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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

VINTE E UM DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois e dezenove, à hora regimental reuniram se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do Dr. Loredan de Andrade Mello, 

o senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de 

Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, 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 do Estado do Pará. Em seguida 

solicitou ao vereador João Roberto 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 Waldecir Aranha Maia Júnior (viajando/Brasília /participando 

da Sétima Mobilização Nacional de Vereadores), Isaac Costa da Silva (doente), Francisco Marcos 

Alves do Nascimento (doente), Irenilde Pereira Gomes (viajando/Belém/tratamento de saúde) e 

João Estevam da Silva Neto (doente). Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação 

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

maio do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, 

aprovada a unanimidade. 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 aos cortes do Governo 

Federal na Educação do nosso País, onde na semana passada os professores e alunos já fizeram 

em mais de duzentas cidades deste País um manifesto. Quero me reportar também principalmente 

ao nobre e colega Assis Cunha que na Sessão do dia sete de maio ele usou a tribuna dizendo que 

o corte de dois bilhões virgula duzentos milhões eles iriam ser incorporados na educação básica 

em todos nossos Municípios do nosso País. Também disse que os jovens desse País se 

manifestaram e após o manifesto já deixaram um aviso ao Governo Federal que no próximo dia 

quinze do mês de junho teremos outro grande manifesto. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos informou que no último sábado 

dia dezoito o Partido Socialista Brasileiro de Altamira (PSB) fez uma reunião com finalidade de 

filiações partidárias e dezenas de filiações foram realizadas. Também desejou a todos os outros 

partidos Também que busquem nomes bons porque a nós do PSB não interessa quem vai ser nossos 

concorrentes. Também disse que não poderia deixar de falar que infelizmente quando se aproxima 

as eleições surgem mutirões com médicos com todas as especialidades para todos os lados. 

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

cumprimentos informou que no dia dezessete de maio participou de uma caminhada contra o 

Abuso e Exploração Sexual contra Adolescentes de Altamira com saída de frente do Fórum de 

Altamira.  Também informou que no dia dezoito de maio participou de um Encontro de Lideranças 

Políticas da Transamazônica do Xingu, aonde foram debatidas várias temáticas como segurança 

pública, saúde, educação, infraestrutura e políticas sócias econômicas.  Também disse que realizou 

várias visitas na zona urbana quanto na zona rural. Também disse que foi procurada por servidores 

públicos tanto da saúde, da SEMINS e principalmente do ECOM aonde servidores foram 

colocadas à disposição assim ficando em casa e todos são concursados do município de Altamira. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos 

informou que durante a semana visitou inúmeras comunidades pautando os problemas.  Disse 

também que foi abordado por um cidadão ele me perguntou porque essa baderna na Câmara 
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Municipal de Altamira eu pedi ao cidadão que ele perguntasse ao SINTEPP, ao PSOL porque foi 

essa organização criminosa que vem aqui para essa Casa fazer badernas. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos falou com relação as 

visitas realizadas durante toda a semana visitando o Assurini chegando até aos Quatro Bocas. 

Também visitei o Ramal da Floresta, no ladeira do Napoleão com aquela chuva torrencial que deu 

na semana passada por pouco não levou a proteção da ponte. Também estive presente no Clube 

dos Sargentos e Soldados onde foi comemorado o Dia dos Garis.  Agradeceu.  Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: minha vinda na tribuna é 

para informa sobre o Encontro Político que teve em nossa região e Encontro de Lideranças 

Políticas, onde debatemos com Senadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais, Vereadores, 

Prefeitos da Região Transamazônica do Xingu. Também disse estou com a Ata da última Reunião 

onde aprovamos e durante a semana foi passada uma lista para a população dizendo que onze 

vereadores votaram contra o povo, contra a população Altamirense e contra os professores 

relacionados ao PCCR. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que 

após os cumprimentos reportou se com relação ao PCCR aprovado nesta Casa. Também reportou 

com relação ao Cinema Lúcio Mauro, onde disse que já apresentou várias indicações pedindo 

reforma e abertura do Cinema Lúcio Mauro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos reportou se com relação um ofício de nº 

