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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA 

LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA SEIS DE MARÇO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO. 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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: Raimundo Sousa Aguiar, Isaac Costa da Silva, Roni 

Emerson Heck,  Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis da Cunha, 

Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Roberto Mendes, Maria 

Delza Barros Monteiro, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Waldecir Aranha Maia Júnior. 

O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarmos o Hino Nacional. Em 

seguida solicitou ao vereador Roni Heck que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos 

senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Sessão em nome de Deus. 

Mandando justificar a ausência dos vereadores Victor Conde (doente) e João Estevam da Silva 

Neto (internado/Hospital Regional). Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e sete de fevereiro do ano 

de dois mil e dezoito. Não havendo manifestante submeteu a mesma para votação, aprovada a 

unanimidade. 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: gostaria de cumprimentar a todos com a palavra de 

Deus “Mulher virtuosa quem achará, seu valor muito excede o defina joias”. Estamos num mês 

dedicado as mulheres, o lilás nessa Casa representa o empenho que todos estão embaídos na 

prevenção do câncer do colo do útero das mulheres. Gostaria de dizer as senhoras e aos senhores 

que estiverem nessa Casa de Leis que no dia primeiro e dois de março estivemos participando de 

um Seminário muito importante inflacionado a saúde da mulher, onde tivemos dois profissionais 

fazendo palestras sobre a saúde da mulher no município de Altamira e a real situação do câncer 

de útero em todo Estado. Gostaria de dizer aos senhores e senhoras sobre questão do imposto da 

taxa do lixo que esta vereadora enfermeira Socorro fui contrária, pois, temos o imposto que é o 

IPTU para que faça esse trabalho, então eu votei contra essa taxa do lixo, pois sabemos quantas 

pessoas nos procuram nessa Casa que as vezes não tem dinheiro nem para colocar alimentação 

em seu prato para comer. Então essa vereadora foi contrária porque eu defendo a população de 

Altamira nessa Casa de Leis. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente na semana retrasada eu fiz uma 

denúncia aqui com relação aos garis, que estão trabalhando sem o uniforme adequado correndo o 

risco de serem atropelados porque não estão usando roupas sinalizadas, isso é fato e continuam 

ainda trabalhando da mesma forma sem a utilização de aparato necessário. Infelizmente a 

situação dos garis se complicaram ainda mais porque na quarta-feira da semana passada eles 

receberam alimentação estragadas e tiveram que retornar para suas casas mais cedo por conta de 

terem recebido o almoço estragado. Não poderia deixar de manifestar também com relação à 

taxa de resíduos sólidos, porque recebemos em nossos e-mails e mensagens watt zap de muitas 

pessoas que aqui moram, eu acredito que todos os vereadores também tenham recebidos. 

Gostaria de esclarecer para a população que aqui está presente e para as que estão nos ouvindo 

que no ano de dois mil e treze foi aprovado o Código Tributário do Município, e infelizmente 

nesse Código está previsto a cobrança dessa taxa de resíduos sólidos.  O que tem sido divulgado 

pela Prefeitura é que essa taxa já vinha sendo cobrada no IPTU e o que houve agora foi 

desmembramento. As informações que nós temos recebido é que está informação da Prefeitura 

não é verdadeira, porque tem taxas que são maiores do que a cobrança de fato do IPTU. Nós 
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vivemos num País, aonde a maioria dos administradores só sabem criar taxas de mais impostos. 

Vivemos numa cidade pobre aonde o desemprego é extremamente grande é que não dúvida 

alguma que o momento não seria o momento adequado para se cobrar mas uma taxa da 

população de Altamira, eu não tenho dúvida nenhuma senhor Presidente que o grande objetivo 

do Executivo foi engordar ainda mais os cofres públicos, porque no ano passado a  Receita do 

município superou a mas de noventa milhões de reais e não havia essa taxa atingindo a 

capacidade econômica contributiva da população carente de nossa cidade. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: uso a 

tribuna nesse momento para falar estritamente sobre o Projeto de Lei de nº. 029 que alterou o 

