
 
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 
 

1 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO TERCEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA NOVE DE 

ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, à hora Regimental, reuniram-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira. Sob a Presidência do Dr. Loredan de Andrade Mello, os 

senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, 

Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis 

Cunha, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros Monteiro, Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de Oliveira. O senhor Presidente convidou todos a 

ficarem de pé para entoarem o Hino de Altamira. Em seguida solicitou ao vereador Maia Júnior que 

fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou 

aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores João Roberto 

Mendes (viajando/Brasília) e Francisco Marcos Alves do Nascimento (doente). Em seguida o senhor 

Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião 

Ordinária realizada no dia dois de abril do ano de dois mil e dezenove.  Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria, abstendo-se de votar o vereador Victor Conde. 

Em seguida considerando o que determina a Lei Orgânica e Regimento Interno, facultou a palavra ao 

senhor Pedro Ferreira – representante dos Desbravadores, que após os cumprimentos falou em 

relação a passagem do Dia Municipal dos Desbravadores, comemorado no dia 09 de abril, no 

município de Altamira. 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: ontem tivemos aqui a maioria dos edis, para mais uma vez apresentar 

o PCCR, ontem foi a questão do magistério aonde tivemos o Secretário de Administração, Procurador 

do Município e o Secretário de Educação, para dar alguns esclarecimentos e reivindicações do 

SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores da Educação), aonde esse Parlamento todos os vereadores 

fizeram um grande trabalho ao decorrer desses meses sobre o PCCR sobre a questão para que nós 

possamos ter o concurso público em breve. Então vejo aqui as reivindicações do SINTEPP muitas 

coisas são oito itens que realmente foi avançado, foi revisto pelo o Executivo Municipal aonde esses 

oito itens só tem a ganhar os servidores público da educação, ainda tem várias reivindicações do 

SINTEPP, onde vejo aqui sete reivindicações, aonde foram tratadas caqui ontem nesta Casa, onde o 

secretário Rizzi. Na segunda feira teremos outra reunião para que se possa finalizar a questão do 

magistério aqui nessa Casa para depois vir as emendas para a votação do PCCR da educação. Nesta 

quarta-feira convido todos os outros servidores em geral para que possamos também estar discutindo 

a situação também dos outros servidores do município, onde temos também algumas emendas, alguns 

vereadores irão fazer emendas, até sugerir aos colegas vereadores que fizesse junto sobre o PCCR em 

geral. Os dois Projetos de Leis temos que pensar também nos servidores públicos que já estão há vinte 

anos, a progressão desses servidores de como será feito. Então temos também que está sentando para 

que possamos fazer um PCCR com tranquilidade para esses servidores.  Nós que somos servidores 

público possamos ter uma aposentadoria digna, não é isso Mônica? Gostaria de falar também sobre já 

solicitei várias vezes mas muito me surpreendeu, pois não fomos avisados da mudança do Secretário 

de Infraestrutura, estava ainda recente acho que não ficou nem dois meses e já mudou o Secretário de 

Infraestrutura. A questão do semáforo, não sei se é isso que acontece a mudança no governo municipal, 

o semáforo da Rua Coronel José Porfírio com a Travessa Pedro Gomes que toda terça-feira, estamos 

aqui falando para que não possa acontecer mas acidentes no nosso município levando pessoas a terem 

fraturas porque não temos mas leitos para colocar os pacientes. Então esperamos realmente que isso 

possa ser solucionado, pois recebi um documento agora cedo da Norte Energia como os demais 

vereadores receberam aonde eles falaram que semáforo não pé das competência deles, então já que é 

de competência do município que possamos viabilizar nossos munícipes para que nós não tenhamos 
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mas acidentes em nosso município. Peço a vereadora Irenilde líder do governo que possa levar ao novo 

secretário essa demanda que está há vários meses sem semáforo a Rua Coronel José Porfirio com a 

Travessa Pedro Gomes. Apesar de eu estar com a saúde um pouco debilitada visitamos alguns bairros 

neste domingo os bairros mais próximos como o Nova Altamira conjunto Santa Benedita onde tem 

uma rua além de todas que são dezenove ruas onde uma das moradoras e que um vereador foi lá e até 

esqueceu de devolver a caneta onde ele estar fazendo um abaixo assinado lá no Nova Altamira. Dizer 

que toda terça-feira essa vereadora irá lutar sempre por dias melhores para o povo de Altamira e 

daquela região que sempre foi esquecida que é o Nova Altamira. A Rua Antônio Pereira da Silva não 

consegui entrar na rua porque está intrafegável que possa pelo menos dar trafegabilidade e que a Norte 

Energia tenha vergonha e faça o trabalho dela relacionado a questão das ligações intradomiciliares, 

pois segundo o que nos informam que ainda não foram feito nada naquele bairro devido essas ligações. 

