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ATA DA REUNIÃO ESPECIAL PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA EXECUTIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, PARA O BIÊNIO 2019/2020, REALIZADA NO DIA 

QUINZE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, no Salão Plenário da 

Câmara Municipal de Altamira, teve início a Reunião Especial para eleição da Mesa Diretora que dirigirá 

os trabalhos da Câmara Municipal de Altamira, no biênio 2019/2020. Sob a Presidência do vereador Dr. 

Loredan de Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Victor Conde de Oliveira, 

Isaac Costa da Silva, Waldecir Aranha Maia Júnior, 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, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria 

do Socorro Rodrigues do Carmo. O senhor Presidente convidou as seguintes pessoas para comporem a 

Mesa de Trabalho: Joel Mendes Oliveira – Vice Prefeito Municipal de Altamira, Pedro Barbosa – 

Secretário Municipal de Obras, Roni Emerson Heck – Secretário Municipal de Educação, Darlan Barata – 

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, Iran Júnior - vereador de Vitória do Xingu e Dr. Cláudio 

Silva – Ex-vereador de Altamira. Também registrou a presença das seguintes pessoas: Jeferson 

Figueiredo, Waldecir Maia, Eládio Farias, Dra. Patrícia Abucater, Paola Abucater e de suas filhas Marilia 

e Mariana. Em seguida convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida o 

senhor Presidente solicitou ao vereador Victor Conde que fizesse a chamada nominal das senhoras e 

senhores vereadores. Havendo número legal o senhor Presidente declarou aberta a Sessão em nome de 

Deus. Em seguida o senhor Presidente cumprindo ao que determina a Lei Orgânica do município de 

Altamira, artigo 37, §s 1º e 2º e, artigo 41, § 2º. Bem como o artigo 7º, do Regimento Interno, informou 

que havia sido protocolada na Secretaria Legislativa da Casa somente a Chapa n.º 001, denominada de 

CHAPA VEREADOR DR. LOREDAN DE ANDRADE MELLO. Fazendo a leitura completa da 

Chapa n.º 001 - denominada de: CHAPA VEREADOR DR. LOREDAN DE ANDRADE MELLO, 

composta pelos seguintes membros: Dr. Loredan de Andrade Mello – Presidente, Raimundo Sousa Aguiar 

Vice-Presidente, Waldecir Aranha Maia Júnior - 1o Secretário, Isaac Costa da Silva - 2o Secretário e João 

Roberto Mendes - 3º Secretário”. Em seguida o senhor Presidente convidou as senhoras e senhores 

vereadores para procederem com a eleição da Mesa Diretora Executiva para o biênio 2019/2020, 

convidando os vereadores Dr. Agnaldo Rosas e Irenilde Gomes para as formalidades Regimentais, vistoria 

na cabine indevassável e na urna instalada à vista de todos. Após o senhor Presidente procedeu a chamada 

nominal das senhoras e dos senhores vereadores para exercer o seu direito voto, obedecendo a seguinte 

ordem: Agnaldo Rosas, João Roberto, Socorro do Carmo, Raimundinho Aguiar, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves, João Estevam, Francisco Marcos, Delza Barros, Irenilde Gomes, Assis Cunha, Victor Conde, 

Isaac Costa e Maia Júnior. Em seguida o senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao vereador 

Raimundinho Aguiar, que ao assumir os trabalhos convidou o vereador Dr. Loredan Mello para exercer o 

seu direito de voto. Em seguida o vereador Raimundinho Aguiar devolveu a direção dos trabalhos ao 

vereador Dr. Loredan Mello, que ao reassumir os trabalhos, convidou os vereadores Dr. Agnaldo Rosas e 

Irenilde Gomes para retirar as cédulas da urna e verificar se as mesmas coincidiam com o número de 

votantes. Escrutinados os sufrágios e coincidindo com o número de votantes, obtendo o seguinte 

resultado: CHAPA N.º 001 - DENOMINADA DE CHAPA VEREADOR DR. LOREDAN DE 

ANDRADE MELLO, 15 (quinze) votos Sim. Não havendo nenhum voto branco. Em seguida o senhor 

Presidente cumprindo ao que determina a Lei Orgânica do município de Altamira, o Artigo 37 e, §s 1º, 2º 

e 3º, aclamou vencedora a CHAPA N.º 001 - DENOMINADA DE CHAPA VEREADOR DR. 
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LOREDAN DE ANDRADE MELLO. Após conhecida a chapa vencedora, a qual tomará posse no dia 

primeiro de janeiro de dois mil e dezenove, para o biênio 2019/2020, o senhor Presidente facultou a 

palavra aos vereadores, fazendo uso a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos 

parabenizou o vereador Dr. Loredan Mello, pela sua reeleição à frente desta Casa. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos parabenizou o Dr. Loredan 

pela vitória frente à Câmara Municipal de Altamira, para os próximo dois anos. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos parabenizou o Dr. Loredan pela 

sua reeleição, dizendo que em todos os anos que mora em Altamira, sempre acompanhou de perto os 

processos legislativos, porém, nesse período ainda não tinha visto um Presidente se eleito a unanimidade. 

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

parabenizou o Dr. Loredan pela votação que obteve na eleição para o cargo de Presidente da Casa. 