Código Tributário e foi votado nessa Câmara no dia três de outubro do ano de dois mil e 

dezessete, aonde naquela oportunidade eu falava nesse microfone que os cidadãos de Altamira 

não mereciam mas uma penalidade que estava sendo imposta nessa Câmara, e naquele momento 

naquele dia teve quatro vereadores que votaram contraesse Projeto que foi este vereador que vos 

fala e os vereadores Marquinho, Agnaldo Rosa e Socorro do Carmo, nós falamos e reiteramos 

que não é possível que nesse município para aumentar a renda do  município só se crie taxas 

enforcando a população. Para aumentar a renda do município tem que criar empresas e ofertar 

empregos através de empregos se gera rendas e Receita. Na última quarta-feira, senhores e 

senhoras o Prefeito esteve aqui neste Plenário e ele informou a renda do município de Altamira 

no ano de dois mil e dezessete, que atingiu duzentos e oitenta e dois milhões cento e quatro mil 

reais noventa e seis reais e setenta e nove centavos, uma Receita aproximadamente de vinte e três 

a vinte e quatro milhões de reais por mês, não é criando taxas e enforcando os cidadãos que nós 

vamos crescer esse município.  Na nova Lei Orgânica no artigo que me foge na memória agora, 

mas que diz que diz o seguinte: os vereadores são eleitos representante popular para representar a 

população naquilo que bem ela entenda. Todos vocês sabem em quem vocês votaram eleitos e 

não eleitos, mas nós os quinze somos representantes do povo, cobrem dos vereadores o respeito e 

mais transparência nas suas administrações. Agradeceu. O senhor Presidente solicitou aos 

presentes que fizessem silêncio, pois, o barulha estava prejudicando o andamento da reunião. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: gostaria de 

informar aos nobres colegas vereadores que durante o período da semana que transcorreu 

tivemos visitando inúmeras comunidades e em visita a essas comunidades. Eu quero aproveitar 

Dr. Loredan para agradecer a reunião que tivemos agora com a Norte Energia com o 

Superintendente Eduardo Camilo, porque vejam bem senhores a situação de inúmeros RUCs e 

bairros de Altamira, se não tomarmos providências a situação vai se agravar cada dia, mas. 

Temos graves problemas bairros que tive presente como no cruzamento do bairro da Liberdade 

com o bairro Santa Ana, aquele povo sofre com a falta de água. Em visita no bairro Liberdade 

com o bairro Santa Ana, o bairro Santa Ana com o bairro Airton Sena I, e assim é uma 

sequência, em visita a esses bairros conversando com os moradores detectamos que mais de 

cinco empresas terceirizadas pela a Norte Energia já passaram por lá, aonde após fazer o sistema 

de água e esgoto de um bairro senhor Presidente eles trancam ali e passam para outro bairro, 

então hoje tem água, mas não chega nas residências. E hoje graças a Deus após a reunião com o 

Dr. Eduardo Camilo, estamos encaminhando um ofício para a Norte Energia para que tome as 

devidas providências para que os senhores entendam terminou este bairro aqui começar no outro, 

mas ai eles trancam tudo e quando termina o trabalho vejam o tamanho da irresponsabilidade 

quando termina deste bairro seguinte eles não vem aqui e abrem e chamado rap e aí fica por 

entregue e quem é que vai adivinhar que ali está trancado. Lamentavelmente senhores eu assumi 

no ano passado e este trabalho foi feito há três, quatro anos atrás. O senhor Presidente solicitou 
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aos presentes que fizessem silencio, pois, o barulha estava prejudicando o andamento da reunião. 

Dando continuidade o vereador Assis Cunha disse: quero agradecer a Deus por cada momento 

que se passa na minha vida, e pedir a cada um que está presente e a cada um que nos ouvi através 

do rádio e da televisão, eu sei que não temos o poder eu pelo menos não tenho o poder para 

resolver todos os problemas, mas eu estou aberto para o diálogo para ouvir para poder buscar 

meios. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os 

cumprimentos disse: Presidente Dr. Loredan na última Prestação de Contas do Prefeito nessa 

Casa de Leis, este vereador se reportou e fez dez perguntas para o Executivo Municipal, confesso 

a vossas excelências e hoje digo aos colegas vereadores que no ato das perguntas eu não tiver as 

respostas satisfatórias para que nós pudéssemos levar para a população. Perguntei sobre a 

infraestrutura da cidade ele jogou para cima da Norte Energia. Perguntei sobre os recursos 

financeiros dos Royalties oriundo de Belo Monte, o Prefeito disse que estava investindo o 

dinheiro na beira do cais. Perguntei sobre a questão água do município de Altamira, que ele 

prometeu que em sessenta dias estava resolvendo o problema da água do município que está um 

caos aqui no município. Perguntei sobre duzentos mil litros de combustível que esse bendito 