Então que seja feito porque estamos cobrando do governo municipal e que o governo municipal 

também cobrem da Norte Energia e fiscalize para que realmente seja realizado com brevidade. São 

Domingos gente é calamidade pública, aquele bairro mais a cima realmente está intrafegável. O bairro 

da Colina e os demais bairros. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha que 

após os cumprimentos disse:  mas uma vez quero agradecer a Deus por mas essa oportunidade de estar 

aqui para prestar contas dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos neste município em favor de toda 

comunidade. Quero agradecer a presença do Desbravadores do Pastores Jeferson, Pedro e Elion e todos 

os Desbravadores presentes. Agradecer a presença dos senhores nessa Casa de Leis e aproveitar o 

momento e convida-los para sempre que puderem está aqui assistindo as reuniões que temos a certeza 

que somente dessa forma inúmeros Desbravadores em componentes desse clube terão a oportunidade 

de conhecer o papel fundamental deste Poder. Assim como temos a certeza também que muitos dos 

senhores irão se interessar pela política porque a política estar em todos os meios. Mas senhores e 

senhoras na última quinta-feira estive com o Executivo Municipal Dr. Domingos Juvenil, aonde o 

mesmo passou para a SEPLAN Secretaria de Planejamento Dr. Rafael e o Dr. Wagner para vistoriar 

as ruas três e quatro e também a Alameda Parati para um possível trabalho, trabalho este teria que ter 

sido feito no ano de dois mil e dezoito, então com o acompanhamento do Dr. Wagner estivemos nas 

ruas três e quatro no bairro da Liberdade e na Alameda Parati, que também encaminhou ao Secretário 

de Viação e Obras Pedro Barbosa, a questão do bairro da Liberdade limpezas e infraestrutura nos 

bairros da Liberdade, Airton Sena I, Airton Sena II e Santa Ana, levando em consideração que alguns 

bairros tem ruas que não se consegue mas trafegar nem mesmo a pé. É importante informar aos 

senhores que na semana passada atendendo ao chamamento da comunidade do Santa Benedita, pois 

em todas as chuvas acontecia o alagamento nas ruas principais onde atrapalhava o trânsito. Onde 

tivemos a preocupação Presidente de localizar o encarregado  da Empresa em Casa que construiu 

aquele bairro, ele me mostrou rua por rua  juntamente com o Bira onde ele mostrou a situação dos 

bueiros, onde quero afirmar para os senhores que apesar de apesar as chuvas estarem fortes mas não 

vai mas alagar por já foi feito a limpeza no local e o Executivo  Municipal já autorizou que seja 

colocado tubulações, aonde foram colocadas somente para escoar a água da cozinha do refeitório da 

Em presa em Casa. Quanto ao bairro São Domingos os colegas podem visitar também aquelas ruas 

bloqueteada, todas limpas o Bira esteve lá com a equipe nova e deu um show de limpeza. Então espero 

que não chegue mas a esse ponto porque antes tinha muita sujeira, uma coisa é fato tenho pedido a 

comunidade que nos ajudem porque não adianta ficar aqui passando a mão na cabeça, fingindo e 

tentado fazer politicagem. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas 

que após os cumprimentos disse: senhor Presidente ontem o SINTEPP mais uma vez esteve aqui para 

discutir o PCCR direcionados a eles e o senhor Secretário de Educação juntamente com sua equipe o 

Secretário de Administração, onde ficaram de analisar alguns pontos que aqui foram colocados e nós 

estamos aguardando que o prazo que foi acordado foi até na segunda feira, e esperamos que sejam 

acatadas os ponto aqui colocados pelo o SINTEPP. É bom que diga com relação ao primeiro ponto que 
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se trata do reajuste do Piso sobre o vencimento base aonde o senhor secretário disse que não seria 

possível, quando na verdade não vejo motivo algum para que esses reajustes sejam reajustados em 

janeiro. Primeiro porque esse índice de reajuste ele é indicado pelo o Governo Federal através do 

Ministério da Educação. Já é informado para todo o brasil que no mês de setembro ou outubro ou seja 

três meses antes de findar o ano, aonde existe a total possibilidade sim de o Prefeito atual colocar no 

Orçamento a ser votado para o ano seguinte não somente aqui em Altamira mas em todos os outros 

municípios. Eu com toda sinceridade ainda não vi nem um outro município não reajustando esse 

vencimento em janeiro e não há razões para isso, então este é um ponto.  Outro ponto também de suma 

importância aqui é a questão da progressão dos servidores, aonde a proposta do SINTEPP é que não 

seja indicado um prazo de trinta dias como quer o governo municipal para que seja criada uma 

comissão. Então não ficou acertado que esta comissão realmente seja criada dentro desse espaço, o 

SINTEPP que garantia de que essa progressão ela seja observada para que não fique todo esse tempo 

como já está acontecendo que desde o ano de dois mil e cinco ela não é observada. O que o SINTEPP 

deseja o que diz o parágrafo primeiro – a progressão dos servidores quem já acompanha o quadro 

funcional da Prefeitura será realizado individualmente por meio de comissão de avaliação a ser 

especificamente criada para esta finalidade no prazo de trinta dias, após a aprovação desta Lei, tais 

servidores deverão com base na Lei nº 1.553 serem alocados nas referências correspondentes para só 

então serem posteriormente aplicadas as novas disposições do PCCR ser aprovado. O SINTEPP tem 

toda razão como já foi dito aqui que desde dois mil e cinco está progressão ela não é observada então 

não dar para se a creditar que essa comissão será formada ela fique a critério por tempo indefinido pela 