Agradeceu pela oportunidade de participar do acontecimento graças ao licenciamento do vereador Roni 

Heck para assumir a Secretaria Municipal de Educação. Também parabenizou o Prefeito Domingos 

Juvenil pela trabalho que vem realizando em Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos parabenizou o Dr. Loredan pela vitória, gradecendo à 

Deus por participar do processo, pois, a gestão nesta Casa tem sido muito participativa com todas as 

classes da sociedade. Que espera que nestes dois anos o vereador Dr. Loredan continue fazendo o mesmo 

trabalho iniciado nos últimos dois anos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco 

Marcos, que após os cumprimentos parabenizou o Dr. Loredan pela sua reeleição, graças ao respeito que 

o Presidente tem para com todos e não só com os vereadores. Parabenizou o Dr. Loredan pela forma como 

tem tratado os vereadores da oposição, pois, se ele não tivesse respeitados os vereadores da oposição, eles 

não teriam votados na sua reeleição. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde 

Gomes, que após os cumprimentos parabenizou a nova Mesa Diretora pela votação unanime que tiveram. 

Que graças a Deus está Casa deverá seguir com o mesmo objetivo de respeito e trabalho para o bem de 

Altamira. Que o Dr. Loredan foi reeleito graças ao grande coração que tem, ele sabe ouvir sem 

descriminar ninguém. Que ele é um Presidente que sabe respeitar a opinião de cada um, 

independentemente de ser oposição ou situação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Maia Júnior, que após os cumprimentos parabenizou o Dr. Loredan pela humildade e que graças a isso 

foi reeleito para mais dois anos à frente desta Casa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Isaac Costa, que após os cumprimentos parabenizou o Dr. Loredan pela reeleição. Que o Dr. Loredan é 

uma pessoa muito carismática, que sabe ouvir e respeitar a opinião dos outros. Que espera que os 

próximos dois anos continue com a mesma forma de trabalho. Parabenizou a senhora Paola Abucater pelo 

marido que tem. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os 

cumprimentos parabenizou o vereador Dr. Loredan pela sua reeleição de forma unanime. Que a reeleição 

do vereador Dr. Loredan demonstra a nova forma de gestão da Câmara Municipal de Altamira. Que com 

muita humildade deixa seu cargo na Mesa para voltar ao Plenário para dar continuidade ao trabalho junto 

com os demais vereadores para o melhor de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos externou sua gratidão por fazer parte da nova 

Mesa Diretora para os próximos dois anos. Parabenizando o Dr. Loredan pela parceria que fizeram nos 

últimos dois anos à frente do Poder Legislativo de Altamira. Que o trabalho deve continuar, pois, Altamira 

precisa que todos trabalhem unidos para o melhor do povo. Parabenizou a todos os demais vereadores pela 

postura na eleição da Casa para o próximo biênio. Por isso todos estão de parabéns para eleição limpa e 

transparente para que o trabalho continue reinando na Câmara Municipal de Altamira. Agradeceu. Em 

seguida fez o seguinte discurso: senhoras e senhores vereadores e povo em geral, a Reeleição significa 

esperança, esperança em realizar um trabalho maior e melhor que o primeiro, pressupõe procurar acertar 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-020  

Altamira - Pará 
em cada momento contribuindo para que o poder legislativo seja um instrumento de melhoria de qualidade 

de vida e de auto estima de nosso povo! Nos dois primeiros anos atingimos nossos principais objetivos em 

termos de planejamento! Realizamos inúmeras audiências públicas relevantes, recuperamos os veículos e 

mobiliários desta casa, promovemos cursos de capacitação aos vereadores e servidores, reformulamos a 

LOM onde inovamos com as emendas impositivas e alcançamos por dois anos consecutivos o título de 

gestor transparente dado pelo TCM/PA, com a ajuda dos servidores, ou seja cumprimos com os princípios 

da administração pública cumprindo todas as leis, dirigindo o parlamento com impessoalidade e 

moralidade, dando publicidade a todos os nossos atos, e administrando os recursos com eficiência e 

economicidade! Nosso trabalho irá continuar, indo mais além proporcionando abertura ainda maior desta 

casa de leis para que a população tenha mais acesso a serviços públicos relevantes, iremos em breve lançar 

a pedra fundamental deste que é um sonho de todos nós que é a construção do novo prédio da câmara 

graças a capacidade de realizar obras do gestor Domingos Juvenil que já garantiu no orçamento recursos 

para iniciarmos tal prédio. Pela primeira vez um presidente é eleito a unanimidade, tendo os votos de cada 

um parlamentar. Tive o respeito e a consideração de meus pares da oposição que entenderam que permiti 

que desenvolvessem seus trabalhos de forma independente, isso chama-se ética! E agradeço aos meus 

colegas de partido e de base que presenciaram minha fidelidade e firmeza na condução dos trabalhos sem 

deixar de pautar todos os projetos que para cá vieram ou aqui foram originados, isso valoriza a imagem do 

parlamento municipal e firma-se como um poder imprescindível para a democracia e o bem estar da 

sociedade Altamirense. Mais uma vez agradeço a família, servidores, vereadores, profissionais da 

imprensa, e principalmente ao cidadão comum que acompanha meu trabalho e que parabeniza onde passo! 

Muito Obrigado. Em seguida o senhor Presidente suspendeu a Reunião por dez minutos para que fosse 

confeccionada a presente ata, a qual após lida e aprovada foi assinada por todos os vereadores presentes. 

Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil 

e dezoito. 

 Dr. Loredan de Andrade Mello 
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