PDRS Xingu, colocou no ano de dois mil e dezesseis, para a Prefeitura Municipal de Altamira e 

que ele foi denunciado no Ministério Público e na Justiça do meu Pará, que segundas 

informações que o Consórcio belo Monte mandou retirar o nome dele e nós vamos investigar 

porquê. Solicitei senhor Presidente a questão juntamente com os vereadores Agnaldo Rosas, 

Aldo Boaventura, Socorro do Carmo e Delza Barros, perguntamos sobre a questão do concurso 

público, ele me respondeu somente vamos fazer, mas a data ele não marcou. Por último senhor 

Presidente das perguntas que eu fiz, foi um apelo aqui nessa tribuna foi para que ele amenizasse 

o sofrimento daquele povo com essas taxas e com essas roubalheiras danada na questão desses 

resíduos sólidos. No ano de dois mil e treze, foi aprovado o Código Tributário nessa Casa e eu 

votei como todos os vereadores, mas nós votamos porque estávamos com os pensamentos 

voltados para adequar esse município a questão de Belo Monte, para que o município viesse a ter 

recursos e poder cobrar dessa Hidrelétrica para que nós pudéssemos ter condições de vida 

melhor em nossa cidade. Mas nós fomos enganados, Presidente eu não posso concordar o 

pessoal lá do Parque Ipê pagar dezenove reais, e outros que não tem um bilhar pagar sessenta 

reais mensalmente de resíduos sólidos. Se bem Presidente que esse cidadão do Parque Ipê, o 

IPTU dele é mais barato do que essa taxa de resíduo solido. Então Presidente Dr. Loredan a 

Prefeitura está perdida, eu faço um apelo a vossa excelência para que de imediato o Prefeito 

acabe essa esculhambação que está fazendo com a população. Agradeceu. Em seguida o 

senhorPresidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Roni Heck, 

quefizesse a leitura das matérias que constava de: LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

Indicação n.º 1101/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma no Posto de 

Saúde do bairro Boa Esperança. Indicação n.º 1102/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, perfurar um 

poço artesiano na comunidade PA Lagee PA Itapuama. Também realizar o serviço de 

recuperação e ampliação da EMEF do Travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 

1103/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de pavimentação 

asfáltica na Rua “D”, no Loteamento Panorama, bairro Jardim Altamira. Indicação n.º 

1121/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Integração Social, realizar 20 (vinte) casamentos 
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comunitários na comunidade Novo Horizonte do Xingu, (Quatro Bocas), no Assurini.  Indicação 

n.º 1126/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de meio fio, calçamento e 

pavimentação asfáltica nas Ruas 01, 02 e 03, no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 

1127/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Josué Mendes – 

Diretor de Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de recuperação na sinalização 

horizontal (Faixa de Pedestres) na Rua Acesso 02, no bairro do Preme, nas imediações do SESI. 

Indicação n.º 1128/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, providenciar a construção de lombadas antes e 

depois da ponte sobre o rio Cupiúba, no ramal Monte Santo. Indicação n.º 1119/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de meio fio, linha d’água, calçada, 

pavimentação ou bloqueteamento nas Ruas Pedro Henrique, Vinte e cinco de julho e Vinte e 

Cinco de Agosto, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 1120/2018, de iniciativa do 

vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal 

de Obras, realizar os serviços de linha d’água e pavimentação ou bloqueteamento nas ruas João 

Pessoa, Pernambuco e Roberto Marinho, no bairro VistaAlegre. Indicação n.º 1122/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Obras, realizar os serviços de linha d’água e pavimentação ou 

bloqueteamento nas Ruas Odila de Sousa e Francisco Bandeira, no Conjunto Santa Benedita, no 

bairro São Domingos. Indicação n.º 1132/2018, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, adquirir um caminhão caçamba e um caminhão prensa para 

realizar a coleta pública de lixo no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 1133/2018, de 

iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, construir uma Praça no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 1134/2018, de 

iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, construir uma Creche no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 1104/2018, de 

iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento da continuação da Avenida Papa João 

Paulo II, até o Centro Regional de Recuperação de Altamira (Presídio de Altamira). Indicação n.º 

1105/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do Ramal Tatajuba.  