Prefeitura Municipal de Altamira. Outro ponto senhores que aqui foi bem colocado pelo o 

representante do SINTEPP, desrespeito também a regência, como também desrespeito a gratificação 

dos professores da zona rural. Bem foi colocado aqui pelo Vitoriano quem os professores que moram 

na zona rural precisam também receber essa percentagem de gratificação tendo em vista que vai haver 

necessidade desses professores virem  de lá quando houver necessidade de reuniões aqui em Altamira 

e a maioria deles moram em Travessões distantes do ponto onde eles precisam dar aulas. Então há 

necessidade sim de se enquadrar não somente os professores que vão fazer concurso público para a 

zona rural, mas também aqueles que já moram na zona rural. Esses são alguns pontos que eu acredito 

que não há possibilidade alguma de abrirmos mão. Também senhores está rodando nas redes sociais 

um vídeo de uma mãe que está com seu filho internado no Hospital Municipal de Altamira, aonde ela 

denuncia que não existe remédios para serem aplicados nos doentes principalmente nas crianças. Ela 

fez uma filmagem dentro da enfermaria aonde ela mostrou vários leitos e em cima de uma mesa 

próxima mostrando os remédios que estão sendo necessário serem comprados pelas mães. Ficamos 

imaginando que tipo de governo é esse que despreza a saúde municipal, que despreza as crianças que 

estão internadas. Sabemos senhores que o orçamento é grande em Altamira, ficamos muito 

preocupados vereador Aldo que em Castelo de Sonhos vai ser inaugurado um hospital, esperamos que 

ele permaneça e que seja administrado pelo o Governo do Estado porque o governo municipal não tem 

a menor capacidade de gerir aquele hospital como não tem capacidade de gerir alguns pequenos Postos 

de Saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves que após os 

cumprimentos disse: senhor Presidente minha vinda aqui é para dizer que fiz uma visita na comunidade 

da grande Assurini, visitei a Agrovila Sol Nascente acompanhando os trabalhos visitando a 

comunidade, visitei o Posto de Saúde da Agrovila Sol Nascente, onde o atendimento estar ótimo, a 

comunidade estar satisfeita. Também dizer Presidente que fui nas Quatro Bocas, estava indo para o 

Pimentel mas infelizmente no meio do caminho aconteceu um imprevisto tive que voltar, retornei 

novamente no mesmo dia lá para o Pimentel fui fazer minha obrigação e meu dever visitar e ver as 

necessidades e anseios da comunidade. Onde todos sabem que nesse período de inverno é muito 

perigoso na zona rural, até mesmo na zona urbana é muita chuva, então as obras param.  Dizer que foi 

muito louvável minha visita ao Assurini saí de lá muito satisfeito em ver a satisfação daquele pessoal 
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pela grandeza que tem ali no Assurini. Em breve lá vai ser o maior produtor cacaueiro do Estado do 

Pará e do Brasil. Dizer também que no mês de maio provavelmente já vai começar a terraplenagem no 

Assurini.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde que após os 

cumprimentos disse: faço  cumprimento especial a todos os Desbravadores que estão aqui para 

comemorar o Dia do Desbravador dia municipal criado pela ex-vereadora Mercês, onde é uma grata 

satisfação em poder homenageá-los, então parabenizo o trabalho de todos vocês, os Pastores Pedro, 

Davi e Alexandre todos vocês que tem um trabalho grandioso em Altamira,  são mil e duzentos jovens 

que vocês atendem são quinze grupos e sem sombra de dúvidas vocês fazem com que nossa juventude 

tenham dias melhores e consigam pensar num futuro grandioso em suas vidas. Parabéns pelo trabalho 

que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho por muitos e muitos anos. Então parabéns, estarei 

encaminhando a vocês moção de aplausos pela passagem do dia dos Desbravador. Ontem tivemos uma 

reunião aqui na Câmara Municipal para tratar sobre o PCCR da educação, discussão muito salutar, 

pois acredito que a partir dessa discussão estaremos construindo um PCCR sem sombra de dúvidas 

que irá favorecer a classe trabalhadora e também a Prefeitura Municipal de Altamira que estará 

conseguindo custear o salário dessas futuras pessoas que estará adentrando na Prefeitura Municipal de 

Altamira através de concurso público. Este é o primeiro grande passo para a realização desse concurso 

público, o tão sonhado concurso público de Altamira, são pessoas que se preparam há anos João 

