
 
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 
 

1 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

SETE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Aos sete dias do mês de maio 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 Andrade de 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, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira 

Gomes, João Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros Monteiro e Victor Conde de Oliveira. O 

senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino de Altamira. 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 da vereadora Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (viajando/Belém). Em 

seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião 

Ordinária realizada no dia trinta de abril do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação.  Aprovada a unanimidade. Em seguida os vereadores Victor 

Conde e Maia Júnior pedirão para ser corrigida a Ata anterior onde os mesmos estavam ausentes 

na hora da votação do pedido para que fosse adiada a votação dos Projetos de Leis nº 090 e 

091/2019, com suas respectivas Emendas a pedido do vereador Isaac Costa.   Em seguida o senhor 

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

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

relação a mais uma medida desastrosa do Governo Federal, onde diz que apesar de muito recente 

mas tem feito muitos atos que ao meu ver é de muita incompetência. Onde na última terça feira 

ele feriu o que temos de mais importante no Brasil que é a educação. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos informou senhores recebi 

um oficio do ano de dois mil e dezoito, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde direcionado 

para a Norte Energia onde a mesma pedia ajuda para pagar a energia do hospital que é de 

responsabilidade da Prefeitura.  Também falou da reunião do Conselho de Saúde, onde o 

Conselheiro deixou muito claro que deve se responsabilizar criminalmente o Executivo Municipal 

e o Estadual. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após 

os cumprimentos falou eu me preocupo pois vi nas redes sociais os cortes de energia elétrica nas 

Unidades de Saúde de Altamira. Também se reportou com relação aos royalties de Belo Monte, 

perguntou onde está sendo investidos esses recursos. Também fez o apelo verbal ao senhor 

Presidente para encaminhar ao Ministério Público com relação ao concurso público realizado pela 

ex-Prefeita Odileida Sampaio, onde o mesmo foi cancelado e o dinheiro das pessoas que fizeram 

as inscrições não foi devolvido.   Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Estevam que após os cumprimentos falou ouvi o nobre vereador se reportar com relação a saúde 

quero informar que no Assurini em dez dias foram realizados quatro comandos médicos sendo no 

Itapuama, Babaquara, Lages e no Quatro Bocas. Parabenizou a Secretária de Saúde Kátia Lopes. 

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

disse: falou da Comissão que estar pleiteando na questão dos loteamento, informou que visitou no 

domingo rua por rua. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após 

os cumprimentos falou Visitei na COSALT na semana passada e pude ver a nova estação que a 

Norte Energia está fazendo onde vai ser dobrada a capacidade de água no município de Altamira. 

Informou também que visitou os bairros Ibiza e Dom Lorenzo. Agradeceu. Em seguida fez uso da 
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palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos informou participei de uma 

reunião com o Comandante do 16ºBPM (Polícia Militar de Altamira) Major Carvalho, na 

oportunidade falei da importância do trabalho da Polícia Militar em nossa cidade e também na 

zona rural. Também falou da visita feita no Assurini. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Junior que fizesse a leitura das 

matérias. SÓ LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 092/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, 

que Institui o programa “Jovem Aprendiz” no âmbito do município de Altamira.  Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 093/2019, de 

iniciativa dos vereadores João Roberto e Dr. Loredan Mello, que reconhece como entidade de 

Utilidade Pública para o município de Altamira, Estado do Pará, o Centro de Assistência Social 

LA SALLE/ALTAMIRA. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável as 

Propostas de Emendas Modificativas n.ºs 001, 002 e 003/2019 e Proposta de Emenda Aditiva n.º 

004/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, a Lei Municipal n.º 3023/2012, que Institui o 

Sistema de Serviço de Transporte através de mototaxi no município de Altamira.  Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Resolução n.º 025/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que instituo o título “Empresa Amiga do Jovem e do 

Adolescente”, no âmbito do Município de Altamira. Indicação n.º 2397/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Educação, implantar no turno da noite, o projeto do EJA – Educação 

de Jovens e Adultos, na escola do RUC Água Azul. Indicação n.º 2398/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de sinalização horizontal, com a pintura 

de uma Faixa de Pedestre em frente à Escola Ideal, no RUC Água Azul. Indicação n.º 2399/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, construir um Posto de Saúde no Loteamento 

Viena. Indicação n.º 2391/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

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

Pública, realizar o serviço de troca de lâmpadas queimadas na rede de iluminação pública na Rua 

vereador Deodoro Evangelista (antiga Rua Adutora) no bairro Jardim Independente II.  Indicação 

n.º 2400/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos 

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

Urbana, instalar suporte para estacionamento de bicicletas em frente aos bancos, hospitais e locais 

de grande fluxo de pessoas. Indicação n.º 2405/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

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

construir 02 (dois) Pórticos nas entradas da cidade de Altamira, um na rodovia Ernesto Acioly com 

a BR-230 - Transamazônica, sentido Marabá e um na junção da BR-230, Transamazônica com a 

Avenida Alacid Nunes, Km 04, sentido Santarém. Indicação n.º 2406/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Administração/Guarda Municipal, destacar uma equipe de Guardas 

Municipais para se fazerem presentes diariamente nas dependências do prédio da SEMED. 

