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ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO 

SEGUNDO SEMESTRE, DO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DO MÊS DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, reuniram-se no gabinete 

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

Andrade Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo 

Rosas de Oliveira, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira 

Gomes, Maria Delza Barros Monteiro e Victor Conde de Oliveira. Sendo justificada a ausência dos 

vereadores Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos) e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo 

(plantão/Hemopa). Estando ausente os vereadores Waldecir Aranha Maia Júnior, João Roberto 

Mendes, Almiro Gonçalves de Andrade, João Estevam da Silva Neto. O senhor Presidente declarou 

aberta a reunião em nome de Deus. Em seguida disse que a Reunião era especial, pois marcava a 

abertura dos trabalhos do segundo semestre do terceiro ano da Legislatura 2017/2020. Em seguida 

disse que iria aproveitar a oportunidade para tratar em relação a viagem aos distritos de Castelo de 

Sonhos e Cachoeira da Serra e, onde serão realizadas 02 (duas) Reuniões Ordinárias Itinerantes, para 

as quais gostaria de contar com o maior número possível de vereadores. Em seguida consultou as 

senhoras e senhores vereadores para saber se podiam contar com a presença. O vereador Assis Cunha 

informou que naquele momento não poderia confirmar em razão de encontrar-se com sua genitora 

internada no Hospital Regional em estado gravíssimo. A vereadora Irenilde Gomes disse que se o 

deslocamento fosse de ônibus iria, mas se fosse em caminhonete não iria em razão de problemas de 

saúde. Os vereadores Raimundinho Aguiar, Dr. Agnaldo Rosas, Francisco Marcos e Delza Barros 

confirmaram a participação. Em seguida o vereador Dr. Loredan Mello informou que a vereadora 

Socorro do Carmo e o vereador Almiro Gonçalves não se faziam presentes, mas os mesmos também 

confirmaram presença e, em relação ao vereador Aldo Boaventura, o mesmo da se encontra em Castelo 

de Sonhos. Em seguida o senhor Presidente informou que os demais vereadores poderiam confirmar 

presença até na sexta-feira. Em seguida informou que a programação seria a seguinte: partida no 

domingo, dia quatro, às cinco horas da manhã e pernoite no município de Novo Progresso, pois, em 

Castelo de Sonhos, neste final de semana, estará acontecendo uma Cavalgada e os hotéis estão lotados. 

Por essa razão não será possível o pernoite lá. Mas Novo Progresso fica apenas cento e setenta 

quilômetros de Castelo de Sonhos e na segunda feira pela manhã será concluída a viagem. Que após o 

almoço todos deverão ir para Cachoeira da Serra para visitas aos órgãos públicos e, às dezenove horas, 

será realizada a reunião. Após a reunião o retorno a Castelo de Sonhos para o pernoite. Na terça feira 

pela manhã serão realizadas visitas aos órgãos públicos e à noite, às dezenove horas, será realizada a 

reunião. Após todos deverão ir ao hotel para se organizar, pois, o retorno será na quarta-feira, às quatro 

horas da manhã para o pernoite em Altamira. Não havendo mais nada a ser tratado o senhor Presidente 

agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores e dos servidores e em nome de Deus 

encerrou a sessão. Mandando lavrar a presente ata que após lida será assinada. Salão Plenário da 

Câmara Municipal de Altamira, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove 
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