Estevam e que somos cobrados quase que diariamente. Então esse diálogo, esse embate, essas 

projeturas que estamos criando aqui para tentar confeccionar esse PCCR de forma ampla e que 

consigamos atender a população é salutar e importantíssimo. Então quero parabenizar todos os 

vereadores que estão envolvidos. Dia quinze teremos mas uma reunião e sem sombra de dúvidas 

sairemos daqui com a construção desse plano para atender todas as demandas necessárias. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar que após os cumprimentos disse: 

quero dizer ao Lucas que você tem toda razão o bairro Paixão de Cristo está mesmo uma calamidade, 

assim como tem outros. Precisamos de apoio do Poder público, mas sabemos Lucas que no inverno a 

situação é difícil e isso acontece mesmo nossa cidade cresceu assustadoramente e desordenadamente 

portanto sabemos que om inverno castiga, mas a administração vai chegar lá e com certeza absoluta 

vai transformar aquele bairro. Quero parabenizar a Igreja Batista também juntamente com seus 

Pastores pelos relevantes serviços prestados à sociedade Altamirense. A Igreja Batista realmente tem 

feito um grande trabalho em prol da nossa população. Na saúde nobre vereador Agnaldo Rosas, 

diariamente vimos as notícias com relação à saúde em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, sabemos 

que a calamidade pública na saúde ainda é nacional. Nosso município é um município polo, onde 

recebe pessoas precisando de cuidados médicos das cidades de Vitória do Xingu, Brasil Novo, 

Medicilândia, Uruará e Senador José Porfírio, portanto eu digo nosso Prefeito é altamente preparado, 

competente, zeloso para administrar Altamira em todos os setores da sociedade.  Vimos que a situação 

da saúde é nacional. Então se falta medicamento num hospital isso é muito comum a pessoa corrigir 

porque o Prefeito é altamente capacitado para administrar o hospital de Castelo de Sonhos como 

qualquer tipo de hospital da rede pública. Então senhores já estamos no terceiro ano de mandato de 

vereador, sabemos que fomos eleitos para legislar para o povo, trabalhando para melhorar a qualidade 

de vida da população. Trabalhamos elaborando indicações e leis, recebendo o povo, recebendo 

reivindicações, desempenhando a função de mediador entre a população, Poder Legislativo e o Poder 

Executivo com compromisso com o povo. Visitei diversos setores da sociedade. Também visitei os 

empresário, artesões, agricultores, moradores dos bairros Bonanza, Jardim Oriente, bairro de Brasília, 

sempre atento aos anseios da comunidade. Também estive no Cartório Eleitoral realizando meu 

cadastro biométrico, assim estando apto para exercer meu direito de votar e escolher nossos 

representantes políticos para nos representar. O Cartório Eleitoral atende da oito horas da manhã até 

as dezesseis horas de segunda a sexta. Também dando plantões aos sábados. Pensando nos eleitores da 

zona rural que ainda não fizeram a biometria na oportunidade protocolei ofício solicitando que seja 
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realizado comando de atendimento nas localidades rurais Quatro Bocas, Agrovila Sol Nascente, 

Princesa do Xingu, Pioneira, Vila Cabocla e Vila Canopus. Fomos informados pelo chefe do cartório 

Eleitoral que no dia quinze de abril que a equipe do Cartório estará em Vila Cabocla e Canopus. Quero 

conclamar à toda população de Altamira e região que ainda falta mais o menos vinte mil pessoas para 

fazer a biometria. Quero informar que recebi do presidente da ALEPA os parabéns pela condução do 

cargo de Vice-Presidente. Quero parabenizar o Prefeito Municipal Dr. Domingos Juvenil pela 

nomeação do novo Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana senhor Alexandre Bossatto, 

desejo que desenvolva um bom trabalho em prol da comunidade. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que fizesse a leitura 

das matérias. SÓ LEITURA.  Projeto de Lei n.º 093/2019, de iniciativa dos vereadores João Roberto 

e Dr. Loredan Mello, que reconhece como entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, 

Estado do Pará, o Centro de Assistência Social LA SALLE/ALTAMIRA, inscrito no CNPJ sob o n.º 

92.741.990/0044-77.  Projeto de Resolução n.º 025/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

que institui o título “Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente”, no âmbito do Município de 

Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 2315/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, dar continuidade na construção da calçada 

nas laterais da rodovia Presidente Médici, que dá acesso ao 51º BIS e também ao bairro Alberto Soares, 

que inclui os Conjuntos Altaville I, II e III.  Indicação n.º 2316/2019, de iniciativa do vereador Dr. 

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

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço de meio fio, linha d’água e calçada 

blokreteamento e/ou asfaltamento da Rua Maceió, no Bairro Jardim Oriente.  Indicação n.º 2317/2019, 

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

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

de meio fio, linha d’água e calçada blokreteamento e/ou asfaltamento da Rua Lucindo Câmara, no 

bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 2292/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao Cartório da 18ª Zona 

Eleitoral, no sentido de realizar o serviço de cadastramento Biométrico na comunidade Quatro Bocas, 

no Assurini.  Indicação n.º 2293/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, realizar os serviços de recuperação dos redutores de velocidade na Avenida 

Tancredo Neves, um próximo a EMEF Dr. Octacílio Lino e outro próximo a EMEF Dr. Ulisses 

Guimaraes.  Indicação n.º 2294/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana, realizar o serviço de recuperação do redutor de velocidade na Avenida Alacid 

Nunes, próximo a EMEF Antônio Inácio de Lucena.  Indicação n.º 2305/2019, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar o serviço de recuperação da Avenida Dom Lorenzo, no bairro Dom Lorenzo.  