023/2019, endereçado ao senhor Alexandre Bossatto Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, onde o mesmo solicito melhorias na praia do Massanore. Também informou 

que a ponte no Ramal dos Cocos a ponte estava sendo levada pelas águas da chuvas entrei em 

contato com o Secretário e prontamente ele mandou executar o reparo adequado para continuar o 

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

solicitando ao vereador João Roberto que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA.  Projeto 

de Lei n.º 096/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Raimundinho Aguiar, que 

Reconhece como entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, Estado do Pará, a 

Associação dos Grupos Folclóricos de Altamira AGFAL. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO.  Indicação n.º 2450/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere 

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

Posto de Saúde no bairro Mexicano/Coração de Mãe.  Indicação n.º 2455/2019, 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 recuperação 

da ponte sobre o igarapé Ambé, local aonde desagua no rio Xingu, na Rua Natividade Batista de 

Menezes (antiga rua da Peixaria Beira Rio), no bairro Alberto Soares.  Indicação n.º 2456/2019, 

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

Municipal, com cópia para o senhor Alexandre Bossatto, Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, através Departamento de Limpeza Pública, realizar o serviço de roçagem das 

laterais na rodovia Ernesto Acioly, no trecho entre a Travessa Pedro Lemos até a rotatória da 

Rodovia Presidente Médici, que dá acesso ao 51º BIS, pois, o mato está tomando conta das 

calçadas na qual as pessoas utilizam para fazer caminhadas diárias.  Indicação n.º 2436/2019, de 

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

Municipal, interceder junto ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, através 

da Companhia de Habitação do Estado, inserir o município de Altamira no programa “Cheque 

Moradia”.  Indicação n.º 2437/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere 

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

mandar pintar no muro da frente e na lateral, o nome da Escola João Rodrigues, localizada na 
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Avenida Bom Jesus, no bairro Mutirão. Indicação n.º 2465/2019, 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 paisagismo na 

Praça da Lagoa, localizada no bairro Jardim Independente II, transformando-a em Ponto Turístico 

para a cidade de Altamira. Indicação n.º 2451/2019, 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 dos Postos de Saúde do município.  Indicação n.º 

2452/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

revitalização da Ciclovia da Avenida Tancredo Neves. Indicação n.º 2425/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de blokreteamento 

e/ou recapeamento asfáltico nas Travessas Pico da Neblina e Pôr do Sol e, na Rua Montes Claros, 

no Bairro Bela Vista.  Indicação n.º 2426/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de blokreteamento e/ou recapeamento 

asfáltico nas Ruas Seringueiras e Campeiro e, na Travessa Bom Jardim, no Bairro Bela Vista.  

Indicação n.º 2430/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 

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

Urbana, implantar uma Academia ao Ar Livre no RUC Água Azul.  Indicação n.º 2418/2019, de 

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

através do Setor competente, construir uma Escadaria (arquibancada) nos fundos do antigo 

Hospital São Rafael.  Indicação n.º 2419/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere 

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

trabalho com uma equipe exclusiva, em veículo apropriado para realizar o serviço de coleta 

seletiva de reciclagem, com dia e horário prefixado nos bairros de Altamira. Indicação n.º 

2420/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, criar um cronograma anual para 

recolhimento de entulhos nos RUCs em Altamira. Indicação n.º 2421/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de reabertura com terraplenagem, encascalhamento, 

limpeza e poda nas árvores e bambus nas ruas Ciclo “A”, Ciclo “B” e Ciclo “C”, no ramal das 

