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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO QUARTO ANO 

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

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, à hora regimental reuniram-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa Aguiar, 

os vereadores: Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, 

Francisco de Assis Cunha, Irenilde Pereira Gomes, Roni Emerson Heck, João Estevam da Silva 

Neto, José Reinaldo Ferreira, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de 

Oliveira. Em seguida o senhor presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino 

Nacional. 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 Dr. Loredan de Andrade Mello (viajando/Belém), 

Aldo Boaventura (viajando/Castelo de Sonhos), Dr. Edvam Duarte dos Santos (doente) 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 quinze de setembro do 

ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, Aprovada com 

abstenção do vereador Roni Heck. Em seguida o senhor presidente passou para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, facultando apalavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Victor 

Conde, que após os cumprimentos disse: nesse momento falar dos meus trabalhos realizados para o 

povo de Altamira, participei de algumas reuniões, assim conversando, dialogando com a população 

para assim conseguir melhorar as condições de vida das pessoas para assim ajudar desenvolver nosso 

Município. Estive reunido com a vice-presidente da Associação Altamirense dos provedores de 

internet do nosso município onde após várias reclamações da população através das mídias sociais. Fui 

informado do que realmente estava acontecendo e estive com a vice-presidente Joceli que é 

proprietária da rádio Telecom. Enfim com alguns representantes de provedores, eles me passaram 

algumas situações que tem sempre dois lados o primeiro lado dela a população fala sobre o serviço que 

é ruim prestado por essas empresas são ruins. O segundo lado é a qualidade da internet que chega até 

Altamira isso a culpada é a Telebrás e não a Eletronorte, fui com essas pessoas para me informar para 

saber o que realmente estava acontecendo e depois de conversar com esses proprietários de provedor 

de internet eles me deram a seguinte informação Altamira existia dois caminhos para chegar internet 

em nosso município um pelo linhão da Eletronorte e agora esse mais recente pelo linhão da Telebrás. 

Ou seja temos esses dois caminhos para receber internet em Altamira. O caminho mais antigo e de 

melhor qualidade que é pela Eletronorte aproximadamente a 03 (três) anos a Eletronorte não presta 

mas esse serviço para Altamira, na verdade toda essa região da Transamazônica, na verdade 

sobrecarregou a outra banda da internet que é Telebrás. Tendo em vista com isso fiz encaminhamento 

junto um pedido de informação ao senhor Roberto Parucker, Diretor da Eletronorte para encaminhar a 

Casa de Leis explicando a empresa Eletronorte a não fornecer a banda de internet que fornecia a 

tempos atrás. Sem contar que o valor cobrado pela Eletronorte é um valor bem maior do que é cobrado 

pela Eletrobrás, mesmo assim os provedores estão dispostos a pagar esse valor mais alto desde que 

consiga oferecer um serviço de melhor qualidade. O outro pedido de informação é para Waldemar 

Gonçalves Júnior, presidente da Telebrás também encaminhar a esta Casa as informações relacionadas 

a transmissão de dados SCM de toda região, nós temos aqui alguns relatos na queda do fornecimento 

da Telebrás. Então estamos pedindo essas informações para conseguir dar uma resposta para os 

empresário, para as pessoas e que assim a gente consiga melhorar a qualidade de internet em nosso 
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município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os 

cumprimentos disse: dizer que em visitas na zona rural, muitas das vezes meu discurso é sobre a zona 

rural, mais não podemos deixar de falar da zona urbana também visitamos e vimos como era o Mutirão 

antes e como é o Mutirão hoje, outros bairros Jardim Independente II, Sudam, enfim, como sempre 

falo vamos visitar as obras, Altamira hoje é um canteiro de obras, muitas das vezes as pessoas não 

visitam, não querem ver. Agora tem alguma coisa para fazer tem sim  na zona rural, na zona urbana, 

por isso que estamos trabalhando 24 (vinte e quatro) horas para continuação do trabalho porque não 

pode parar. Altamira é uma cidade forte, Altamira hoje ela precisa ter um Prefeito de grande 

responsabilidade com dedicação e que tenha preocupação com a zona rural que faça uma Altamira para 

todos. Temos a coleta do lixo que vai até a zona rural sendo na Princesa do Xingu, Vale Piauiense e 