Indicação n.º 2407/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar as Olimpíadas Escolares, 

abrangendo todas as escolas de rede municipal de ensino de Altamira. Indicação n.º 2411/2019, 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 
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linha d’água e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas Paraíso e Altamira e, também na 

Travessa 15 de Novembro, no Bairro Santa Ana.  Indicação n.º 2412/2019, 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 Sebastião, São Francisco e na Avenida Jatobá, 

no Bairro Santa Ana.  Indicação n.º 2424/2019, 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 recapeamento da pavimentação 

asfáltica da Rua Antônio Melo e nas Travessas Antônio Melo e Antônio Mendes, no Bairro Bela 

Vista.  Indicação n.º 2401/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, 

disponibilizar Kits de Robótica Educacionais para as instituições de Ensino Infantil e Fundamental 

de Altamira.  Indicação n.º 2402/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

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

sistema de Registro de presença por meio de reconhecimento fácil em todos as escolas da Rede 

Pública do município.  Indicação n.º 2403/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

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

frente das Escolas da Rede Pública do município seja disponibilizado blokretes ou pavimentação 

asfáltica. Indicação n.º 2385/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, estender o programa 

“Chão Legal” aos moradores dos bairros Paixão de Cristo e São Domingos.  Indicação n.º 

2386/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Eduardo Luiz Pinto 

Camillo - Superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, realizar o serviço de 

reconstituição asfáltica na Avenida João Pessoa, em frente ao letreiro “Eu Amo Altamira”. 

Indicação n.º 2387/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, perfurar um Poço Artesiano nas 

dependências da EMEF Artur Teixeira. Indicação n.º 2388/2019, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, implantar redutores de velocidade, placas de sinalizando a travessia de discentes e 

faixas elevadas para travessia de alunos em frente a EMEF São Pedro, no ramal Monte Santo. 

Indicação n.º 2389/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

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

asfálticas das Ruas Amapá, Roraima, Acre e Piauí e, nas Travessas Alagoas, Sergipe, Rio Grande 

do Norte, Maranhão, Pernambuco, Ceará e Minas Gerias, no Jardim dos Estados.  Indicação n.º 

2390/2019, 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 no ramal São Joaquim interligando ao ramal Sitio Novo e ramal 

das Chácaras, ambos localizados por trás da Cerâmica Santa Clara. Indicação n.º 2392/2019, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

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

serviço de Tapa Buraco e/ou recapeamento asfáltico na Avenida Tancredo Neves, no perímetro 

entre a Rua José Umbelino de Oliveira e a Rua Xingu. Indicação n.º 2393/2019, de iniciativa do 

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

da Secretaria competente, realizar o serviço de sinalização horizontal, com a pintura de Faixa de 

Pedestre na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Mercado do Produtor. Indicação n.º 2394/2019, 

de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 
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Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os 

serviços galeria pluvial, linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação asfáltica, disponibilizar 

também o serviço de manutenção na rede de iluminação pública nas Ruas 09, 11 e 12 e, na Travessa 

01, no bairro Mutirão. Indicação n.º 2395/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

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

adquirir 04 (quatro) pneus para o ônibus do Centro de Convivência dos Idosos. Indicação n.º 

2396/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, oferecer cursos de ATLS ACLS e 

PALS aos Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem que trabalham no serviço de urgência 

e emergência do Hospital Geral do Mutirão e UPA, em Altamira. Indicação n.º 2409/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar no âmbito das escolas da rede municipal de 

ensino, Campanha de Conscientização e Prevenção ao Bullying e Depressão na infância e na 

adolescência. Indicação n.º 2410/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

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

política de apoio e incentivo ao Cooperativismo e ao Associativismo do município de Altamira. 

