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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO TERCEIRO 

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

TRÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e três 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, Almiro Gonçalves de 

Andrade, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva 

Neto,  Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de 

Oliveira. O senhor 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 dos vereadores Aldo Boaventura (viajando Castelo de Sonhos) e 

Francisco de Assis Cunha (zona rural). Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO 

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

Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos parabenizou o Presidente Dr. Loredan Mello por 

ter ouvido os médicos, diretores dos hospitais e funcionários estaduais e municipais na reunião 

realizada na segunda feira nesta Casa de Leis. Falou com relação aos repasses não realizados pelo 

Governo do Estado. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que 

após os cumprimentos parabenizou o Presidente Dr. Loredan Mello, pela condução da reunião 

realizada na segunda - feira nesta Casa de Leis. Disse também que foi convidado pela vereadora 

Socorro para participar de uma reunião na Secretaria de Saúde, onde encontrava se reunidos o 

Conselho Municipal de Saúde. Também se reportou com relação ao possível fechamento do 

Hospital Geral de Altamira localizado no bairro do Mutirão. Falou com relação aos royalties de 

Belo Monte repassado para a Prefeitura Municipal de Altamira. Também disse que não votará a 

favor do PCCR se for extinguidos os cargos de auxiliar de serviços gerais, garis e vigilantes. 

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

cumprimentos falou da visita que fez ao Centro de Convivência dos Idosos. Também informou 

que fez visita na orla do cais da cidade. Informou também que participou da reunião do Conselho 

Municipal de Saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam que 

após os cumprimentos falou das visitas feitas no Assurini. Falou do cadastramento biométrico 

realizados pelo Cartório Eleitoral nos Quatro Bocas. Também informou dos trabalhos realizados 

nos Travessões do Assurini. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro 

Gonçalves que após os cumprimentos falou da visita realizada no Parque Ipê. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os cumprimentos falou das visitas 

realizadas no final de semana nos Travessões da Grota Seca, Gaviãozinho, Ramal dos Traíras e 

Itaboca. Também informou que na comunidade da Escola São Pedro foi realizado um comando 

médico e odontológico para atender toda aquela comunidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos parabenizou toda a equipe 

de trânsito (DEMUTRAN) pelos trabalhos realizados na cidade de Altamira. Informou que 

participou de uma reunião com os moradores do Travessão da nove juntamente com o Presidente 

da Câmara Municipal de Brasil Novo. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a 

condução dos trabalhos ao Vice-Presidente Raimundinho Aguiar para que também possa fazer uso 

da palavra ao assumir facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello que após os 

cumprimentos disse: o que me traz à tribuna nesse momento é para falar da audiência pública 

realizada aqui ontem à noite dizer que vai ficar para a história de Altamira essa reunião porque 
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conseguiu juntar os usuários do SUS, trabalhadores do SUS, todos os gestores. Dizer que foi um 

aprendizado como disse o vereador Agnaldo Rosas tanto para quem conhece o SUS, como quem 

é grande conhecedora a Gracinda mas também para quem não tem o conhecimento sobre os 

direitos do cidadão na saúde, sabemos que o SUS tem dois grandes desafios que é o financiamento 

e a gestão. É como disse um depende do outro se não tiver financiamento não adianta ter bons 

gestores porque o dinheiro não chega, não tem como chegar políticas públicas. Da mesma forma 

se tiver o financiamento que se não tiver gestores comprometidos o dinheiro vai pelo o ralo e os 

avanços não acontece. Foi elaborado uma carta onde vou fazer a leitura. Carta de Altamira para 

melhorar a qualidade da saúde nos hospitais públicos. Após ouvidos as reivindicações da sociedade 

civil presente na Plenária da Câmara por causa da reunião técnica realizada nesta data do dia vinte 

e dois de abril retiradas as seguintes reivindicações. Primeiro – que os Governos Estaduais e 

Municipais elejam sempre a saúde como prioridade. Segundo – os gestores Estaduais e Municipais 

deverão promover campanhas de conscientização na mídia sob a hierarquização do Sistema Único 

de Saúde, tendo como porta de entrada as Unidades Básicas de Saúde para as situações de rotina 

e de pequenas urgências, explicando o papel da UPA (Unidade de Referência Ambulatorial e 

Hospitalar) para tensão secundária de média e alta complexidade de urgência e emergência. Porque 

o que estar acontecendo a UPA tem dias que cada médico atende mais de duzentos pacientes. 

