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ATA DA REUNIÃO PARA TRATAR EM RELAÇÃO A VISITA DOS MINISTRO DO 

GOVERNO FEDERAL AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE 

E OITO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 

reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. 

Loredan de Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, João Roberto 

Mendes, Maria Delza Barros Monteiro. Estando ausente os vereadores Waldecir Aranha Maia 

Júnior, Isaac Costa da Silva, 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 do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de 

Oliveira. Inicialmente o senhor Presidente registrou a presença das seguintes pessoas: Rute de 

Nazaré Oliveira Barros Nunes de Sousa - Secretária Municipal de Integração Social (SEMIS), 

Celestino Neto Barcelos - Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Warley 

Carlos Botelho – Empresário, Paulo Roberto Souza – CDL, José Ferreira – Empresário, Odair de 

Pinho - Presidente da ACIAPA, Valdir Narzetti - Diretor da ACIAPA, Alexandre Meireles - 

Presidente da CDL, Renata de Oliveira Pires - Rotary Club de Altamira e OAB, Lindinalva Brito 

- Servidora Pública, Dilermando Zórtea - Conselho de Bairros, José Dorivaldo Teixeira - Pastor 

da Igreja do Evangelho Quadrangular, Francisco Eduardo Modesto da Silva – Empresário, 

Jefferson Figueiredo - Associação de Consórcio Belo Monte e Almir de Vasconcelos Uchoa 

Segundo - Supervisor Regional da EMATER. Em seguida o senhor Presidente declarou aberta a 

reunião em nome de Deus. Em seguida disse que a presente reunião era para informar que nos 

próximos dias 11 e 12 de março, alguns Ministros e Chefes de Órgãos do Governo Federal estarão 

visitando o município de Altamira, porém, o motivo da reunião era debater uma pauta de demandas 

para ser entregue aos mesmos. A palavra foi facultada aos presentes, os quais apresentaram 

diversas propostas, das quais foram retiradas e colocadas em documentos as seguintes: a 

excelentíssima senhora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias – Ministra da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), a seguinte pauta: 01 – Interceder junto aos Órgãos 

competentes para liberação das documentações, título de propriedade rural, haja vista os 

proprietários estarem impedidos de acessarem linhas de créditos juntos aos bancos oficiais para 

melhorias em suas propriedades; 02 – Realizar estudos com vistas passar as áreas denominadas de 

Ramal das Lagoas, Capembas até as margens direita do Rio Jaruçu; Travessões da Seis até o Ramal 

dos Castanheiras, que hoje pertencem ao município de Brasil Novo sejam inseridas na légua 

patrimonial de Altamira, isso em razão das dificuldades de deslocamentos e assistências, são 

atendidas pelo município de Altamira; 03 - Realizar estudos com vistas passar as áreas localizadas 

depois do rio Ituna, no Assurini, que hoje pertencem ao município de Senador José Porfírio, sejam 

inseridas na légua patrimonial de Altamira, isso em razão das dificuldades de deslocamentos e 

assistências, são atendidas pelo município de Altamira e 04 – Regularização de Projeto Fundiário 

para o Terra Legal. Ao excelentíssimo senhor João Carlos Jesus Corrêa – Presidente do 

INCRA, a seguinte pauta: 01 – Expansão do programa “Luz Para Todos”, de forma a atender todas 

as regiões rurais da Transamazônica e Xingu; 02 – Desburocratização dos Bancos para 

financiamento aos pequenos produtores; 03 – Interceder junto aos Órgãos competentes para 

liberação das documentações, título de propriedade rural, haja vista os proprietários estarem 

impedidos de acessarem linhas de créditos juntos aos bancos oficiais para melhorias em suas 

propriedades e 04 – Realizar estudos com vistas passar as áreas denominadas de Ramal das Lagoas, 

Capembas até as margens direita do Rio Jaruçu; Travessões da Seis até o Ramal dos Castanheiras, 
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que hoje pertencem ao município de Brasil Novo sejam inseridas na légua patrimonial de Altamira, 

isso em razão das dificuldades de deslocamentos e assistências, são atendidas pelo município de 

Altamira. Ao excelentíssimo senhor Eduardo Fortunato Bim – Presidente do IBAMA, a 

seguinte pauta: 01 - Interceder junto aos Órgãos competente, no sentido de liberar recursos para 

obra de ampliação do aeroporto de Altamira, com vistas oferecer melhorias para que os passageiros 

e funcionários tenham condições mais dignas e conforto no embarque e desembarque, inclusive 

disponibilização de um local para embarque de macas de pacientes e 02 – Mais fiscalização para 

poder liberar a LO da mineradora Belo Sum. Ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto dos Santos 

Cruz – Ministro Chefe da Secretaria de Governo, a seguinte pauta: 01 – Interceder junto ao 

Ministério dos Transportes, no sentido de liberar recursos para continuidade do asfaltamento da 

BR-230, rodovia Transamazônica, com construção de pontes em concreto armado; 02 – Interceder 

junto ao Ministério dos Transportes, no sentido de construir uma ponte sobre o rio Xingu, na BR-

230, em Belo Monte; 03 – Interceder junto ao Ministério dos Transportes, no sentido de construir 

uma ponte sobre o rio Xingu, ligando Altamira a região do Assurini; 04 - Interceder junto ao 

Ministério das Comunicações e ANATEL a liberação de recursos para a ampliação do serviço de 

telefonia móvel (celular), no distrito de Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, distante mais de 

1000 quilômetros da sede do município de Altamira; 05 - Interceder junto à Câmara dos Deputados 

para alterar a Lei das Emancipações, dando autonomia aos Estados para votação na criação de 

novos Municípios. Hoje Altamira tem 04 (quatro) Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, Vila 

Canopus e Vila Cabocla. Distritos que distam mais de mil quilômetros da sede e, com isso a Gestão 

Municipal encontra muitas dificuldades para manter esses Distritos; 06 – Interceder junto ao 

Ministério de Minas e Energia, a redução da taxa de energia elétrica (redução dos tributos); 07 – 

Exigir da empresa Norte Energia o cumprimento das Condicionantes, conforme determina o PBA; 

08 – Exigir a correção monetária do recurso destinado ao PDRS Xingu e, solicitar empenho do 

Ministério de Integração Nacional, para que o saldo existente seja destinado para implantação de 

projetos estruturantes na região da Transamazônica e Xingu e 09 – Implantação da Universidade 

Federal do Xingu. Após a elaboração das pautas de reivindicações, as mesmas foram devidamente 

assinada pelos presente, as quais serão entregues a quem de direitos. Não havendo mais nada ser 

tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras, dos convidados, da imprensa e do 

povo em geral encerrando a reunião em nome de Deus. Mandando lavrar a presente ata que após 

lida será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e oito dias do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. 

 
 

Raimundo Sousa Aguiar 

Vice Presidente 

Dr. Loredan de Andrade Mello 

Presidente 

 

 

 

João Roberto Mendes 

1º Secretário 

 Maria Delza Barros Monteiro 

Vereadora 

 

 

 

 