Chácaras, no Loteamento São Francisco.  Indicação n.º 2422/2019, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, realizar os serviços de galeria pluvial, linha d´água, meio fio, rampa de acessibilidade, 

blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica na Rua Itatá, no bairro Jardim Ibiza.  Indicação n.º 

2466/2019, de iniciativa do vereador Assis competente, alterar o nome da Alameda João Batista 

Cavalcante (antiga Alameda WD) localizada no bairro Jardim Independente III, passando a 

denominar-se de Alameda Manoel Lucas Batista.  Indicação n.º 2427/2019, 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 reforma e 

instalação de um Chafariz, na rotatório que dá acesso ao Aeroporto de Altamira.  Indicação n.º 

2428/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

construir uma Praça, que disponha de uma Academia ao Ar Livre na comunidade Quatro Bocas, 
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no Assurini.  Indicação n.º 2429/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, conseguir um local adequado para abrigar os 

caminhões de aluguel (Placas Vermelhas), ora localizados na avenida Perimetral, ao lado do 

Centro de Eventos. Indicação n.º 2432/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere 

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

implantar no turno da noite, o projeto EJA – Educação de Jovens e Adultos, nas escolas das 

agrovilas Princesa do Xingu e Vale Piauiense. Indicação n.º 2433/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria Municipal de Saúde, criar o Cartão de Vacina Digital.  Indicação n.º 2435/2019, de 

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

Municipal, instituir um programa para homenagear os Servidores Públicos Municipais que se 

destacarem no serviço público, com a comenda (medalha) “Servidor Público Municipal Padrão”.  

Indicação n.º 2434/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de linha d´água, meio fio, calçada e pavimentação 

asfáltica, disponibilizar também o serviço de manutenção na rede de iluminação pública nas Ruas 

Ângelo Dias e Nair Lemos, no bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 2446/2019, 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 sinalização horizontal e vertical na Rua Secundino Gomes, no trecho entre a Avenida 

Alacid Nunes e Rua vereador Fernando Monteiro da Silva, no bairro Centro.  Indicação n.º 

2454/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

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

realizar estudo de viabilidade técnica no sentido de construir bueiros e galerias para captação de 

águas pluviais no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rua vereador Deodoro 

Evangelista (antiga Rua Adutora), no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 2438/2019, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Educação, implantar em Altamira, um projeto educacional e 

sustentável com a criação de Hortas Comunitárias nas Escolas de Ensino Fundamental. Indicação 

n.º 2439/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

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

realizar o serviço de recapeamento asfáltico da Travessa Pedro Miranda, no bairro Brasília. 

Indicação n.º 2440/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos 

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

Urbana, realizar o serviço de limpeza (roçagem) nas proximidades das Placas de Sinalizações na 

estrada que dá acesso a comunidade Princesa do Xingu. Devido o matagal está tirando a 

visibilidade dos motoristas. Indicação n.º 2441/2019, 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 do Cajá I, no Assurini. Indicação n.º 2442/2019, 

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 do 

Cajá II, no Assurini.  Indicação n.º 2461/2019, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

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

serviço de manutenção do Ramal do Espanhol, adjacente ao Travessão do Espelho, no Assurini. 

Indicação n.º 2443/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Subprefeitura de Castelo de Sonhos, na pessoa 
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do senhor Josivan Batista, realizar o serviço de troca das lâmpadas na rede de iluminação pública 

das ruas e travessas no Distrito. Indicação n.º 2444/2019, de iniciativa do vereador Aldo 

Boaventura, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Subprefeitura 

de Castelo de Sonhos, na pessoa do senhor Josivan Batista, realizar o serviço de retirada de 

obstáculos naturais, ou seja, pedras de grandes dimensões na Rua Sete de Setembro, no bairro 

Leão Filho, no Distrito. Indicação n.º 2453/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Subprefeitura de Castelo de 

Sonhos, na pessoa do senhor Josivan Batista, viabilizar a colocação de manilhas no cruzamento 

das Avenidas, Ruas e Travessas do Distrito. Indicação n.º 2448/2019, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar o serviço de reforma da Quadra de Esportes no bairro Jardim Uirapuru, 

realizar também o serviço de reparo da rede de iluminação na referida Quadra. Indicação n.º 

2449/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere a empresa Norte energia, construir 

uma Praça, que disponha de um uma Academia ao Ar Livre no RUC Laranjeira. Indicação n.º 

2463/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

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

realizar o serviço de recapeamento asfáltico da na Rua das Acácias, no bairro Jardim Primavera.  