Assurini. Então vejo isso sendo preocupação, cuidado e gratidão com os votos que lhe foram 

confiados. Então o Prefeito Domingos Juvenil é um Prefeito que trabalha para todos não tem história 

de ser somente para meia dúzia porque a cidade é para todos a zona rural é para todos o direito de ir e 

vir é para todos. Sabemos das fortes chuvas sabemos que no Pará chove muito, temos um inverno 

rigoroso, mais em nem um momento deixamos de deixar atenção voltada para a zona rural. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: 

quero falar sobra a questão da água que é um problema grave no nosso município de Altamira e o 

Santa Benedita já tem 04 (quatro) dias sem água. Acho que todos colegas vereadores que percorrem 

nos bairros sabem sobre essa questão da água. Espero que realmente possa ser resolvido essa questão 

da água no Santa Benedita, porque estar uma situação muito complicada para os moradores daquele 

conjunto. Tive a oportunidade de conversar com o responsável pelo hospital de campanha que fica no 

Centro de Convenções, houve uma denúncia que os pacientes não tinham tomado o café da manhã 

estive lá, aonde fui muito bem recebida e realmente foi afirmado já era exatamente as 9 (nove) horas 

da manhã e os pacientes que estão lá com COVID debilitados ainda não tinha tomado o café da manhã. 

Então só foi feito a confirmação e pediu apoio para todos os pares para que possamos intervir na 

questão do repasse estado para o município e o município para a empresa que faz gerir o hospital de 

campanha, então, é um problema sério ele também falou que talvez o hospital feche porque realmente 

não tem recurso, foi feito investimento de 500.000,00 (quinhentos mil reais) de medicamentos para 

aquele hospital e estar devendo também o comercio local, os servidores que lá trabalham e faltando 

alimentação para os pacientes. Naquele dia tinha sido garantido ao fornecedor o almoço aos pacientes, 

mais realmente foi afirmado que o café da manhã os familiares que levaram. Então isso é uma 

vergonha muito grande tanto ao governo do estado e quanto ao governo municipal que poderiam ter 

viabilizado. Então fica nosso repúdio aos governos tanto estadual e municipal. Também solicitou aos 

colegas apoio para aprovação de suas matérias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: dizer que no decorrer da semana tive o prazer de 

visitar inúmeras comunidades isso tem nos fortalecido muito. Também recebemos muitas reclamações 

isso é bem natural. Quero pedir a líder do governo para olhar para a Escola João Rodrigues, tive 

informações que há 06 (seis) meses a bomba de água estar queimada, assim sendo a calamidade por 

falta de água estar sendo igualmente a todos os bairros de nossa cidade. Sabemos que Altamira hoje 

tem um dos melhores sistema de água do brasil e não dar para entender o motivo da ausência desse 

precioso liquido nas nossas torneiras. Senhor presidente gostaria de fazer uma observação é somente 

para corrigir e para que possamos manter o respeito com os colegas. Lembro muito bem que no ano de 

2018 nos reunimos no gabinete do presidente, onde foi conversado para o colega respeitar as 

indicações dos colegas. Esses outro pedido quero fazer a vossa excelência é mais sério, eu fiz uma 

emendas para Orçamento eu vi ontem aqui na Câmara e não tinha quem fizesse o Manoelzinho estar 

afastado e assim não tinha quem fizesse me direcione porque estamos prestes a aprovar o Orçamento 
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de 2021, que não é nada agradável. Tomem conhecimento que tem outros colegas que também 

apresentaram e que não foram feitas. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: é com muita alegria que venho parabenizar a 

Polícia Militar que completou 202 (duzentos e dois) anos de fundação no Estado do Pará, com 

preocupação e o compromisso de todos Militares que atua de forma incansável em nosso município, 

eles que fazem nossa segurança e estar mudando a realidade da nossa cidade. Meus amigos o mês de 

outubro se aproxima e a campanha Nacional Outubro Rosa, desenvolvido por todas as Secretarias de 

Saúde contra a prevenção do Câncer de Mama. Quanto Antes Melhor esses é o tema da Outubro Rosa 

de 2020. Segundo anunciou a sociedade brasileira de mastologia que a cada dia cresce o número de 

casos de câncer de mama. Altamira tivemos perdas irreparáveis como por exemplo, nossa querida 

amiga professora Maria Celeste Vieira, entre tantas outras que não conhecemos. O diagnóstico precoce 

é a única maneira de aumentar a chance de cura. Peço apoio dos nobres colegas para aprovação da 

indicação em conjunto de minha autoria juntamente com o vereador Roni de nº 3547/2020. Agradeceu. 

Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao 

vereador Maia Júnior, que faça a leitura das matérias. SÓ LEITURA. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 129/2020, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de 

Altamira, para o exercício de 2021.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto de Lei n.º 

129/2020, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2021. LEITURA, 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao 

Projeto de Lei n.º 129/2020, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o 

exercício de 2021.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto de Lei n.º 

129/2020, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2021. 

Projeto de Lei n.º 129/2020, do Executivo Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do 

município de Altamira, para o exercício de 2021.  Pedidos de Informação n.ºs 026/2020, de iniciativa 

do vereador Victor Conde, requer ao Ilustríssimo Senhor Roberto Parucker Deretor da Eletronorte, 

encaminhar a esta Casa oficio explicando os motivo legais e técnicos que levam a Empresa a não 

oferecer o serviço de transporte de dados às Empresas SCM.   Pedidos de Informação n.ºs 027/2020, 

de iniciativa do vereador Victor Conde, requer ao Ilustríssimo Senhor Waldemar Gonçalves Ortunho 

Junior - Presidente da Telebrás, encaminhar a esta Casa oficio explicando os motivo legais e técnicos 

que que dificultam a resolução definitiva do problema de performance na rede, nas imediações do 

município de Pacajá, uma vez que este tem gerado lentidão na transmissão de dados SCM de toda 

Região.  Indicação n.º 3529/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine o Departamento responsável, realize a 

continuação da calçada cidadã e o serviço de implantação do piso tátil nas calçadas da Avenida Djalma 

Dutra, bairro Centro. Indicação n.º 3530/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria Competente, Fazer um 

estudo para que crie um centro de iniciação desportiva em parceria com a Norte Energia. Indicação n.º 

3531/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, Que determine a Secretaria Competente, Fazer serviço de implantação de 02 (duas) 

lombadas próximo ao Cartório Eleitoral na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Indicação n.º 

3526/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que oficie-se o senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, Realizar o serviço de asfaltamento ou blokreteamento e 

linha d`água nas Ruas Hosteld e Professor Ubirajara e na Travessa Leitão no bairro Airton Sena II.  

Indicação n.º 3527/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que oficie-se o senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente Realizar o serviço de asfaltamento ou 

blokreteamento e linha d`água nas Ruas João Besouro, Antonio Lemos e na Travessa São Felix, no 
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bairro Jardim Oriente. Indicação n.º 3528/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que oficie-se o 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, Realizar o serviço de 

asfaltamento ou blokreteamento e linha d`água nas Ruas WE 05, 06 e na Perimetral Norte no bairro da 

Liberdade. Indicação n.º 3532/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, providenciar o sistema de 

iluminação pública no trecho entre a Rodovia transamazônica via Km 04 e RUC Laranjeiras. Indicação 

n.º 3541/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, providenciar os devidos reparos no sistema de 

iluminação pública na Avenida Governador Magalhães Barata, no trecho da Reserva Arqueológica do 

Xingu no Centro. Indicação n.º 3542/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, Providenciar limpeza 

no córrego (canal) localizado no final da Rua Acesso 06, no bairro Sudam II.  Indicação n.º 3533/2020, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, a pintura da Unidade de atendimento de Saúde na 

Comunidade Princesa do Xingu. Indicação n.º 3534/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, 

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

Implantação de uma rampa de acessibilidade na calçada da Unidade de Atendimento nas Comunidades 

Agrovila Princesa do Xingu e Vale Piauiense.  Indicação n.º 3535/2020, de iniciativa da vereadora 

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

competente, a Implantação de uma rampa de acessibilidade na calçada da Unidade de Atendimento de 

Saúde Santa Ana no bairro Santa Ana.  Indicação n.º 3545/2020, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que oficie-se o Excelentíssimo Senhor Governador Helder Barbalho, buscar parceria com a 

iniciativa privada, o Sistema S, o Governo Federal e quaisquer outros entes pertinentes no sentido de 

implantar um Programa voltado a orientação profissional para o primeiro emprego nas Escola da rede 