Então não adianta só o sistema funcionar, os postos de saúde tem que funcionar nos dois horários 

de manhã e tarde, com isso o cidadão não precisa se deslocar até a UPA para poder fazer uma coisa 

que ele podia fazer próximo de sua casa. Tanto a saúde quanto a educação tem que ser próximo da 

casa do cidadão. E para fortalecer a tensão básica tem que ter recursos, tem que ter gestão. Terceiro 

– recomendar ao DEMUTRAN, Policia Militar que realize parceria com as Prefeituras da região 

ações educativas sobre prevenções de acidente de trânsito. Bem promover periodicamente blitz 

em todos municípios com vistas a proibição de excesso de violência no trânsito. Porque falo isso?  

Porque setenta por cento dos leitos do Regional são fraturas, traumatismo craniano, então são 

pessoas que poderiam ter evitado esse acidente, esse acidente que gerou uma fratura ele ocupa 

leito de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia de vesícula, hérnia e assim por diante. Então a 

questão não é só multar não o DEMUTRAN não, e o DETRAN que é competência mas do 

DETRAN orientar o cidadão a usar o capacete a não cometer excesso de velocidade e assim por 

diante. Que o Estado através do Fundo Estadual de Saúde que cumpra com sua responsabilidade 

de cofinanciamento do SUS, apresentando cronograma regular de repasse do Fundo Municipal de 

Saúde de Altamira, devolvendo o teto financeiro programado na PPI 2010, de acordo com a 

Secretaria de Saúde de Assistência de Saúde Portaria de nº 032/2011, o que foi isso? Em 2016 

Altamira perdeu cerca de oitocentos mil reais, da tensão básica da Prefeitura para o hospital do 

Mutirão que antes era Hospital Municipal. Devido a reunião que nós fizemos no Conselho de 

Saúde na semana passada junto com os Conselheiros e alguns vereadores que lá estavam 

imediatamente a SESPA em Belém resolveu liberar trezentos mil reais, desses que foram retirados 

no ano passado sendo que cento e cinquenta mil de excedente de produção de internação, setenta 

e sete da Unidade de intermediarias que cuidam dos recém-nascidos de setenta e sete do hospital 

das Clinicas, que tinham fechado o Hospital das Clinicas que esse recurso foi embora e não ficou 

aqui no município. Então para vocês verem que a união e dos esforços das pessoas já houve uma 

resposta do estado. Mas segundo ontem a equipe aqui da Secretaria de Saúde disse que não é 

somente trezentos que deve mais e que vão lutar junto com essa Câmara para ver se resolve essa 

questão. Conforme os parâmetro da Portaria 1631, ampliar os leitos clínicos e cirúrgicos de UTI 

adulto, UTI Neonatal e UTI pediátrico, bem como de gestante que corre o risco de cardiologia 

como dinâmica e ressonância para o Hospital Regional da Transamazônica. Ontem o enfermeiro 
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Antônio Carlos mostrou aqui que já temos deficiência de leitos aqui em Altamira era para ter mais 

leitos, era para ter cerca de cem leitos a mais. Então não se pode falar em hipótese nenhuma jamais 

e nem repetir isso de pensar em fechar o hospital do Mutirão, o certo é ampliar o Hospital Regional. 

O fortalecimento da Tensão Básica, eu já falei, financiamento da média e alta complexidade que 

é para fazer exames de endoscopia, ultrassonografia e vários exames, rede de urgência e 

emergência, rede de tensão materno infantil e infantil, porque rede de materno infantil? Porque 

aquela UCI do hospital do Mutirão, não recebe como UTI, como recebe o Regional, então tem que 

ser cadastrado o que estar se pedindo é isso. E o índice que mede o desenvolvimento de um 

Município, Estado, de um País é o índice de mortalidade infantil, se vele estiver caindo é porque 

a cidade estar se desenvolvendo, o estado e o Pais estar se desenvolvendo se estiver aumentando 

infelizmente é porque tudo gira em torno de vários índices e esse é um deles. Então o pré-natal 

tem que funcionar adequadamente a rede tem que funcionar tem que ter o médico, o enfermeiro, 

tem que ter assistência para os recém-nascidos. Então ampliação e qualificação do Hospital 

Regional com implantação de novos serviços, redefinição do polo de referência, eles querem 

colocar Altamira não mais de TFD para Belém que mandemos nossos pacientes para Santarém e 

aqui estamos dizendo não e Altamira sempre pertenceu à Belém. Santarém não está dando conta 

de atender o pessoal da região deles para fazer uma cirurgia cardíaca, tratar de um câncer queremos 

que os pacientes se dirija a Belém e não para Santarém. Projeto de Lei proposto pelo o Executivo 

para regulamentar aplicação da taxa de compensação Hídrica de Belo Monte, destinando quinze 

por cento do seu valor para a saúde pública, conforme determinado pela Emenda Constitucional 

nº 029. Em respeito à Constituição Federal de oitenta e oito recomenda aos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário o cumprimento da responsabilidade do financiamento tripartite da saúde e 

da educação. A comunidade Altamirense requer que seja lida pelo o Senhor Helder Barbalho 

Governador do Estado do Pará e ao excelentíssimo senhor Domingos Juvenil Prefeito de Altamira. 

