
 
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 

 
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

ONZE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental, reuniram-se no 

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

Mello, os senhores vereadores: Raimundo de Sousa Aguiar, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de 

Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, 

Maria Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de Oliveira. O 

senhor Presidente convidou o vereador Almiro Gonçalves para compor a Mesa de Trabalho. Em 

seguida convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional.  Em seguida solicitou ao 

vereador Almiro Gonçalves que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores. Havendo 

número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos 

vereadores Waldecir Aranha Maia Júnior (doente), João Roberto Mendes (participando reunião da 

APATA na sede da Norte Energia), Isaac Costa da Silva (viajando/Itaituba), Dr. Agnaldo Rosas de 

Oliveira (doente) e João Estevam da Silva Neto (zona rural/Assurini).  Em seguida o senhor Presidente 

submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 

quatro de junho do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para 

votação, aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Melo disse: antes 

de passar para a parte do pequeno expediente, em virtude do tema ser relevante ao bairro Santa Benedita 

que está veiculando nas redes sociais, tive o cuidado de ligar ontem para o Diretor da Norte Energia 

Dr. Camilo, ele me disse que iria mandar uma equipe hoje pela manhã para lá. Então eu solicitei que 

ele viesse fazer uma prestação de contas aqui para sabermos a fundo essa questão do bairro Santa 

Benedita, de quem é a responsabilidade afinal? Porque uns falam que é a Prefeitura, outros falam que 

é a Norte Energia, estar muito confuso isso. A questão das ligações domiciliar ele me disse que o 

Prefeito estaria em tratativa com o Presidente Paulo Roberto, da Norte Energia essa questão de uma 

vez por toda. Mas na questão de troca de bomba de conserto de bomba, resolver essa questão uns falam 

que é a COSALT, outros flama que é a Norte Energia. Desta feita quem vai resolver hoje o problema 

lá do Santa Benedita hoje vai ser a Norte Energia, estou informando só para os senhores tenham 

conhecimento. A Norte Energia ficou de mandar uma equipe hoje pela manhã para lá e resolver o 

problema de lá de hoje para amanhã. E para esclarecermos a fundo essa situação ele virá aqui nessa 

Casa no dia vinte e seis (26) de junho as dezenove horas. De ante mão eu convido e vou oficializar 

para todos os vereadores e lideranças de bairros, os Presidentes de RUCs, para ouvirmos a prestação 

de contas e vermos o que estar acontecendo em Altamira. Inclusive com relação essas rotatórias onde 

a população estar reclamando muito porque não houve planejamento para se locomover para ir e vir 

no município. Então estamos tendo dificuldades de sair da cidade em virtude de falta de planejamento 

e que nós precisamos ir a fundo para saber quem faz esse tipo de planejamento onde fecha todas as 

vias, queremos sim que se resolva os problemas mas que haja planejamento para escoar o trânsito. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os 

cumprimentos disse: estive no final de semana visitando o Assurini, fui até ao Travessão do Espelho, 

Itapuama e Bom Jardim I. Vimos nesta Casa a questão das Emendas Impositivas daquele Posto de 

Saúde dos Quatro Bocas que ainda não saiu. Vimos também que estar sendo feita a reforma da Escola 

Nova Vida nos Quatro Bocas. Também nos Travessões do Espelho, Itapuama e Cajueiro. Também 
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vimos que a escola de nível médio continua da mesma forma abandonada. Visitamos também o Centro 

de Dependentes Químicos lá no Assurini que ainda continua fechado. Também visitei no Ramal dos 

Cocos, “Minha Casa Minha Vida” precisamos saber o porquê daquela obra estar parada. Gostaria de 

falar também sobre a questão do Hospital Geral de Altamira, sempre vou naquela Unidade de Saúde o 

prazo que eles deram foi para o mês de abril que já passou e o centro cirúrgico ainda continua do 

mesmo jeito salas adaptadas.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura 

que após os cumprimentos disse: quero usar esse momento senhor Presidente para falar sobre a 

prestação de contas, primeiro quadrimestre de dois mil e dezenove que foi apresentado nesta Casa de 