Indicação n.º 1106/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do 

Travessão da Seis.  Indicação n.º 1107/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realize os serviços com galeria 

pluvial, rede linha d´água, meio fio, pavimentação asfáltica e rampas de acessibilidade na 

Travessa 03, no bairro Mutirão. Observação: a mesma inicia na Rodovia Transamazônica e vai 

até a Rua 08, dando acesso ao Hospital Geral São Rafael.  Indicação n.º 1108/2018, de iniciativa 

do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realize os serviços com galeria pluvial, rede linha d´água, meio fio,pavimentação 

asfáltica e rampas de acessibilidade nas ruas 03, 04 e Pedro Vieira, no bairro Liberdade. 

Indicação n.º 1109/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, interceder junto ao Deputado Estadual Ozório Juvenil e ao Ministro da Integração 

Helder Barbalho, para através de Emenda Parlamentar, seja destinado recursos financeiros para 

construção de uma e uma ambulancha para atender a comunidade do Espelho e comunidades 
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adjacentes. (Itapuama, Firma, Cajueiro, Limão, Picadinho, Picadão, Jarana, Jaraninha, Ituna I, 

Ituna II e comunidades ribeirinhas).  Indicação n.º 1111/2018, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir a 

calçada nas laterais da Rua Paraíso, no bairro São Domingos.  Indicação n.º 1112/2018, de 

iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma do prédio ou realocação para outro local, a 

Junta Militar de Altamira, atualmente localizada na Travessa Paula Marques.  Indicação n.º 

1113/2018, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de recapeamento asfáltico na Rua 08, que dá 

acesso aoRUC São Joaquim. Indicação n.º 1114/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o 

serviço de pintura da sinalização horizontal (Faixa de Pedestres) nas proximidades do semáforo 

da Avenida João Coelho com a Avenida Abel Figueiredo.  Indicação n.º 1115/2018, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Obras, realizar o serviço de asfaltamento da Rua João Pinho, no bairro Brasília.  

Indicação n.º 1116/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de asfaltamento da Rua 

José Umbelino de Oliveira, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 1117/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Subprefeitura de Castelo de Sonhos, interceder junto ao ICMBIO a fim de assinar autorização 

para construir a rede de eletrificação rural na vicinal da Bucha. Indicação n.º 1118/2018, de 

iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, contratar um Agente Comunitário de Saúde – ACS, para prestar 

serviço do PDS Brasília, no distrito de Castelo de Sonhos.  Indicação n.º 1123/2018, de iniciativa 

do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, interceder junto ao 

senhor Gilberto Kassab – Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, no 

sentido de implantar o programa do Governo Federal, “Internet Para Todos”, no município de 

Altamira.  Indicação n.º 1124/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, interceder junto ao senhor Gilberto Kassab – Ministro de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, no sentido de implantar o programa do Governo 

Federal, “Internet Para Todos”, na comunidade do Assurini, no município de Altamira.  

Indicação n.º 1125/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao Deputado 

Federal José Priante, interceder junto ao Ministério da Saúde, no sentido de conseguir um 

“Castra Móvel”, para ser doado a Associação de Proteção de Animais e do Meio Ambiente de 

Altamira (APATA).  Indicação n.º 1129/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que 

sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder a 

construção de 02 (duas) pontes no Travessão do Cajueiro, nos quilômetros 90 e 100, no Assurini.  

Indicação n.º 1130/2018, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, proceder o recapeamento asfáltico na Rua 

dos Jasmim, no bairro Jardim Primavera.  Indicação n.º 1131/2018, de iniciativa da vereadora 

Delza Barros, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, disponibilizar o serviço de vacinação, pelo menos uma vez por semana, na comunidade 

Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 1135/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de pavimentação asfáltica nas Ruas Cláudio Vitorino Rodrigues, João Círio de Moura e 

Francisco Alves da Silva, no Conjunto Santa Benedita, no bairro Nova Altamira.  Indicação n.º 
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1136/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço depavimentação asfáltica nas 

Ruas Alexandre Vieira da Silva, Pedro Fontenelle e Carmina Feitosa de Aquino, no Conjunto 