Indicação n.º 2417/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, adaptar um 

veículo para funcionar como Biblioteca Volante, o qual deverá se deslocar para atender as 

demandas estudantes carentes nos bairros de Altamira. Indicação n.º 2414/2019, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do 

Pará, através da Secretaria de Estado de Educação, construir e colocar em pronto funcionamento 

uma Escola de Ensino Médio na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 2415/2019, 

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

Municipal, interceder junto ao Comando do CPR VIII, no sentido que seja construído, em parceria, 

e depois de pronto que seja colocado em funcionamento uma base PAPC (Posto Avançado de 

Policiamento Comunitário na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 2416/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma no prédio da Escola 

localizada na Ilha do Jabuti, margens do Rio Xingu. Indicação n.º 2404/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção da Alameda Santo Agostinho, no bairro 

Liberdade. Indicação n.º 2408/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor 

Dr. Loredan Mello – Presidente da Câmara Municipal de Altamira, que interceda junto aos Órgãos 

competente, no sentido de realizar um curso Básico de Primeiros Socorros para os servidores do 

Poder Legislativo. Indicação em Conjunto n.º 2413/2019, de iniciativa dos vereadores João 

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

Secretaria competente, realizar os serviços de limpeza, linha d’água, blokreteamento e/ou 

asfaltamento na Travessa Santa Luzia, no bairro Jardim Oriente. Moção n.º 116/2019, de iniciativa 

do Maia Júnior, que sugere que seja consignado Moção de Congratulação pela passagem do Dia 

do Trabalho, comemorado anualmente no dia 01 de maio.  Moção n.º 117/2019, de iniciativa do 

João Roberto, que sugere que seja consignado Moção de Reconhecimento e Aplauso pela 

passagem do Dia da Educação, comemorado anualmente no dia 28 de abril. AVULSOS:  Ofício 

CE n.º 137/2019/SSAI, encaminhado pelo senhor José Hilário Farina Pontes - Superintendente de 

Socioambiental e de Assuntos Indígenas da Norte Energia. Em seguida o senhor Presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Parecer da 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 092/2019, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que Institui o programa “Jovem Aprendiz” no âmbito do 

município de Altamira. Projeto de Lei n.º 092/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

Institui o programa “Jovem Aprendiz” no âmbito do município de Altamira. Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 093/2019, de iniciativa dos 

vereadores João Roberto e Dr. Loredan Mello, que reconhece como entidade de Utilidade Pública 

para o município de Altamira, Estado do Pará, o Centro de Assistência Social LA 

SALLE/ALTAMIRA. Projeto de Lei n.º 093/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e 

Dr. Loredan Mello, que reconhece como entidade de Utilidade Pública para o município de 

Altamira, Estado do Pará, o Centro de Assistência Social LA SALLE/ALTAMIRA. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável as Propostas de Emendas Modificativas 

n.ºs 001, 002 e 003/2019 e Proposta de Emenda Aditiva n.º 004/2019, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, a Lei Municipal n.º 3023/2012, que Institui o Sistema de Serviço de Transporte 

através de mototaxi no município de Altamira. Propostas de Emendas Modificativas n.ºs 001, 002 

e 003/2019 e Proposta de Emenda Aditiva n.º 004/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, 

a Lei Municipal n.º 3023/2012, que Institui o Sistema de Serviço de Transporte através de mototaxi 

no município de Altamira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao 

Projeto de Resolução n.º 025/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que instituo o 

título “Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente”, no âmbito do Município de Altamira. Projeto 

de Resolução n.º 025/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que instituo o título 

“Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente”, no âmbito do Município de Altamira.  Indicações 

n.ºs 2397, 2398 e 2399/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 2391 e 

2400/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2405, 2406 e 

2407/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2411, 2412 e 2424/2019, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2401, 2402 e 2403/2019, de iniciativa do 

vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2385, 2386 e 2387/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicações n.ºs 2388, 2389 e 2390/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações 

n.ºs 2392, 2393 e 2394/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2395 e 

2396/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 2409, 2410 e 2417/2019, 

de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2414, 2415 e 2416/2019, de iniciativa 

do vereador Francisco Marcos.  Indicação n.º 2404/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. 

Indicação n.º 2408/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicação em Conjunto n.º 

2413/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Isaac Costa.  Moção n.º 116/2019, de 

iniciativa do Maia Júnior. Moção n.º 117/2019, de iniciativa do João Roberto. 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 2388, 2389 e 2390/2019, de iniciativa 

do vereador Assis Cunha. 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 2385, 2386 e 2387/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

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 

2408/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Agradeceu. Em seguida fez uso das 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 2414, 2415 e 2416/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos. 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. 
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Indicações n.ºs 2392, 2393 e 2394/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 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 24,05,2406 e 

2407/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos dirigiu aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2391 e 2400/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou 

ao vereador Maia Júnior para fazer a verificação de quórum. Havendo número legal o senhor 

Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em 

destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para 

VOTAÇÃO:  indicações n.ºs 2397, 2398 e 2399/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello. Indicações n.ºs 2391 e 2400/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 2405, 2406 e 2407/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 

2411, 2412 e 2424/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2401, 2402 e 

2403/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2385, 2386 e 2387/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2388, 2389 e 2390/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2392, 2393 e 2394/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicações n.ºs 2395 e 2396/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicações n.ºs 2409, 2410 e 2417/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações 

n.ºs 2414, 2415 e 2416/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação n.º 2404/2019, 

de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 2408/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

Barros. Indicação em conjunto n.º 2413/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Isaac 

Costa. Moção n.º 116/2019, de iniciativa do Maia Júnior. Moção n.º 117/2019, de iniciativa do 

João Roberto.  Aprovadas unanimidade. A MESA DIRETORA SUBMETEU PARA 

VOTAÇÃO COM DESTAQUE.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável ao Projeto de Lei n.º 092/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que institui o 

Programa “Jovem Aprendiz” no Âmbito do Município de Altamira.  Aprovado a unanimidade.  