Leis nesta última sexta-feira, onde os senhores e as senhoras saibam que a Prefeitura de Altamira 

recebeu recurso superior a cento e sete milhões de reais nos primeiros quatro meses de dois mil e 

dezenove. Se formos verificarmos o passado primeiro quadrimestre de dois mil e dezoito teve um 

acréscimo de doze milhões de reais, primeiro quadrimestre de dois mil e dezoito fora noventa e cinco 

milhões de reais. Também disse ouvi na fala da nobre líder do governo vereadora Irenilde Gomes onde 

ela disse que é culpa ainda da malha viária que estar prejudicada em Altamira, ainda é culpa da gestão 

passada. Vereadora Irenilde a gestão passada foi a gestão atual.  Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereado Francisco Marcos que após os cumprimentos disse: Ouvi atentamente o discurso 

do vereador Aldo Boaventura, onde ele fala da prestação de contas do primeiro quadrimestre de dois 

mil e dezenove. É vergonhoso não somente para mim mas para essa Casa. Tinha perguntas para fazer 

ao senhor Prefeito mas ele foge, tinha perguntas para faze a chefia de gabinete e para outros secretários. 

Me direcionei a contadora Gabriela e perguntei a senhora sabe onde o Prefeito estar metendo oito 

milhões de reais todos os meses oriundo dos royalties de Belo Monte? Bela me responde nas Receitas 

decorrentes do município. Agradeceu.  Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao Pastores 

Marcos Aurélio e Marcos Damasceno que após os cumprimentos disse: convido a todos a 

participarem da Marcha para Jesus, que será realizada no dia quinze de junho no próximo sábado.  Em 

seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Almiro 

Gonçalves que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação n.º 

2510/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, instalar centrais de ar nas salas de 

aulas, como também construir uma fossa séptica nas dependências da EMEF Professora Maria Luiza 

da Silva Holanda, localizada no bairro Buriti.  Indicação n.º 2511/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

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

Municipal de Educação, construir uma Escola no bairro Mexicano. Indicação n.º 2538/2019, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, construir um Quadra de Esportes na EMEI 

professora Maria Carmélia, localizada no bairro Bela Vista. Indicação n.º 2539/2019, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Educação, realizar o serviço de reforma no prédio da EMEF Léo Heck, no 

distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 2551/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

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

o serviço de coleta seletiva de lixo na ruas e travessas do centro de Altamira. Indicação n.º 2556/2019, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

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

recapeamento asfáltico na Avenida João Pessoa, no trecho entre a Travessa Pedro Gomes e a Passagem 

Xingu. Indicação n.º 2545/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos 
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Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de linha 

d’água e pavimentação asfáltica nas Vicinais de Seis e da Oito, sentido Brasil Novo. Indicação n.º 

2546/2019, 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 e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas Ruas Manaus, Belém e Macapá, no 

Bairro Cooperfron. Indicação n.º 2550/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Dr. Loredan Mello – Presidente da Câmara Municipal de Altamira, oficializar o Secretário 

Municipal de Educação e o Diretor da 10ª URE, para que autorizem os alunos das escolas públicas 

possam participar das reuniões desta Casa Legislativa. Indicação n.º 2561/2019, de iniciativa do 

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

junto ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do Para, para que em parceria, construam ou 

implantem em Altamira, uma Escola de Tempo Integral para o Ensino Médio. Indicação n.º 2562/2019, 

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

através da Secretaria competente, que construa Creches nos RUCs São Joaquim, Laranjeiras, Casa 

Nova e Água Azul. Indicação n.º 2520/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, deslocar maquinas 

para realizar serviço emergenciais nos pontos críticos (enormes lagoas de água), no Ramal da Lagoa, 

no trecho do Perillo. Indicação n.º 2543/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere 

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

ao INCRA, no sentido que as áreas pertencentes as agrovilas Princesa do Xingu e Vale Piauiense sejam 

incluídas na Légua Patrimonial do município de Altamira.  Indicação n.º 2544/2019, de iniciativa da 

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

Secretaria Municipal de Educação, criar o programa denominado de “DOE UM LIVRO E ASSISTA 

UM FILME”. Promover uma ação de incentivo de doação de livros para a Biblioteca Municipal e, em 

troca a pessoa recebe uma entrada para uma sessão no cinema. Indicação n.º 2540/2019, de iniciativa 

do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura Urbana, construir uma Praça com uma 

Academia ao ar livre no bairro Bonanza. Indicação n.º 2541/2019, 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 manutenção na rede de iluminação pública, 

troca de lâmpadas queimadas, nas proximidades dos dois Portos da Balsa que faz a travessia do rio 

Xingu.  Indicação n.º 2542/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar uma área que 

sirva para um campo de futebol no bairro Dom Lorenzo.  Indicação n.º 2547/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Educação, construa uma Escola Municipal de Ensino Fundamental Menor e 

Maior no RUC Jatobá. Indicação n.º 2548/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Marcos Aparecido Tonchis – Gerente de Obras do Entorno da empresa Norte Energia, que 

providencie a conclusão das obras do projeto “Parques e Orlas” no perímetro do bairro Aparecida. 