Indicação n.º 2464/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao senhor 

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

Mobilidade Urbana, realizar o serviço de pintura nas lombadas existentes na Rua Antônio Vieira, 

próximas ao Ginásio, no bairro Brasília.  Indicação n.º 2445/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizar nos Postos de Saúde, o serviço de atendimento nos 

horários da manhã e da tarde. Indicação em Conjunto n.º 2431/2019, de iniciativa dos vereadores 

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

da Secretaria competente, implantar um Cursinho Preparatório para o Concurso Público que será 

realizado pela Prefeitura Municipal de Altamira. Indicação em Conjunto n.º 2447/2019, de 

iniciativa dos vereadores Victor Conde e Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de linha d´água, 

meio fio, calçada e pavimentação asfáltica nas Ruas 26 de Janeiro, Almirante Barroso, José 

Bonifácio, 04, 06 e 18, no bairro Bela Vista. Moção n.º 123/2019, de iniciativa do João Roberto, 

que sugere que seja consignado Moção de Aplauso pela passagem do Dia Nacional do Técnico e 

do Auxiliar de Enfermagem, comemorado anualmente no dia 20 de maio. Moção n.º 124/2019, de 

iniciativa do Raimundinho Aguiar, que sugere que seja consignado Moção de Aplauso e 

Agradecimento ao senhor Domingos Juvenil, pela passagem do seu aniversário, comemorado no 

último dia 15 de maio. AVULSOS:  Ofício n.º 235/2019/PRM/ATM/GAB4, encaminhado pelo 

Dr. Sadi Flores Machado – Procurador da República. Em seguida o senhor Presidente falou da 

importância para a AGFAL, a votação do Projeto de Lei n.º 096/2019, que reconhece como 

entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, Estado do Pará, a Associação dos 

Grupos Folclóricos de Altamira – AGFAL. A Associação está fechando um convênio e está 

faltando apenas a aprovação do projeto para que esse convênio seja assinado. Por essa razão achava 

de extrema necessidade da votação do referido projeto ainda na reunião. Em seguida consultou ao 

Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava transformar a pedido de matéria Regimental em 

matéria de urgência urgentíssima, aprovado a unanimidade. Em seguida consultou ao Soberano 

Plenário para saber se o mesmo acatava dispensar os Pareceres da Comissões pertinente à matéria, 

Aprovado a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE 
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EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO, incluindo também o Projeto de Lei 

n.º 096/20129: Indicações n.ºs 2450, 2455 e 2456/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello. Indicações n.ºs 2436, 2437 e 2465/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 

Indicações n.ºs 2451 e 2452/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 2425, 

2426 e 2430/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2418, 2419 e 2420/2019, 

de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2421, 2422 e 2466/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 2427, 2428 e 2429/2019, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2432, 2433 e 2435/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes. Indicações n.ºs 2434, 2446 e 2454/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

Indicações n.ºs 2438, 2439 e 2440/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 

2441, 2442 e 2461/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2443, 2444 e 

2453/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 2448 e 2449/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2463 e 2464/2019, de iniciativa do vereador 

Dr. Agnaldo Rosas. Indicação n.º 2445/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicação em Conjunto n.º 2431/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Isaac Costa. 