Pública Estadual. Indicação n.º 3546/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, Amplie as 

instalações do Centro Diagnostico Nazira Abucater, assim como o número de aparelho e o contingente 

operacional.  Indicação n.º 3550/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realize os serviços de 

limpeza e clorificação da caixa d´água comunitária no bairro São Domingos. Indicação n.º 3538/2020, 

de iniciativa do vereador João Estevam da Silva Neto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a recuperação das Estradas do Travessão do 

Conradinho próximo a Fazenda do Dr. Alzito no Transassurini. Indicação n.º 3539/2020, de iniciativa 

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

através da Secretaria competente, a recuperação de uma ponte no Travessão do Paratizinho no 

Assurini. Indicação n.º 3540/2020, de iniciativa da vereador João Estevam da Silva Neto, que sugere 

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

recuperação do Travessão das Baianas, adjacentes ao Travessão do Espelho no Assurini.  Indicação n.º 

3525/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, Construir uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

Travessão da Cinco (05) Altamira/Brasil Novo.  Indicação n.º 3536/2020, de iniciativa do vereador 

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

competente, Viabilizar a perfuração de um poço artesiano no Travessão da Cinco (05) Altamira/Brasil 

Novo. Indicação n.º 3537/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a reforma de duas (02) 

pontes no Travessão da Cinco (05) Altamira/Brasil Novo em caráter de urgência. Indicação n.º 
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3501/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, serviço para a reparação na iluminação da 

quadra de esporte e serviço de limpeza e roçagem do mato ao redor da mesma, localizada na Rua 

Carmina Feitosa de Aquino, Conjunto Santa Benedita, bairro Nova Altamira. Indicação n.º 3543/2020, 

de iniciativa do vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realize reparos na iluminação pública da quadra 18, nas 

ruas Azaléia e Rua Amariles no loteamento Viena.  Indicação n.º 3544/2020, de iniciativa do 

vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, a 

construção de uma Escola de Ensino Fundamental no Loteamento Viena. Indicação n.º 3548/2020, de 

iniciativa do vereador Roni Emerson Heck, que sugere ao Senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, que interceda junto a Empresa Equatorial (Celpa) e ao Ministro de Minas e Energia, para 

que viabilizem em caráter de urgência/urgentíssima o Programa Luz para Todos na vicinal dos Ipês em 

Distrito de Castelo dos Sonhos. Indicação n.º 3549/2020, de iniciativa do vereador Roni Emerson 

Heck, que sugere ao Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, que interceda junto a Empresa 

Equatorial (Celpa) e ao Ministro de Minas e Energia, para que viabilize em caráter de 

urgência/urgentíssima o Programa Luz para Todos na vicinal do Cajueiro em Distrito de Castelo dos 

Sonhos. Indicação n.º 3551/2020, de iniciativa do vereador José Reinaldo, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que seja implantado um 

abrigo para os Mototaxi, na Avenida João Coelho com a Rua Osorio de Freitas ao lado da Farmácia 

Atacadão em frente do posto de gasolina no bairro de Brasília. Indicação em Conjunto n.º 3547/2020, 

de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e Roni Heck, que sugere ao senhor Helder Barbalho 

– Governador do Estado do Pará, através da Secretaria Saúde, realizar abertura dos serviços de 

atendimento à população no Hospital do Estado do Distrito de Castelos dos Sonhos. AVULSOS: 

Oficio 049-2020 da Norte Energia em resposta ao Ofício n° 149-2020/PRES-SEC., que sugeriu que 

remarcasse a Reunião de Trabalho com o assunto da água potável em Altamira para o dia 01 de 

setembro de 2020. Em seguida o senhor presidente solicitou ao vereador Maia Júnior que fizesse a 

verificação de quórum. Havendo número legal, consultou ao Soberano Plenário para saber se algum 

vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes, submeteu para 

VOTAÇÃO: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 

129/2020, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2021. 

