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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 

DEZESSETE DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.    

 

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

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

Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac 

Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Dr. 

Edvam Duarte dos Santos, Francisco de Assis Cunha, Irenilde Pereira Gomes, Roni Emerson Heck 

e Victor Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino do Estado do Pará. 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 Francisco Marcos 

Alves do Nascimento (viajando/Belém), João Estevam da Silva Neto (Assurini) e Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo (viajando/Belém). Em seguida o senhor Presidente submeteu para 

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

três de março do ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para 

votação. Aprovada com abstenção dos vereadores Aldo Boaventura e Victor Conde. Em 

seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos 

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

cumprimentos disse: primeiro quero desejar boas-vindas ao Dr. Edvam ao cargo de vereador que 

na minha visão é muito importante. Eu compartilhei o gabinete com a vereadora Delza por três 

anos e dois meses e tive a satisfação de conhecer a sua ação principalmente referente as pessoas 

mais carentes que procuravam a vereadora para que pudesse auxiliar os encaminhamentos que 

eram solicitados. Tenho certeza nobre vereador que cumprirá sua missão nesses nove meses que 

faltam para terminar o mandato e com certeza o futuro promete dias melhores para nossa cidade. 

Vossa excelência relatou no seu discurso um ponto muito importante que tenho debatido aqui nessa 

tribuna, as políticas públicas para os mais carentes é claro que o poder público ele precisa também 

ter as políticas voltadas ao empresariado porque através dele é que vamos ofertar as políticas 

públicas seja através de empregos, através de serviços para aquelas pessoas que tanto padece de 

políticas sérias desse do município, que ao meu ver muitas das vezes eu faço um discurso de 

divergir nesse microfone dos grandes investimentos, dos grandes recursos públicos que o 

município recebe e deixa de fazer aquilo que vossa excelência falou que são políticas voltadas aos 

mais carentes. Nós recebemos Dr. Edvam a Prefeitura recebeu nestes últimos sete anos equivalente 

a recurso superior a dois bilhões e trezentos milhões reais em espécies nos cofres públicos do 

município. E o que vimos hoje na cidade ele não apresenta condições que digam aonde foram 

investidos. Com sua vinda Dr. Edvam, vai abrilhantar mais com esses recursos em procurar por 

eles a defesa. Defender aplicação dos recursos públicos é o dever do vereador quando faz o 

juramento que vossa excelência fez hoje, afinal quando visitamos as casas dos eleitores e falamos 

para eles o desejo de termos o voto desse cidadão e muitas das vezes nós chegamos nesse 

parlamento e aquilo que nós ofertamos nas palavras em época das eleições é desvirtuado isso é 

comprovado neste município perante as políticas que são executadas. Então seja bem-vindo e não 

se sinta triste por ter ocupado essa vaga porque tudo é escrito por Deus a vereadora Delza Barros 

cumpriu sua missão. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, 

que após os cumprimentos disse: desejo boa sore ao Dr. Edvam, ficamos muito felizes com o seu 

posicionamento dizendo que vai contribuir principalmente na área que vossa excelência atua como 
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médico e é isso que essa cidade espera, seja bem-vindo. Por falar em saúde senhores nessa semana 

tenho recebido várias informações de demissões, de trocas de servidores. Existe já comunicado do 

Sindicato dos Trabalhadores do Estado do Pará em que o mesmo tem pedido para a Secretária de 

Saúde informe um calendário regular de pagamento para os servidores do município de Altamira. 

Ultimamente tive notícias senhor Presidente que o adicional de insalubridade dos servidores foram 

retirados com critérios poucos claros, alguns cargo foram retirados da folha de pagamento integral 

de insalubridade de vinte por cento do salário base, como os dos vigilantes sanitários e dos técnicos 

de enfermagem que lidam com pacientes com tuberculose, hanseníase nas Unidades Básicas de 

Saúde. Há também uma previsão de corte para os médicos de Estratégia da Saúde da Família já 

para o pagamento do mês de abril. Os enfermeiros eles tiveram seus vencimentos reduzidos em 

quase quinhentos reais, as horas extras e até os adicionais noturnos foram cortados dos servidores. 

As demissões dos contratados estão acontecendo sem justa causa, caracterizando retaliações e 

perseguições políticas contratações sem critérios técnicos caracterizados empreguismo, contrária 

a decisão judicial que determina a realização do concurso público. Enfim ultimamente estamos 

vendo medidas que refletem diretamente nas prestações dos serviços da saúde da população 

usuária do SUS na cidade de Altamira. Aqui se fala sempre em políticas públicas e as políticas 

devem ser realmente voltadas para as pessoas que mais precisam. Eu sonho senhores para que um 

dia essas pessoas carentes possam chegar nos hospitais públicos sem precisar da interferência de 

vereador ou de qualquer outra autoridade, porque o serviço público realmente tem que ser voltado 

para elas, não precisa ter esse intercâmbio, dessas interferências. Eu vereador Aldo espero que 

realmente possamos fazer daqui para frente políticas públicas voltadas para a população que mais 

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

cumprimentos disse: hoje cumprimento em especial o Dr. Edvam parabéns pelo seu trabalho à 

frente do hospital do Mutirão, tenho acompanhado sua dedicação para ajudar o povo de Altamira 

e hoje a frente da vereança vai exercer sua profissão e assim vai nos ajudar ainda mais desenvolver 

nossa amada cidade onde o povo tanto necessita de trabalho e desempenho por parte de todos os 

parlamentares. Com certeza com sua vinda vamos ganhar fôlego necessário para conseguir 

desenvolver ainda mais o nosso município. Então seja bem-vindo. Dizer que infelizmente 

recebemos notícia de mais um suicídio de jovem do nosso município, temos discutido isso em 

alguns lugares que sempre frequentamos com a juventude sobre a questão do nosso município em 

si com relação a esse assunto. Vimos poucas ações por parte do poder público, quando falo isso 

não é somente da Prefeitura, mas também por parte do Estado e também do Governo Federal em 

ações que discutem essa situação, que é uma realidade infelizmente dos jovens do nosso município. 