Santa Benedita, no bairro Nova Altamira.  Indicação n.º 1137/2018, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

realizar o serviço de pavimentação asfáltica nas Ruas José Tadeu da Costa Nunes e Benedita 

Feitosa de Sousa, no Conjunto Santa Benedita, no bairro Nova Altamira. Indicação n.º 

1138/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de tapa buraco na Rua Umbelino de 

Oliveira, no trecho entre a Avenida Tancredo Neves até o Posto Serra Dourada, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação n.º 1139/2018, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de 

recuperação emergencial no Travessão das Mangueiras, no Assurini. Indicação n.º 1140/2018, de 

iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Obras, realizar o serviço de recuperação emergencial iniciando no Trevo 

da estrada do Assurini passando pela comunidade Babaquara, no Assurini. Indicação em 

Conjunto n.º 1110/2018, de iniciativa dos vereadores Irenilde Gomes e Assis Cunha, que sugere 

ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de 

atendimento médico, uma vez por semana, na comunidade da Serrinha. Moção n.º 053/2018, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja consignada Moção Aplauso as 

mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, quetranscorrerá no próximo dia 08 de 

março. AVULSOS: Comunicados n.ºs 358241 a 358250/2017, encaminhados pelo Ministério da 

Educação comunicando repasse de recursos para as escolas municipais. Durante a Leitura das 

Matérias, o senhor Presidente interrompeu a reunião por várias vezes para solicitar aos presentes 

que fizessem silencio, pois, o barulha estava prejudicando o andamento da reunião. Inclusive 

dizendo que se não fizessem silêncio iria suspender os trabalhos. Em seguida o senhor Presidente 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: 

Indicações n.ºs 1101, 1102 e 1103/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação 

n.º 1121/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 1126, 1127 e 

1128/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 1119, 1120 e 1122/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 1132, 1133 e 1134/2018, de iniciativa do 

vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 1104, 1105 e 1106/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes. Indicações n.ºs 1107, 1108 e 1109/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  

Indicações n.ºs 1111, 1112 e 1113/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 

1114, 1115 e 1116/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 1117 e 

1118/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura.  Indicações n.ºs 1123, 1124 e 1125/2018, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicações n.ºs 1129, 1130 e 1131/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1135, 1136 e 1137/2018, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1138, 1139 e 1140/2018, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicação em Conjunto n.º 1110/2018, de iniciativa dos vereadores Irenilde 

Gomes e Assis Cunha. Moção n.º 053/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos dirigiu se 

aos demaiscolegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações de n.ºs. 1123, 1124 

e 1125/2018, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Agradeceu. 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.  1113, 1136 e 1137/2018, de in 



 
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 
 

7 

inciativa da vereadora Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Aldo Boaventura, que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 1117 e 1118/2018, de iniciativa do vereador Aldo 

Boaventura. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou ao vereador Roni 

Heck, 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 1101, 1102 e 1103/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicação n.º 

1121/2018, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 1126, 1127 e 

1128/2018, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 1119, 1120 e 1122/2018, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 1132, 1133 e 1134/2018, de iniciativa do 

vereador Roni Heck.  Indicações n.ºs 1104, 1105 e 1106/2018, de iniciativa da vereadora Irenilde 

Gomes.  Indicações n.ºs 1107, 1108 e 1109/2018, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 1111, 1112 e 1113/2018, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 

1114, 1115 e 1116/2018, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 1117 e 

1118/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 1123, 1124 e 1125/2018, 

de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 1129, 1130 e 1131/2018, de 

iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 1135, 1136 e 1137/2018, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 1138, 1139 e 1140/2018, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicação em Conjunto n.º 1110/2018, de iniciativa dos vereadores Irenilde 

Gomes e Assis Cunha. Moção n.º 053/2018, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 

Aprovadas a unanimidade. Em seguida houve uma grande gritaria e insultos aos vereadores. O 

senhor Presidente solicitou que todos fizessem silêncio para que pudessem continuar com os 

trabalho. Persistindo a gritaria, o senhor Presidente usando o Artigo 16, J. do Regimento Interno 

suspendeu a reunião. Agradecendo a presença das senhoras e senhores vereadores, do povo em 

geral, da imprensa e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar à presente Ata que 

após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos seis dias do 

mês de março do ano de dois mil e dezoito.  
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