Então essa carta foi assinada por várias autoridades que estavam aqui e por vários representantes 

de bairros. Quero informar que vamos montar um grupo de trabalho para analisar isso, como eu 

disse saúde é uma bandeira supra partidária, não podemos usar a saúde para fazer movimentos 

políticos para si próprio temos que unir forças deixar a diferença de lado deixar as disputas 

partidárias para a época das eleições e tentar junta forças, aqui não tem nada contra o Governador 

e nem contra o Prefeito nesse sentido queremos é que eles trabalhem e elejam a saúde como 

prioridade. Agradeceu.  Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, 

solicitando ao vereador Maia Júnior que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA. Proposta 

de Emenda n.º 001/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, João Roberto, Victor 

Conde e Delza Barros, ao Projeto de Lei n.º 090/2019. Propostas de Emendas n.ºs 009, 010, 011, 

012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 e 024/2019, de iniciativa dos vereadores 

Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Francisco Marcos e Socorro do Carmo, ao Projeto de Lei 

n.º 090/2019. Proposta de Emenda n.º 035/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, ao Projeto 

de Lei n.º 090/2019. Proposta de Emenda n.º 002/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan 

Mello, João Roberto, Victor Conde e Delza Barros, ao Projeto de Lei n.º 091/2019.  Propostas de 

Emendas n.ºs 003, 004, 005, 006, 007, 008/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, ao 

Projeto de Lei n.º 091/2019.  Propostas de Emendas n.ºs 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 

033, 034 e 036/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Francisco 

Marcos e Socorro do Carmo, ao Projeto de Lei n.º 091/2019. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO. Indicação n.º 2370/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito, através do Departamento Municipal de Iluminação 

Pública, realizar o serviço de troca das lâmpadas queimadas na rede de iluminação pública na 
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Avenida Tancredo Neves, no perímetro entre a Rua José Umbelino de Oliveira até a Rua Osterno 

de Alencar Maia.  Indicação n.º 2371/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito, através da Secretaria Municipal de Educação, 

implantar um toldo na faixada da frente da EMEF Nossa Senhora Aparecida, no bairro Liberdade. 

Indicação n.º 2368/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar placas informando o 

horário e o dia de Coleta de Lixo na entrada de cada bairro. Indicação n.º 2369/2019, de iniciativa 

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

Secretaria competente, implantar 02 (duas) lombadas na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em 

frente ao Cartório Eleitoral. Indicação n.º 2372/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito, através da Secretaria competente, realizar o serviço 

de revitalização da Ciclovia da Avenida João Paulo II (avenida que dá acesso ao aeroporto de 

Altamira). Indicação n.º 2357/2019, 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 e/ou asfaltamento nas 

Ruas Curuá Grande, Maceió e Xingu, no Bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2358/2019, 

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 e/ou asfaltamento nas Ruas Roraima e Aimorés, no Bairro Jardim 

Independente I. Indicação n.º 2359/2019, 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 e/ou asfaltamento nas 

Ruas São Rafael, São Paulo e Celpa, no Bairro Jardim Ibiza. Indicação n.º 2373/2019, de iniciativa 

do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de reforma no prédio onde funcionava o Cinema Lúcio Mauro, 

como também, após a reforma que seja reativado com a programação cinematográfica. Indicação 

n.º 2374/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito, através da Secretaria competente, criar um projeto de Alfabetização Cidadã voltada ao 

pessoal do Departamento de Limpeza Pública, em especial aos Garis. Indicação n.º 2375/2019, de 

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

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

drenagem e linha d’água e blokreteamento no Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 2360/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o 

serviço de reparo na pavimentação asfáltica na Rua 03, no Parque Ipê. Indicação n.º 2361/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com vista implantar mais um 

Conselho Tutelar em Altamira. Indicação n.º 2367/2019, 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 na rede de iluminação pública na 

