 

fortalecimento de turismo e da possibilidade também de tirar nossos jovens das drogas porque 

cultura é educação e arte. Parabéns a todos vocês. +Não havendo mais manifestantes, o senhor 

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

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

assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos dezesseis dias do mês de abril do 

ano de dois mil e dezenove.  
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