Projeto de lei n.º 092/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que institui o Programa “Jovem 

Aprendiz” no Âmbito do Município de Altamira.  Aprovado a unanimidade. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 093/2019, de 

iniciativa dos vereadores João Roberto e Dr. Loredan Mello, que reconhece como Entidade de 

Utilidade Pública para o Município de Altamira, Estado do Pará, o Centro de Assistência Social 

LA SALLE/Altamira. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei n.º 093/2019, de iniciativa dos 

vereadores João Roberto e Dr. Loredan Mello, que reconhece como Entidade de Utilidade Pública 

para o Município de Altamira, Estado do Pará, o Centro de Assistência Social LA 

SALLE/Altamira. Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável as Propostas de Emendas Modificativas n.ºs 001, 002 e 003/2019 e Proposta 

de Emenda Aditiva n.º 004/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, a Lei Municipal n.º 

3023/2012, que institui o Sistema de Serviço de Transporte através de mototaxi no Município de 

Altamira.  Aprovado a unanimidade.  Propostas de Emendas Modificativas n.ºs 001, 002 e 

003/2019 e Proposta de Emenda aditiva n.º 004/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, a 

Lei Municipal n.º 3023/2012, que institui o Sistema de Serviço de Transporte através de mototaxi 

no Município de Altamira.  Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável ao Projeto de Resolução n.º 025/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que instituo o título “Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente”, no Âmbito do 

Município de Altamira. Aprovado a unanimidade. Projeto de Resolução n.º 025/2019, de 
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iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que instituo o Título “Empresa Amiga do Jovem e do 

Adolescente”, no Âmbito do Município de Altamira.  Aprovado 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 Aldo Boaventura que após os cumprimentos reportou se com relação a três assuntos 

primeiro a que ajuda a vida dos mototaxistas de Altamira, onde votei favorável as Emendas 

Modificativas e as Emendas Aditivas vinculado ao Projeto de Lei nº 3.023/2012. Falou da visita 

no Ramal Novo Xingu. Também se reportou a fala do vereador Dr. Agnaldo Rosas, onde o mesmo 

falou sobre o Hospital Geral de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos se reportou com relação a fala do vereador Aldo 

Boaventura. Também falou sobre o concurso público de Altamira. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos informou a todos que visitou o Ramal da 

Floresta e oficializou ao Executivo Municipal no período de chuvas e que agora foram liberados 

os trabalhos de terraplenagem no Ramal da Floresta, Cipó Ambé, Cupiúba, Grota Seca, vai 

acontecer uma grande missão onde vai atender toda a comunidade. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Francisco Marcos que após os cumprimentos reportou se com relação 

a fala do vereador Raimundinho Aguiar, onde o mesmo falou sobre a situação do Hospital Geral 

de Altamira.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os 

cumprimentos agradeceu aos pares pela votação unanime de suas indicações e principalmente das 

Emendas que adere a Lei que regula a classe dos mototaxis. Também falou de sua agenda de 

trabalho com relação as visitas realizadas nos bairros. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

a vereadora Irenilde Gomes que após os cumprimentos agradeceu a resposta do pedido de 

intensificação de rondas nas comunidades Princesa do Xingu, Vale Piauiense e Serrinha na Rede 

Municipal de Ensino. Ontem à tarde o Coronel Major me afirmou que irá fazer a ronda na zona 

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

cumprimento parabenizou todos os mototaxistas presentes. Em seguida fez um clamor com relação 

aos parques e orlas da nossa cidade dizendo que estão todos intrafegável, completamente 

abandonados. Também falou do valor de quinhentos milhões de reais, referente ao PDRSX que 

seria para sustentabilidade onde já foi mais da metade usufruído. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos informou que fez também 

uma visita ao Secretário Alexandre Bossatto onde teve a oportunidade de discutir os problemas 

dos bairro de Altamira. Ele me informou que já tem um cronograma de trabalho para todos os 

bairros. Informou também de uma visita realizada A Hidrelétrica Belo Monte, acompanhado dos 

vereadores João Roberto e Irenilde Gomes, conhecemos todo o funcionamento da Usina na fase 

de operação. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a 

presença das senhoras e dos senhores, da imprensa e do povo em geral, 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 sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.  
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