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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

CINCO DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Ao cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, à hora Regimental, reunira-se 

no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de 

Andrade Mello, os senhores vereadores: Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves de Andrade, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Maria Delza Barros Monteiro e 

Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor Presidente convidou os vereadores Aldo 

Boaventura, Socorro do Carmo e Delza Barros para comporem a Mesa de Trabalho. Em seguida 

solicitou ao vereador Aldo Boaventura, que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores 

vereadores. Não havendo número legal, o senhor Presidente cumprindo ao que determina o 

Regimento Interno, suspendeu o início da reunião por dez minutos. Decorrido o tempo regimental, 

o senhor Presidente solicitou ao vereador Aldo Boaventura, que fizesse a segunda chamada 

nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Não havendo número legal, o senhor Presidente 

informou que não havia quórum para uma reunião formal, por isso não poderiam realizar uma 

reunião deliberativa. Mandando justificar a ausência do vereador João Estevam da Silva Neto, que 

encontra-se internado do Hospital Regional Público da Transamazônica. Estando ausente os 

vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João 

Roberto Mendes, Francisco de Assis Cunha, Irenilde Pereira Gomes e Victor Conde de Oliveira. 

Que iriam realizar uma reunião informal. Em seguida convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino de Altamira. 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, Almiro Gonçalves, Francisco Marcos, Socorro do Carmo, Aldo 

Boaventura e Dr. Loredan Mello. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO 

DIA, solicitando ao vereador Aldo Boaventura que fizesse a leitura das matérias, que constava de: 

SÓ LEITURA: Projeto de Lei n.º 103/2019, do Executivo Municipal, que estima a Receita e fixa 

a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2020. Projeto de Lei n.º 109/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher – CONDIM, vinculado à Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS. 

Projeto de Lei n.º 110/2019, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que dispõe sobre o 

Prêmio “Professor de Práticas Inovadoras”, aos professores da rede municipal de Ensino de 

Altamira. Projeto de Lei n.º 111/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que Institui 

no Município de Altamira - PA a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP, prevista 

no artigo 149-A da Constituição da República Federativa do Brasil. Projeto de Lei n.º 101/2019, 

de iniciativa popular, que dispõe sobre a criação, propriedade, posse, guarda, castração, 

microchipagem, uso e transporte de cães e gatos município de Altamira. LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação n.º 3024/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

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

competente, construir um Centro de Artesanatos de Altamira. Indicação n.º 3025/2019, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao excelentíssimo senhor Renato Rodrigues 

Viera - Presidente do INSS, no sentido de resolver a questão da falta de médico perito no INSS 

em Altamira, visto que os pacientes que necessitam realizar pericias médicas, precisam se deslocar 

a outros municípios distantes mais de seiscentos quilômetros de Altamira para poder realizar as 

referidas pericias. Indicação n.º 3011/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, dar continuidade 
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na construção da calçada cidadã e também no serviço de implantação do piso tátil nas calçadas da 

Avenida Djalma Dutra, no Centro. Indicação n.º 3012/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, 

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

construir uma Praça do bairro Ibiza, no terreno doado pelo Loteador. Indicação n.º 2997/2019, 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 linha 

d’água, asfaltamento e/ou blokreteamento na Alameda Tiradentes, no bairro Jardim Independente 

I. Indicação n.º 2998/2019, 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 linha d’água, asfaltamento e/ou blokreteamento nas Ruas Água Azul 

e 16, no bairro Mutirão. Indicação n.º 2999/2019, 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 linha d’água, asfaltamento e/ou 

blokreteamento na Travessa Tinhorão, no bairro Boa Esperança. Indicação n.º 3003/2019, de 

iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Ozório Juvenil – Deputado Estadual, 

interceder junto ao Governo do Estado – Secretaria de Estado de Saúde Pública, para que 

disponibilize um Médico Dermatologista para a atender no Hospital Regional de Altamira. 

Indicação n.º 3004/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, denominar de Rua da 

Globo, o acesso entre a Travessa Pedro Gomes e a Travessa Salim Mauad, no bairro Centro. 