Passagem 03, no bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 2362/2019, de iniciativa da vereadora 

Irenilde Gomes, que sugere ao Major Fábio Roberto Dias de Carvalho – Comandante do 16º 

Batalhão Xingu, intensificar as rondas nas proximidades das escolas de Rede Municipal de Ensino 

em Altamira.  Indicação n.º 2363/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

Major Fábio Roberto Dias de Carvalho – Comandante do 16º Batalhão Xingu, realizar Comando 

Rural com viaturas nas agrovilas Princesa do Xingu, Vale Piauiense e Serrinha. Indicação n.º 
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2364/2019, 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 WE-14, dando 

acesso à Rua Pedro Viera, WE-15 e Pedro Vieira até a Rua Ozório Freitas, no bairro Liberdade. 

Indicação n.º 2365/2019, 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 “A”, “B” e 

“C”, no bairro Liberdade. Indicação n.º 2366/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

implantação de Faixa Elevada de Segurança para pedestres e alunos em frente as EMEFs Nossa 

Senhora Aparecida e Anísio Uchoa, no bairro Liberdade. Indicação n.º 2376/2019, de iniciativa 

do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, realizar um Comando de Saúde no Travessão do Espelho, no 

Assurini.  Indicação n.º 2377/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil Prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar um Comando de 

Saúde no Travessão da Firma, no Assurini.  Indicação n.º 2378/2019, de iniciativa do vereador 

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

de Saúde, realizar um Comando de Saúde no Travessão da Laje, no Assurini. Indicação n.º 

2379/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

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

serviços de linha d’água e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas João Vieira de Melo 10 de 

Agosto, no Bairro Dom Lorenzo. Indicação n.º 2380/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

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

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

pavimentação ou bloqueteamento na Alameda Três Corações, no Conjunto Altaville II, no bairro 

Alberto Soares. Indicação n.º 2381/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Secretário Municipal de Educação, providenciar a reforma da EMEF Dom Clemente 

Geiger, no bairro Brasília. Indicação n.º 2382/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, realizar o serviço de limpeza na Avenida João Pessoa, na orla do cais, em 

especial no local das embarcações. Indicação n.º 2383/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de limpeza na Praça ao ar livre, localizada 

na Rua “O”, no RUC Jatobá.  Indicação n.º 2384/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, 

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

Iluminação Pública, realizar o serviço de recuperação da rede de iluminação pública, na entrada 

do RUC Água Azul.  Moção n.º 115/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que 

seja encaminhada Moção de Congratulação aos Contabilistas pela passagem do Dia da 

Contabilidade, comemorado anualmente no dia 25 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 2370 e 2371/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar. Indicações n.ºs 2368, 2369 e 2372/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações 

n.ºs 2357, 2358 e 2359/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2373, 2374 e 

2375/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2360, 2361 e 2367/2019, de 
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iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2362 e 2363/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2364, 2365 e 2366/2019, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 2376, 2377 e 2378/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. 

Indicações n.ºs 2379, 2380 e 2381/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 

2382, 2383 e 2384/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. - Moção n.º 115/2019, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior. Fazendo 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 2360 e 2361/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 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. 2362 e 2363/2019, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes. 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. Indicações n.ºs 2382, 2383 e 2384/2019, de iniciativa do vereadora Delza Barros. 

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

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

Indicações n.ºs 2370 e 2371/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Isaac 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 2370 e 2371/2019, 

de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2368, 2369 e 2372/2019, de 

iniciativa do vereador maia júnior. Indicações n.ºs 2357, 2358 e 2359/2019, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 2373, 2374 e 2375/2019, de iniciativa do vereador João 

Roberto. Indicações n.ºs 2360, 2361 e 2367/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicações n.ºs 2362 e 2363/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2364, 

2365 e 2366/2019, de iniciativa do vereador Assis cunha. Indicações n.ºs 2376, 2377 e 2378/2019, 

de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 2379, 2380 e 2381/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2382, 2383 e 2384/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros. Moção n.º 115/2019, de iniciativa do vereador maia júnior. 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 Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos reportou se com relação 

ao Projeto de Lei de autoria do vereador Francisco Marcos, onde o mesmo direcionou sua 

indignação a Comissão de Justiça e Redação, com relação ao Parecer contrário ao Projeto de Lei 

do vereador Marquinho. Também parabenizou a programação da Pesca do Pacu de Seringa pela 

belíssima programação que há vinte anos é realizada em nossa cidade. Agradeceu. 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 a Reunião. Mandando lavrar à presente 

Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte 

e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove.  
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