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável ao Projeto de Lei n.º 129/2020, que estima a 

Receita e Fixa a Despesa do município de Altamira, para o exercício de 2021. Projeto de Lei n.º 

129/2020, do Executivo Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do município de Altamira, 

para o exercício de 2021. Votação em 1° turno.  Aprovado a unanimidade. Pedidos de Informação 

n.ºs 026/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Pedidos de Informação n.ºs 027/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicação n.º 3529, 3530 e 3531/2020, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior. Indicação n.º 3526, 3527 e 3528/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação 

n.º 3532, 3541 e 3542/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicação n.º 3533, 3534 e 

3535/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicação n.º 3514, 3515 e 3516/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicação n.º 3538, 3539 e 3540/2020, de iniciativa do vereador 

João Estevam da Silva Neto. Indicação n.º 3525, 3536 e 3537/2020, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha.  Indicação n.º 3501/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação n.º 3543 e 

3544/2020, de iniciativa do vereador Maria do Socorro do Carmo. Indicação n.º 3548 e 3549/2020, de 

iniciativa do vereador Roni Emerson Heck.  Indicação n.º 3551/2020, de iniciativa do vereador José 

Reinaldo. Indicação em Conjunto n.º 3547/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e 

Roni Heck. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor presidente 
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passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, que após os cumprimentos disse: agradeço 

os nobres colegas pela aprovação da indicação nº 3551/2020 de minha autoria, onde sugiro ao gestor 

municipal que possa contribuir com esses trabalhadores moto taxistas. Também a questão da saída que 

dar acesso ao bairro Santa Ana, a escuridão que lá encontra-se que constantemente estar acontecendo a 

situação de assaltos. O vereador Victor Conde solicitou um aparte a qual foi concedida após os 

cumprimentos disse: nessa situação existe uma particularidade tanto na entrada do Jatobá quanto pela 

entrada da Avenida da Integração que inclusive essa Avenida da Integração é projeto de minha autoria, 

tem a questão de ter somente alta tensão, consequentemente para fazer esse rebaixamento a Celpa 

Equatorial necessita fazer instalações de transformador, inclusive esse requerimento e essas indicações 

já foram encaminhados e por mudança do chefe da Equatorial que cuidava dessa área que agora é  o 

Arthur ele ainda não me deu uma resposta é muito importante vereador que cobremos isso que aquela 

população sofre muito desde o início daquele bairro é sem iluminação adequada. Dando continuidade 

o vereador Zé Reinaldo disse: gostei da posição do nobre vereador e concordo com vossa excelência 

plenamente enquanto isso infelizmente vidas estão sendo prejudicadas. Vejo que essa Casa de Leis 

está fazendo sua parte mas nós como autoridade municipal estamos bastantes preocupados. Também é 

uma grande preocupação aquela entrada aonde era a garagem dos ônibus coletivo no bairro jardim 

Independente II, temos cobrança por parte dos moradores que a rua está de difícil acesso tem 

moradores que chegaram a cair no período de chuva. Também me referir com relação ao antigo 

Cinema Lúcio Mauro que hoje só tem o nome infelizmente que por essa gestão que já ficou para trás. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: 

agradeço os nobres colegas pelo apoio a indicação de nº 3525, 3536/2020. Gostaria de solicitar a vossa 

excelência senhor presidente que verificasse o que de fato estar acontecendo no loteamento Airton 

Sena I, temos indicações e todos lembram quando fizemos levantamento em todos os loteamentos e 

que de repente o Ministério Público ele determinou que o Prefeito teria um prazo de 20 (vinte) dias 

para dar resposta a respeito dos loteamentos considerados irregular. Graças a Deus o asfalto naquela 

localidade do Airton Sena I. Eu não acredito que aquele seja um trabalho e levando em consideração 

que muitas das vezes os secretários, coordenadores tomam iniciativa por conta própria eu não acredito 

que aquele trabalho seja de iniciativa do Prefeito Domingos Juvenil, não acredito porque estão 

colocando pinche com brita e jogando areia em cima e tem muitos lugares com essas pequenas chuvas 

já começaram a se desmanchar. Espero contar com o apoio dos colegas para fazermos uma visitar dar 

uma força aquele pessoal que estão de certa forma talvez por falta de comunicação não estão 

agradáveis, na verdade eu esperava que fosse o serviço de asfalto e na verdade não é. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: agradeço os 

nobres colegas pela aprovação de minhas indicações de nºs 3533,3534 e 3535/2020, de minha autoria 

onde solicito melhoria para nossa população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Victor Conde, que após os cumprimentos disse: quero agradecer os nobres colegas pela aprovação de 

minhas indicações, esses pedidos de informações elas partem da população através do nosso mandato 

participativo, onde transformamos em indicações e projetos e dentro dos pedidos em especial gostaria 

de falar de um caso que trata sobre a questão do Centro de Regulação, nós que estamos na Câmara 