Indicação em Conjunto n.º 2447/2019, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e Socorro do 

Carmo. Moção n.º 123/2019, de iniciativa do João Roberto.  Moção n.º 124/2019, de iniciativa do 

Raimundinho Aguiar. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os 

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

Indicações n.ºs. 2463 e 2464/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos dirigiu aos 

demais colegas pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2443, 2444 e 

2453/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. 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. 2421, 2422 e 2466/2019, 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 2434, 2446 e 2454/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. 

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

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

Indicação nº 2445/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 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 2421, 2422 e 2466/2019, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador 

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

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2436, 2437 e 2465/20198, de iniciativa do vereador 

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

que após os cumprimentos disse:  nobres colegas inicialmente quero tratar das minhas indicações, 

a primeira é sobre a construção de um Posto de Saúde na comunidade do Mexicano, em virtude da 

distância, do isolamento e esse Posto de Saúde pode servir futuramente o próprio RUC que está 

sendo construído ali próximo que é o RUC Pedral. A segunda indicação que inclusive já estar 

sendo executada era um pedido que eu já tinha feito anteriormente para recuperar a ponte do 

Igarapé Ambé. E também estender o trabalho até a Rodovia que dar acesso até ao 51º BIS, ali tem 

muitos estudantes que ali transitam. Além da limpeza do mato que está grande e que ocupa a 

calçada, pedimos também que realize a ampliação do calçamento do outro lado porque aqueles 

jovens e crianças andam pelo o meio da rua e aquela Rodovia os carros andam com uma certa 
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velocidade e ai é um grande risco de acidentes vereadora Delza.  E aminha indicação que iria ser 

protocolada que infelizmente não houve tempo hábil porque eu já tinha três indicações solicitando 

ao Prefeito que reveja a tabela da taxa de resíduos sólidos para pequenos comerciantes, pequenas 

empresas, escritórios de advocacia, escritório de contabilidade, consultórios médicos que não 

demandam tantos resíduos sólidos, lixo popularmente dito, diferentemente de grandes empresas 

como grandes supermercado que realmente geram quantidades grandes de lixos. Setecentos reais 

por ano para pequenos comerciantes que por muitas das vezes a empresa até não está indo bem e 

as vezes até fechada realmente fica dispendioso. Então nossa indicação não é Projeto de Lei ainda 

por enquanto é no sentido de graduar isso para baixo para esses pequenos fazer uma diferenciação 

que não é justo pagar a mesma taxa para as duas categorias digamos assim. Sem falar dos nossos 

aposentados que ganham um salário mínimo e tem sua própria residência que só tem inserção do 

IPTU e não tem inserção da taxa de resíduos sólidos, então minha indicação vai nesse sentido. 

Esperamos que venha um Projeto de Lei para essa Casa já falei com o Prefeito, ele ficou de estudar 

se mostrou interessado realmente, a situação financeira dessas pessoas realmente são precárias. 

Não adiantar criar essa taxa e deixar ela inserida nos anais da Prefeitura dos serviços de 

contabilidade sendo que essa dívida vai só se acumulando e essas pessoas não vão ter realmente 

condições de pagar. Antes de encerrar quero falar de um assunto importante que é do pessoal da 

AGFAL que estar aqui eles estão pleiteando a Certidão de Utilidade Pública, o Devanir já havia 

nos procurado e foi atrás de toda documentação e conseguiu, estar tudo regular o que nos 

desrespeita a nossa Casa de Leis. Nós queremos hoje contar com o voto de todos os vereadores 

para aprovar esse pleito da cultura da AGFAL da Associação Folclórica. Sabemos que a cultura é 

uma importante ferramenta do desenvolvimento de um município e que ela gera emprego, gera 

renda, tira os jovens da marginalidade, envolve a comunidade e sem dúvida nenhuma a cultura ela 

tem que ser valorizada e através dessa Certidão de utilidade pública a AGFAL vai poder contrair 

convênios com a Secretaria de Agricultura do Estado e assim por diante e outros órgãos que 

possam inverti, importantes divisas nós temos aqui grandes músicos aqui em Altamira, temos 

grandes grupos folclóricos estar se aproximando o festival, enfim tem várias formas de  

incentivarmos a cultura aqui em nosso município. Ontem mesmo estava vendo na televisão lá em 