Indicação n.º 2306/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma na 

cobertura do Ginásio Poliesportivo da Brasília (Nicias Ribeiro). Indicação n.º 2307/2019, de iniciativa 

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

Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de retirada das Lombadas próximas as Faixas 

de Pedestres na Avenida João Pessoa e na Rua Coronel José Porfírio, no Centro.  Indicação n.º 

2288/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços 

de linha d’água e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas Antônio Lemos e João Besouro e, na 

Travessa São Felix, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 2289/2019, de iniciativa do 
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vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar os serviços de linha d’água e 

blokreteamento e/ou asfaltamento na Rua Emílio Retício e na Travessa Augustinho Gomes, no bairro 

Ayrton Senna I. Indicação n.º 2290/2019, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana, realizar os serviços de linha d’água e blokreteamento e/ou asfaltamento na Rua da Imape e na 

Travessa Luiza Ângela, no bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 2302/2019, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, criar um local especifico socioeducativo paras menores infratores. Indicação 

n.º 2303/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, instalar braços de luz 

nos postes localizados na Rua Odila de Sousa, no trecho da entrada até o Posto de Saúde do Conjunto 

Santa Benedita. Indicação n.º 2304/2019, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao senhor Helder Barbalho – Governador do 

Estado, através da Secretaria de Estado de Educação, no sentido de implantar o Ensino Médio na 

comunidade Itapuama, no Assurini. Indicação n.º 2285/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde 

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

de Educação, estabelecer diretrizes para a Política Municipal de Educação Alimentar Escolar e 

Combate a Obesidade Juvenil no âmbito escolar. Indicação n.º 2286/2019, de iniciativa da vereadora 

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

Municipal de Educação, adotar medidas para a identificação, tratamento e acompanhamento dos 

educandos com transtorno de espectro autista na Rede Municipal de Ensino. Indicação n.º 2291/2019, 

de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, contratar um Médico Mastologista para atender 

no Hospital Geral de Altamira. Indicação n.º 2287/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, 

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

realizar o serviço de reforma da ponte em frente a propriedade do senhor Silvano Bomfim, no 

Travessão Bom Jardim I. Indicação n.º 2308/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que 

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

estudos com vistas a fazer a revitalização e cobertura no local de venda de peixe na área externa do 

Mercado Municipal, vez que as pessoas trabalham a céu aberto. Indicação n.º 2295/2019, de iniciativa 

do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Subprefeitura de Castelo de Sonhos, realizar os serviços de linha d’água, meio fio e blokreteamento 

e/ou asfaltamento na Rua Santo Antônio, no referido Distrito. Indicação n.º 2296/2019, de iniciativa 

do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através 

da Subprefeitura de Castelo de Sonhos, realizar o serviço de recuperação, com encascalhamento nos 

pontos críticos, em especial próximo as propriedades dos senhores Abécio e Jair, na Vicinal das 

Chácaras, no referido Distrito. Indicação n.º 2301/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, 

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

Iluminação Pública, realizar o serviço de manutenção da rede de iluminação pública, com a troca das 

lâmpadas queimadas, na Travessa Eliane Raquel, no bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 2297/2019, 

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

através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço pintura da Faixa de Pedestre 

localizada na Rua Sete Setembro, próximo ao Banco Bradesco.  Indicação n.º 2298/2019, de iniciativa 

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

Departamento Municipal de Trânsito, destacar Guardas de Trânsito, no horário de grande 

movimentação, nas proximidades na Rotatória da Travessa Comandante Castilho, sentido bairro 

Brasília. Indicação n.º 2299/2019, de iniciativa da vereadora Delza Barros, que sugere ao senhor 
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Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, realizar o 

serviço pintura da Faixa de Pedestre localizada nas proximidades na Rotatória da Travessa 

Comandante Castilho, sentido bairro Brasília. Indicação n.º 2309/2019, de iniciativa do vereador 

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

competente, realizar os serviços de linha d’água, calçada e recapeamento asfáltico nas Travessas 

Deoclides Almeida e Joaquim Avelino, no bairro Brasília.  Indicação n.º 2310/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Alexandre Bossatto - Secretária Municipal de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana, construir uma Rotatória no encontra da BR-230, rodovia 

Transamazônica com a Avenida Alacid Nunes. Indicação n.º 2311/2019, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento 

Municipal de Iluminação Pública, implantar a rede de iluminação pública na BR-230, Rodovia 

Transamazônica, no trecho que se inicia na junção com a Avenida Alacid Nunes até a entrada do bairro 