(Acesso em frente ao Hotel Globo e Churrascaria Casa Nova). Indicação n.º 3005/2019, de 

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

através da Secretaria da Secretaria Municipal de Educação, realizar estudos com vistas realizar 

parceria com a Universidade Particular de Altamira (UNINTER), para desenvolver curso de 

Robótica Digital. Indicação n.º 3000/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

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

Saúde, adquirir um veículo adaptado para transportar pacientes que moram longe para exercícios 

de Fisioterapia nas clinicas de Fisioterapia e no NASF. Indicação n.º 3001/2019, de iniciativa da 

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

adquirir armamento para a Guarda Municipal, tais como: arma letal curta e longa, spark de 

pimenta, spark de arma de choque, rádio de comunicação e colete balístico. Indicação n.º 

3002/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma do prédio 

sede da Guarda Municipal. Indicação n.º 3007/2019, 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 Faixa Elevada 

para travessia de alunos em frente a EMEF Professora Nair de Nazaré Lemos. Indicação n.º 

3021/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar, em caráter emergência, a reforma, 

como também, a construção do muro na área do Galpão Comunitário na Agrovila Vale Piauiense. 

Indicação n.º 3022/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de linha d’água, 

calçada e asfaltamento e/ou blokreteamento na Rua José Francelino de Barros, na Agrovila Vale 

Piauiense. Indicação n.º 3009/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao 

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

de reforma geral no prédio da Unidade de Saúde da Família, no bairro Jardim Independente II. 
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Indicação n.º 3010/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de saneamento básico, tais como: galeria 

pluvial, rede linha d’água e calçamento e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Rua 

Acesso Dois, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 3006/2019, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere ao senhor Alexandre Bossatto – Secretário Municipal de Infraestrutura 

e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de poda das árvores nas imediações do Terminal 

Rodoviário de Altamira. Indicação n.º 3013/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

sugere ao senhor Renato Mengone - Secretário Municipal de Saúde, no sentido de apoiar a 

“Campanha Novembro Azul”, mobilizando profissionais pertinentes à saúde de Altamira, para 

promover, na Orla do Cais, uma ação relacionadas ao diagnóstico e prevenção do câncer de 

próstata. Indicação n.º 3014/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Alexandre Bossatto – Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o 

serviço de saneamento básico, tais como: galeria pluvial, rede linha d’água e calçamento e 

pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Rua Octacília dos Santos, no bairro Mutirão. 

Indicação n.º 3015/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar um Relógio 

Digital em frente ao Mercado Municipal, na Avenida Tancredo Neves. Indicação n.º 3016/2019, 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, reativar o serviço do Odontomóvel nas 

Escolas Municipais da zona rural, com a implementação do Programa Higiene Bucal. Indicação 

n.º 3017/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

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

realizar o serviço de saneamento básico, tais como: rede linha d’água, meio fio, calçamento e 

pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Rua da Felicidade, no bairro Paixão de Cristo. 

Indicação n.º 3018/2019, 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 implantação de refletores de iluminação de lâmpadas de LED, na 

orla do cais, nas proximidades do banheiro público. Indicação n.º 3019/2019, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Edir Souza – Diretor da 10ª URE, realizar a 

limpeza do pátio da Escola Polivalente de Altamira. Indicação n.º 3008/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, construir uma Casa de Apoio para os professores da EMEF Nova Vida, na 

comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 3020/2019, de iniciativa da vereadora Delza 

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

Iluminação Pública, realizar o serviço de troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, nas 

ruas Monte Claro e Seringueiras, no bairro Bela Vista. Indicação em Conjunto n.º 3023/2019, de 

iniciativa dos vereadores Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas e Socorro do Carmo, que sugere 

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

interceder junto a empresa Norte Energia, no sentido de concluir o prédio do Centro Especializado 

em Reabilitação – CER, que está paralisada e Moção n.º 155/2019, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, que sugere que seja encaminhada Moção de Congratulação a Secretaria Municipal de 

Saúde, pela campanha “Novembro Azul”, que está acontecendo durante em mês. AVULSOS: 

Ofício n.º 107//2019/PROGER/PMA, encaminhado pelo senhor Domingos Juvenil – Prefeitura 

Municipal de Altamira, encaminhando o Projeto de Lei n.º 103/2019, que estima a Receita e fixa 

a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2020. Ofício n.º 
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151//2019/PROGER/PMA, encaminhado pelo Dr. Diego Renato Barbosa da Silva – Procurador 

Geral do Município e Ofício n.º 005//2019/GSJBAR, encaminhado pelo senador Jáder Barbalho, 

comunicando o repasse de recursos para custeio dos serviços de Assistência Hospitalar. Em 

seguida o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do 

Carmo, Dr. Agnaldo Rosas e Aldo Boaventura. Não havendo mais manifestantes, o senhor 

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

em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar a Ata que após aprovada será assinada. 

Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos cinco dias de novembro do ano de dois mil 

e dezenove.  

 
 Dr. Loredan de Andrade Mello 

Presidente 
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