São Paulo a Virada Cultural em todos os bairros de São Paulo uma banda, um grupo de vários 

tipos de ritmos, isso contagia a população o comércio fica realmente ativo que vende e assim 

contribui para o desenvolvimento econômico também. Então porque nós não pensarmos aqui 

também em Altamira numa virada cultural, uma revista da cultura, em abrir em Altamira para o 

Estado ne para o Brasil. 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 em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para 

VOTAÇÃO: indicações n.ºs 2450, 2455 e 2456/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello. Indicações n.ºs 2436, 2437 e 2465/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  

Indicações n.ºs 2451 e 2452/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2425, 

2426 e 2430/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2418, 2419 e 2420/2019, 

de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2421, 2422 e 2466/2019, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2427, 2428 e 2429/2019, de iniciativa do vereador Francisco 

Marcos. Indicações n.ºs 2432, 2433 e 2435/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  

Indicações n.ºs 2434, 2446 e 2454/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações 

n.ºs 2438, 2439 e 2440/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2441, 2442 

e 2461/2019, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2443, 2444 e 2453/2019, de 
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iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 2448 e 2449/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2463 e 2464/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo 

Rosas. Indicação n.º 2445/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação em 

conjunto n.º 2431/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Isaac Costa. Indicação em 

conjunto n.º 2447/2019, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e Socorro do Carmo. Moção 

n.º 123/2019, de iniciativa do João Roberto. Moção n.º 124/2019, de iniciativa do Raimundinho 

Aguiar. Aprovadas a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente submeteu para votação com 

destaque: Projeto de Lei nº 096/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Raimundo 

Aguiar, que reconhece como entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, Estado 

do Pará, a Associação dos Grupos Folclóricos de Altamira – AGFAL - 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 Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos reportou se com relação 

ao falecimento do ex-vereador Edson de Brito, disse que o PSB continua de luto. Também se 

referiu a fala do vereador Assis Cunha, onde ele denominou o SINTEPP de organização criminosa, 

quero dizer a todos vocês que esse não é o pensamento do PSB e nem deste vereador que é o 

Presidente do PSB. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que 

após os cumprimentos disse que se solidariza com a fala do nobre vereador Dr. Agnaldo Rosas. 

Também falou com relação a indicação 2465/2019, muito importuna sobre a praça da lagoa. 

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

cumprimentos parabenizou o Presidente pela solicitação junto ao Executivo pelas nossas Emendas 

Impositivas. Também falou da visita feita ao Conjunto habitacional Santa Benedita, onde estar 

completamente abandonado. Também falou das Emendas de sua autoria onde as mesma foram 

rejeitadas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os 

cumprimentos falou da ordem de serviço pelo Executivo Municipal de quatro grandes obras em 

nosso município Monte Santo, Cajueiro, Quatro Bocas e Ramal do Coco. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos reportou se com relação a 

fala dos nobres colegas Agnaldo Rosas, Socorro do Carmo. Também falou das Emendas que o 

SINTEPP apresentou com relação PCCR. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

João Roberto que após os cumprimentos falou da indicações em conjunto de nº 2431/2019, de 

iniciativa dos vereadores João Roberto, Isaac Costa e Dr. Loredan Mello. Também parabenizou a 

SEMINF que tem hoje a limpeza pública. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho 

Aguiar que após os cumprimentos parabenizou os técnicos de enfermagem pela passagem do seu 

Dia. Também parabenizou os garis pela belíssima organização da festa em comemoração à 

passagem do Dia do Gari. Também se reportou sobre a fala do vereador Agnaldo Rosas. 

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 um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.  
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