Buriti. Indicação n.º 2312/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar uma vistoria técnica 

em toda tubulação de esgoto do Conjunto Santa Benedita, assim como a execução de serviço quanto a 

implantação de uma nova tubulação que suporte todo o escoamento de água e esgoto interligando a 

Rua Professora Odila de Sousa até a Avenida Castelo Branco.  Indicação n.º 2313/2019, de iniciativa 

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

Secretaria competente, realizar os serviços galeria pluvial, linha d´água, meio fio, calçada com 

acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Alamedas Nunes, Luiz Francisco, Biratam Acácio e 

Moises Reis, no bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 2314/2019, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

os serviços galeria pluvial, linha d´água, meio fio, calçada com acessibilidade e pavimentação asfáltica 

nas Ruas Vanessa Gonçalves, Emerson Lucas, Antenor Herênio e Romualdo Bentes, no bairro Ayrton 

Senna I.  Indicação n.º 2318/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Norte Energia, para em parceria, 

realizarem a limpeza do Parque e Orla localizado ao longo da Avenida Cicero Maia. Indicação n.º 

2319/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudo de viabilidade no sentido de 

instalar barracas para os banhistas que frequentam a praia artificial localizada na Orla Cais.  Indicação 

em Conjunto n.º 2300/2019, de iniciativa dos vereadores João Estevam e Raimundinho Aguiar, que 

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

03 (três) Abrigos, um no travessão do Babaquara em frente à fazendo da Dr. Alzito, um no Travessão 

do Cajá I em frente à casa do senhor Laércio e um no Travessão Gorgulho da Rita, no Assurini.  Moção 

n.º 112/2019, de iniciativa dos vereadores, que sugere que seja consignado Votos de Reconhecimento 

e Aplauso aos jornalistas pelas passagem do Dia do Jornalista, comemorado anualmente no dia 7 de 

abril. AVULSOS:  Ofício CE n.º 140/2019/SSAI, encaminhado pelo senhor José Hilário Farina Pontes 

- Superintendente de Socioambiental e de Assuntos Indígenas da Norte Energia. Em seguida o senhor 

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

Indicações n.ºs 2315, 2316 e 2317/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicações n.ºs 

2292, 2293 e 2294/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2305, 2306 

e 2307/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicações n.ºs 2288, 2289 e 2290/2019, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa.  Indicações n.ºs 2302, 2303 e 2304/2019, de iniciativa do vereador 

João Roberto. Indicações n.ºs 2285, 2286 e 2291/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  

Indicações n.ºs 2287, 2308/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2295, 

2296 e 2301/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 2297, 2298 e 2299/2019, 

de iniciativa da vereadora Delza Barros.  Indicações n.ºs 2309, 2310 e 2311/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2312, 2313 e 2314/2019, de iniciativa do vereador Assis 
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Cunha. Indicações n.ºs 2318 e 2319/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação em 

Conjunto n.º 2300/2019, de iniciativa dos vereadores João Estevam e Raimundinho Aguiar. Moção n.º 

112/2019, de iniciativa dos vereadores. 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 2295, 2296 e 2301/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. 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. 2312, 2313 e 2314/2019, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde 

Gomes que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas 

matérias. Indicações n.ºs 2285, 2286 e 2291/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

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

se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 23098, 2310 e 

2311/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Almiro Gonçalves que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2287 e 2308/2019, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior que após os 

cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações 

n.ºs 2305, 2306 e 2307/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Dr. Loredan Mello que após os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 2315, 2316 e 2317/2019, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente 

solicitou ao vereador Maia Júnior 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 2315, 2316 e 2317/2019, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 

2292, 2293 e 2294/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicações n.ºs 2305, 2306 

e 2307/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 2288, 2289 e 2290/2019, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicações n.ºs 2302, 2303 e 2304/2019, de iniciativa do vereador 

João Roberto. Indicações n.ºs 2285, 2286 e 2291/2019, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicações n.ºs 2287, 2308/2019, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicações n.ºs 2295, 

2296 e 2301/2019, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura. Indicações n.ºs 2297, 2298 e 2299/2019, 

de iniciativa da vereadora Delza Barros. Indicações n.ºs 2309, 2310 e 2311/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde.  Indicações n.ºs 2312, 2313 e 2314/2019, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 2318 e 2319/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação em 

conjunto n.º 2300/2019, de iniciativa dos vereadores João Estevam e Raimundinho Aguiar. Moção n.º 

112/2019, de iniciativa dos vereadores. Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais matérias para 

votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que 

após os cumprimentos disse: quero registra a presença do senhor Aparecido Santos – Diretor Geral da 

FETAG seja bem-vindo. Quero também senhor Pedro Ferreira, relatar sobre o grupo de Escoteiros, 

Pastor da Igreja Batista que também possui um grupo de Escoteiros lá em Castelo de Sonhos com 

trabalhos relevantes para a sociedade e que em determinado tempo sempre faz também essa 

distribuição de livros com temas educativos basicamente e sempre respeitando a família. Que continue 

o grupo de Escoteiros, questionando isto e nos ajudando nas políticas públicas. Vejo aqui senhor 