Indicação n.º 2549/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Roni Emerson 

Heck – Secretário Municipal de Educação, providenciar a retirada das salas pré-moldado da Escola 

Artur Teixeira, como também, a limpeza do terreno da mesma.  Indicação n.º 2552/2019, de iniciativa 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da ponte no Travessão do Cajueiro, nas 
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proximidades da propriedade do senhor André, no Assurini.  Indicação n.º 2553/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da ponte no Travessão do Cajueiro, nas 

proximidades da propriedade do senhor Chicão, no Assurini. Indicação n.º 2554/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da ponte no Travessão do Cajueiro, nas 

proximidades da propriedade do senhor Armando, no Assurini.  Indicação n.º 2564/2019, de iniciativa 

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

Secretaria competente, construir uma Praça com uma Academia ao ar livre no bairro São Domingos. 

Indicação n.º 2565/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar projetos de iniciativa cultural, 

como por exemplo: sessão itinerante de cinema nas praças públicas de Altamira.  Indicação n.º 

2566/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

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

Secretaria de Estado de Educação, para que em parceria construam uma EEEM no bairro Liberdade, 

para atender as demandas do complexo Nova Brasília II, que compreende os bairros Liberdade, Santa 

Ana, São Francisco, Ayrton Sena I e II e adjacentes. Indicação n.º 2567/2019, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar o serviço de drenagem de águas pluviais na Travessa 04, no bairro Paixão de 

Cristo. Indicação n.º 2568/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar redutores de 

velocidade, faixa de pedestre e placas indicativas nas proximidades do Posto de Saúde Bendito 

Armando do Espirito Santo, no ramal Monte Santo. Indicação n.º 2569/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Municipal de Saúde, instalar um Laboratório de Análises Clinicas no distrito de Castelo de Sonhos.  

Indicação n.º 2570/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar a descentralização do 

Centro de Diagnóstico do município de Altamira. Indicação n.º 2556/2019, 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 recapeamento asfáltico, como 

também, o serviço de manutenção na rede de iluminação pública, troca de lâmpadas queimadas, na rua 

que dá acesso ao pátio de estacionamento de ônibus interestadual no Terminal Rodoviário de Altamira. 

Indicação em Conjunto n.º 2557/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Victor Conde, 

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

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços galeria pluvial, linha d´água, meio fio, calçada 

com acessibilidade e pavimentação asfáltica, realizar também o serviço de manutenção na rede de 

iluminação público (troca de lâmpadas queimadas), na Rua Pedro Henrique e, nas Alamedas W-2 e W-

3, no bairro Jardim Independente II. Indicação em Conjunto n.º 2558/2019, de iniciativa dos vereadores 

Almiro Gonçalves e Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realizar os serviços linha d´água, meio fio, calçada com acessibilidade e 

pavimentação asfáltica, realizar também o serviço de manutenção na rede de iluminação público (troca 

de lâmpadas queimadas), na Rua José Umbelino de Oliveira, no bairro Jardim Independente II. 

Indicação em Conjunto n.º 2559/2019, de iniciativa dos vereadores Francisco Marcos e Almiro 

Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 
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competente, construir uma Praça com uma academia ao ar livre na comunidade Quatro Bocas, no 

Assurini.  Indicação em Conjunto n.º 2560/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e Dr. 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, colocar como prioridade em suas ações, melhorias, 

reparos e pavimentação asfáltica nos bairros mais prejudicados pelo inverno. Moção n.º 128/2019, de 

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

Agradecimento ao 16º Batalhão de Policiamento Militar Xingu pela passagem do 26º aniversário do 

Batalhão em Altamira. AVULSOS:  Ofício sem número encaminhado pela prelazia do Xingu 

comunicando a Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a Altamira, que acontecerá 

nos próximos dias 21, 22 e 23 de junho de 2019. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 2510 e 

2511/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 2538 e 2539/2019, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2551, 2556/2019, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior. Indicações n.ºs 2545 e 2546/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 

2550, 2561 e 2562/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 2520, 2543 e 

2544/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 2540, 2541 e 2542/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 2547, 2548 e 2549/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2552, 2553 e 2554/2019, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicações n.ºs 2564 e 2565/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 

2566, 2567 e 2568/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 2569 e 2570/2019, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação n.º 2556/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicação em Conjunto n.º 2557/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e 