Municipal já a algum tempo temos atendido as pessoas diariamente aqui nessa Casa de Leis e também 

no dia a dia através de nossas visitas, reuniões e assim a gente ouve muitos relatos sobre a questão do 

nosso Centro de Regulação tanto do estado como do município. Então fiz o pedido para viabilizar o 

momento da quantidade dos exames realizados no nosso município. Temos relatos de pessoas que 

passam 02 (dois)anos sem ter uma resposta de uma cirurgia, de exames e assim temos casos de até as 

pessoas desistir de ir atrás de suas reivindicações. Então nosso pedido é justamente para isso para que a 
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gente consiga aumentar a quantidade deste atendimento na rede municipal e estadual para atender 

nossa população. Existe casos de pessoas que falam que vão para o Centro de Regulação as quatro 

horas da manhã para esperar esse atendimento. Precisa ser aumentado esse tipo de atendimento para 

melhor atender nossa população. Ouvindo o comentário do vereador Assis Cunha, na questão do 

asfalto ele não deve ter sido informado de como funcionar o sistema de asfaltamento. Estive ontem na 

Leste Oeste, por trás da churrascaria Boi na Brasa, foi esse mesmo sistema de tratamento de asfalto 

não é aquele convencional que é aquele asfalto quente que faz um serviço de ótima qualidade com 

baixo custo, pelo menos 04 (quatro) vezes mais barato do que o convencional e tem a mesma 

durabilidade, a diferença maior desse asfaltamento é justamente a questão da agilidade que a menos de 

um dia é feito quase em dobro do seria feito de outros serviços. Sabemos que todos os serviços 

públicos de modo geral sempre tem as dificuldades o serviço público sempre foi assim e sempre vai 

será. O vereador Isaac Costa, solicitou um a parte a qual foi concedida disse: lá em Monte Santo foi 

feito o asfalto dessa mesma situação em vossa excelência estar falando da Bethânia até o ramal Monte 

Santo e o asfalto é de belíssima qualidade. Foi feito agora a rua Luiz Oliveira Né, Dom Lorenzo, Ibiza, 

acompanhei de início ao fim o asfalto de primeira qualidade. Agradeceu. Dando continuidade o 

vereador Victor, o vereador Assis Cunha, solicitou um aparte a qual foi concedida após os 

cumprimentos disse: somente para complementar a fala dos nobres colegas Victor e Isaac, não tem 

nem como comparar o asfalto do ramal Monte Santo como que estar sendo feito ali, acabei 

mencionando que eu não acredito que o nosso Prefeito saiba que que aquele serviço estar sendo feito 

daquela maneira porque lá é uma área muito depressiva que com essas pequenas chuvas já se acabou, 

aquilo não é asfalto simplesmente colocaram brita e areia por cima, aquilo é somente imprimação. 

Agradeceu. Dando continuidade o vereador Victor disse: nobre colega o que eu tenho a dizer com 

relação as chuvas é questão de drenagem pode colocar o melhor asfalto do mundo que se não tiver 

feito a drenagem de forma adequada qualquer chuva vai levar o asfalto. Mas estarei lá verificando essa 

situação porque nosso papel é fiscalizar, cobrar para dar melhores dias para nossa população. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: 

agradeço os nobres pares pela aprovação das indicações de nºs 3532, 3541 e 3542/2020, de minha 

autoria haja vista estar reiterando essas indicações, aonde me refiro por exemplo aos moradores do 

RUC Laranjeira, dizer que foi mal planejado, haja vista que a entrada pela Transamazônica só que 

entrando pela esquerda aonde é mais trafegado só tem poeira e quando chove é lama um pedacinho 

somente não dar nem 500 (quinhentos) metros poderia ter asfaltado fica nesse empurra, empurra e a 

população sofrendo, inclusive a iluminação pública não existe. Agradeceu. Não havendo mais 

manifestantes, o senhor presidente agradeceu 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 a presente Ata 

que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e nove 

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.   
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