Presidente o nobre vereador Raimundinho Aguiar, hoje relatando sobre o crescimento de Altamira nos 

últimos anos. Reconheço que realmente que Altamira após o ano de dois mil e treze, ela cresceu com 

os bairros Viena, Buriti, Cidade Nova, Bonanza, São Francisco, os RUCs Jatobá, Água Azul, Casa 

Nova, Laranjeira e São Joaquim, parte deles foram de iniciativa privada e os RUCs de iniciativa da 
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Norte Energia, aonde a Prefeitura de Altamira se quer colocou um quilo de massa asfáltica. Os bairros 

Paixão de Cristo, Mutirão, Colina, São Domingos, Airton Sena I, Airton Sena II, Bela Vista, Alberto 

Soares e Santa Benedita já existiam, essa competência é totalmente da Prefeitura de Altamira do 

Executivo atual porque apesar de receber recursos suficientes para fazer um trabalho que realmente 

ofertasse à esses cidadãos o direito ter ruas adequadas para poder ir e vir, infelizmente não aconteceu. 

Não acontece porque líder do governo vereadora Irenilde, somente no ano de dois mil e dezoito, a 

Prefeitura de Altamira no setor de Administração gastou mais de sessenta milhões de reais, chegando 

perto de trinta por cento da Receita do Município no ano. Vereador Agnaldo na sua fala vossa 

excelência reportou que falta medicamentos no setor da saúde isso é fruto do gasto exorbitante da 

administração. Quando se gasta muito na administração e o Executivo não dizem o porquê disso ai, 

faltam recursos para melhorar as estradas, para melhorar a Saúde, para melhorar o setor da Agricultura 

que é tão importante e muitas das vezes essa Casa não faz o trabalho dela de pedir uma investigação 

de uma CPI para saber para onde estar indo esses recursos. Nós da oposição nós só temos quatro 

vereadores e para abrir uma CPI é necessário um terço seria cinco vereadores. Então hoje não vejo que 

a desculpa do crescimento de Altamira seja fruto dos bairros antigos, o abandono dos bairros antigos 

é incompetência desse governo atual que se quer tem vergonha de gastar sessenta milhões em 

administração, onde estava orçado trinta e seis milhões para o ano de dois mil e dezoito, onde gastou 

mais de sessenta milhões de reais e deixando filhos de Altamira a mercê da sorte. Tenho reiterado aqui 

que não é somente em Altamira meus amigos Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, eu acredito que 

Vila Canopus e Vila Cabocla estejam sofrendo as mesmas situações que todos nós estamos. 

Acreditamos que no futuro possamos fazer um trabalho direcionado ao Orçamento participativo aonde 

a sociedade tem direito de dizer que as obras públicas tenham dias melhores e que isto Deus esteja 

olhando e ele vai nos ajudar quem isso aconteça. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: acabamos de ouvir a fala do vereador Aldo muito 

apropriadas, onde falou dos gastos exorbitantes no setor de administração da Prefeitura, que no ano de 

dois mil e dezoito, estava previsto ser gasto apenas trinta e seis milhões de reais e foram gastos sessenta 

milhões de reais. Mas isso é fácil de explicar vereador Aldo era no ano que antecedia as eleições. 

Sabemos que aqui no Assurini antes das eleições estavam lá os maquinários cavando, passando em 

todas as estradas e logo que passou as eleições, por não ter sido eleito o Deputado indicado pelo o 

Prefeito essas máquinas retornaram na semana após as eleições. Então daí a justificativa de ter gastado 

sessenta milhões de reais, quando estava orçado trinta e seis milhões de reais. O vereador Aldo lá de 

Castelo de Sonhos que fala com propriedade porque é morador de lá é defensor daquela população de 

lá. Estive lá pela primeira vez vereador Aldo, é verdade om que vossa excelência nos trouxe aqui 

Castelo de Sonhos também está entregue às baratas, o que diferencia Castelo de Sonhos de Altamira é 

simplesmente a distância, a administração, a forma de administrar, a perseguição ela é a mesma. 

Gostaria muito de acreditar que Altamira ela pudesse está no rumo certo, logo que iniciamos aqui as 

nossas reuniões no primeiro ano de mandato o senhor Prefeito esteve aqui e no discurso dele ele disse 

que ele buscaria fazer uma das melhores administrações porque considerava que essa seria a última 

das suas administrações. Eu gostaria muito de acreditar que isso fosse possível mas infelizmente o 

tempo está passando faltando apenas um ano e não há tempo para se resolver os problemas que consta 

na nossa cidade. Altamira precisa de rumo senhor vereador Raimundinho Aguiar, infelizmente é muito 

remota a possibilidade dessa administração dar um direcionamento para essa cidade. Eu não tenho 

dúvida alguma que mais mudança virá no mano que vem a população está revoltada por tudo quem 

está acontecendo é muito fácil dizer que bairro X não foi asfaltado porque foi feito por particulares, 