Victor Conde. Indicação em Conjunto n.º 2558/2019, de iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves 

e Maia Júnior. Indicação em Conjunto n.º 2559/2019, de iniciativa dos vereadores Francisco Marcos e 

Almiro Gonçalves. Indicação em Conjunto n.º 2560/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto e 

Dr. Loredan Mello. Moção n.º 128/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. 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. Indicações n.ºs 2569 e 2570/2019, de iniciativa 

da vereadora Socorro do Carmo. 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 2566, 2567 e 2568/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos dirigiu se caos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2547, 2548 e 2549/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente 

solicitou ao vereador Almiro Gonçalves 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 2510 e 2511/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 

Indicações n.ºs 2538 e 2539/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 2551, 

2556/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2545 e 2546/2019, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2550, 2561 e 2562/2019, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 2520, 2543 e 2544/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 

2540, 2541 e 2542/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 2547, 2548 e 

2549/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 2552, 2553 e 2554/2019, de 
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iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 2564 e 2565/2019, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros. Indicações n.ºs 2566, 2567 e 2568/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 2569 e 2570/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação n.º 

2556/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação em conjunto n.º 2557/2019, de 

iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Victor Conde. Indicação em conjunto n.º 2558/2019, de 

iniciativa dos vereadores Almiro Gonçalves e Maia Júnior. Indicação em conjunto n.º 2559/2019, de 

iniciativa dos vereadores Francisco Marcos e Almiro Gonçalves. Indicação em conjunto n.º 2560/2019, 

de iniciativa dos vereadores João Roberto e Dr. Loredan Mello. Moção n.º 128/2019, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar. Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, 

o senhor Presidente passou para a das COMUNICAÇÕES PARLAMEMNTARES, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os 

cumprimentos disse: senhor Presidente hoje recebi uma revista que traz na página dezenove, vinte e 

vinte e um, a importância da agricultura no Cenário brasileiro, estadual e local. Onde fala que quarenta 

e três por cento ponto três do PIB e das importações é oriundo do setor agrícola. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que após os cumprimentos disse:  reitero minhas palavras 

as suas vereador Aldo e dizer que pensamos da mesma maneira e que esse povo da agricultura tem que 

ter o documento e não só o documento mas ter também o recurso para trabalhar. Fui em Mato Grosso 

e vi que lá em Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra existe recurso para o pessoal trabalhar. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os cumprimentos disse: 

quero informar aos nobres colegas que estivem visitando os loteamentos na última semana juntamente 

é isso que parte da Comissão que investiga a questão dos loteamentos em Altamira, isso é uma questão 

que tem trazido muitos problemas para nossa população. De um lado a irresponsabilidade dos 

loteadores e do outro a falta de fiscalização por parte da Prefeitura e no meio à população clamando 

por dias melhores. Agradeceu. Também peço Dr. Loredan que invés dessa Comissão ser provisória foi 

até uma ideia que vossa excelência em um diálogo, vossa excelência comentou que por ser uma 

Comissão provisória que deveria ter um prazo para terminar que possamos colocar essa Comissão para 

ser permanente. O senhor Presidente Dr. Loredan Melo solicitou um aparte a qual foi concedida. Após 

os cumprimentos disse: só uma sugestão quando chegar próximo de noventa dias, nós poderíamos fazer 

um relatório parcial para dizer o que que a Comissão apurou no início e no final desses noventa dias 

para ver se houve evolução tanto por parte do loteador como por parte da Prefeitura como vossa 

excelência falou fiscalizando. Se houve algum termo de ajuste entre a Prefeitura e o loteador para poder 

resolver aquele problema parcialmente. Porque são inúmeros problemas como eu disse a vossa 

excelência. O dono do lote ele não pode ficar à mercê dessa briga, dessa omissão entre ambos loteador 

e Prefeitura. Então para que não façamos o papel de irmos somente lá fiscalizar que façamos um 

relatório parcial e ai se nós apuramos alguma irregularidade maior nós encaminharemos esse relatório 

ao Ministério Público para ver se tem algum tipo de retorno, é só uma sugestão. Dando continuidade o 

vereador Victor disse: já conseguimos nobre Presidente no loteamento Buriti uma resposta positiva, o 

próprio loteador já entendeu o problema com relação a iluminação pública. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: quero informar a todos 

os nobres colegas das minhas visitas realizadas. Dizer também que estive presente neste domingo 

participando da belíssima festa realizada pela APAE todos nós sabemos que já é tradição em nosso 

município. 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. 
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Mandando lavra à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal 

de Altamira, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove.  

 
 

 

Dr. Loredan de Andrade Mello 

Presidente 
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