mas aqui foram citados outros bairros pelo vereador Aldo que é a mesma desgraceira é bairros estes 

que já existiam. Não é a primeira vez que este governo administra essa cidade já é pela quarta vez, 

então não dará para acreditar infelizmente de que possa haver um rumo direcionado para o bem da 

nossa sociedade não é mudança sim no próximo ano. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra na 
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vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: mas uma vez trazemos as mazelas do 

município para que realmente possa se ter soluções. A Norte Energia eu recebi e o Presidente 

encaminhou para todos os vereadores aonde a Norte Energia, onde comunica o que já foram feitos a 

questão dos RUCs onde foi solicitado algumas informações. A questão da Unidade de Saúde já foram 

entregues para a Prefeitura, na infraestrutura se acontecer de quebrar alguma coisa no serviço de 

infraestrutura das Unidade daí já é de responsabilidade da Prefeitura. O documento que temos em 

mãos, a questão da iluminação pública também, dentre outros escolas. Algumas solicitações que foram 

feitas para a Norte Energia ela diz que é de responsabilidade do município como por exemplo, as 

academias. A legalização fundiária ela nos informa que está em andamento nos RUCs, a questão da 

segurança ela relata que não tem nada a ver que é responsabilidade do estado e município. A questão 

da Saúde que já falei e a questão da educação, foi solicitado uma escola também no RUC Água Azul, 

nos foi informado que já tem no Jatobá, onde vai ficar próximo e vai dar suporte aos dois bairros. Então 

foi esta resposta que chegou em nossas mãos sobre a questão dos parques e orlas que ainda não 

finalizaram a questão da infraestrutura total da cidade. Retornando vi uma matéria e já falamos aqui 

muitas vezes sobre o Materno Infantil, uma Unidade Materna Infantil, um hospital seja lá que nome 

for dado. Mas tem doze milhões de reais, o que será feito com esses doze milhões de reais, que é 

destinado para a construção desse hospital como falou que não é Condicionante mas é um acordo que 

tem que ser investido na área da saúde de preferência no materno infantil no qual foi discutido. Outra 

situação também a questão dos bairros os moradores vem aqui para a Câmara Municipal eles vem 

indignados em, ver a situação real dos bairros. Dentro da cidade passem na Avenida Brigadeiro 

Eduardo Gomes, se desvia de um buraco cai no outro. Até tem uma indicação do vereador Maia Júnior 

direcionada a questão do tapa buraco lá na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Então são vários 

bairros Mutirão, Paixão de Cristo, bairro de Brasília, Boa Esperança, Jardim Independente I e II, Airton 

Sena I e II, Centro da cidade, São Domingos, Nova Altamira, Colina, Aparecida e o loteamentos que 

pagam impostos e não tem direitos a obras da Prefeitura. Então realmente é uma situação que deve ser 

vista pelo Poder público municipal, que se faça um cronograma e passe para nós vereadores para que 

possamos dar uma resposta para o povo, o povo nos encontra e dizem que nós somo os culpados e nós 

não somos porque não fazemos obras, eles dizem poxa vereadora olha como esta minha rua, todos os 

vereadores são conscientes da situação do meu bairro e porque não fazem nada no meu bairro? Pois 

aqui estamos fazendo as indicações que é o que podemos fazer que é cobrar e fiscalizar o Executivo 

pata termos dias melhores para nosso povo de Altamira. Porque a Norte Energia veio para cá e deixou 

as mazelas para o povo de Altamira   e nós como representantes de cada um de vocês temos que cobrar 

sim dias melhores só não temos como fazer mas de cobrar sim. O vereador Victor Conde solicitou um 

aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: vereadora só para corroborar com seu 

discurso, amanhã teremos a segunda reunião as Comissão que esta dialogando e informando a situação 

dos loteamentos. Então como não vou fazer uso da tribuna mais hoje aproveito esse espaço para 

convidar os vereadores para nos reunirmos amanhã e se Deus quiser já iremos ter alguma resposta da 

SEPLAM como da Procuradoria do Município para conseguirmos organizar algumas pendências  e 

informação para sabermos de que forma atuar com relação a isso que você falou é uma das discussões 

que nós somos cobrados quase que rotineiramente  aquele questionamento, poxa pagamos IPTU, 

pagamos as taxas municipais e infelizmente quando vamos cobrar eles somente dizem que não temos 

nem um tipo de melhorias que não podemos receber nem um tipo de melhorias porque o loteamento é 

irregular. Agradeceu. Dando continuidade a vereadora Socorro do Carmo disse: a questão também 

do Hospital Geral de Altamira, a questão do centro cirúrgico que ainda não foi entregue e no prazo já 

se esgotou que realmente há morosidade é um lugar que trabalha com vidas humanas e que realmente 

temos que se preocupar as salas estão adaptadas nas enfermarias, esse meu discurso já venho aqui a 

várias vezes e continua da mesma forma, digo irei continuar até a Norte Energia ter vergonha e cumprir 

com as Condicionantes. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu 
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a presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral 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 nove dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezenove. 
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