A minha esposa é vice-diretora de uma escola ela comenta comigo estória de jovens que 

constantemente se mutilam que passam por essa situação e as vezes elas não conseguem um 

atendimento, achar uma saída porque eles não tem opção, vimos jovens desempregados as maiores 

taxas de desemprego é dentro da juventude isso acarreta esse tipo de atitude tão drástica que muda 

a vida das pessoas. Estamos vendo isso de forma rotineira, constantemente vimos jovens 

cometendo suicídios em nosso município. Então fica meu pedido há muitas entidades, órgãos que 

comece a intensificar essa discussão, que comece trazer isso mais próximo de todos nós, que 

tenhamos mais simpatia um pelo o outro e que assim consigamos entender as dificuldades que 

cada jovem vem passando dentro de suas casas. Muitos utilizam o argumento que é a geração note-

la de que não pode falar nada, mas enquanto ficam nessa brincadeira de geração note-la, temos 

jovens que ficam cometendo suicídios rotineiramente, diariamente fazendo com que nossa 

população fique chorando e clamando por dias melhores. Então fica aqui minha indignação por 

parte de situações. E que possamos cobrar e começar a discutir políticas públicas que realmente 
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resolva esse problema. Então fica nessa de colocar uma estatística de fazer mais uma passeata 

bonita que isso não resolverá nada. Temos que trabalhar juntos unir esforços e fazer com que esse 

assunto tenha mais discussão e que as políticas públicas realmente aconteçam. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck, que após os cumprimentos disse: dizer que 

nessa Casa a partir de hoje começaremos a discutir sobre a regulamentação desse importante 

serviço principalmente para a população que precisam de serviços acessíveis através do Projeto de 

Lei que veio da Prefeitura. Gostaria nesse momento de cumprimentar o Dr. Edvam, que toma posse 

hoje nessa Casa. Amigo Dr. Edvam, temos a certeza com o espirito público assim como ele sempre 

teve em outras missões que exerceu por último no Hospital Geral de Altamira, ele irá exercer aqui 

também fazendo um trabalho em prol da população. Assim como ele disse os dois pilares do 

Legislativo que é fiscalizar e legislar. Seja bem-vindo Dr. Edvam. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: Dr. Edvam ouvindo suas 

palavras tenho a certeza que nem um de nós gostaríamos de assumir a missão de uma pessoa tão 

especial como nossa amiga Delza. Dizer que tenho muito carinho por vossa excelência Diretor do 

HGA, que inúmeras vezes precisamos e que vossa excelência mostro com muita humildade. Seja 

bem-vindo. Gostaria Senhor Presidente Dr. Loredan de solicitar a vossa excelência que fosse 

encaminhado por essa Casa de Leis solicitando a Secretaria de Saúde que nos bairros periféricos 

está acontecendo muitos casos de dengue nesse período chuvoso e com certeza uma ação da 

Secretaria de Saúde do setor de Endemias, eu acredito que ajudaria muito. Atento na fala do nobre 

vereador Victor, sua preocupação quanto ao suicídio, ou seja, falta de oportunidade aos jovens. E 

não somente para os jovens, eu estava semana passada na UPA quando chegou uma senhora 

dizendo que ela é servidora da Prefeitura e que ainda não teria recebido seus vencimentos e que 

por isso estava passando dificuldades juntamente com sua família. Então peço a líder do governo 

para que possamos tomar conhecimento do que está acontecendo porque são inúmeras 

reclamações, inúmeros pedidos e não temos o que falar porque são atos do Executivo e assim fica 

difícil. Espero que tenhamos uma resposta para que possamos ter como pelo menos dar uma 

satisfação para os servidores que estão sem receber seus vencimentos, isso são os servidores 

contratados que estão sem receber seus vencimentos. Nobre vereador Victor Conde, a situação de 

nossa cidade em termos de desemprego. Agradeceu em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto, que após os cumprimentos disse: dizer que ontem juntamente com o vereador Maia 

júnior que é o Presidente da Comissão de Justiça e Redação, estivemos com o Presidente da 

Easymob, sabemos das dificuldades que esse projeto tem vamos pleitear pelo melhor possível para 

todos. Quero deixar meus sentimentos as famílias desses jovens que partiram desse mundo. Então 

na quinta e sexta-feira, participei da capacitação do Conselho Tutelar. Quero fazer um pedido a 

essa Casa de Leis, onde já tivemos outras situações, mas o CMDCA ainda não foi possível e nada 

mais justo que essa Casa que é a casa do povo trazer essa drenagem e que funcione de verdade. 

Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente Dr. Godofredo vossa excelência sabe 

muito bem que não dependemos somente de um órgão, nós dependemos da Polícia Civil, Polícia 

Militar, Delegacia especializada ao atendimento à mulher, Secretaria Municipal de Saúde, 

Secretaria de Assistência Social, Secretária Municipal de Educação, Ministério Público, enfim, 

para que os programas sócio educativo venha acontecer da melhor forma, programa de proteção a 

família, enfim. Presidente Dr. Loredan peço a vossa excelência que essa Casa de Leis possa 

convidar todas essas engrenagens para fazermos uma reunião interna e após essa reunião 

realizarmos audiências públicas, porque nos assim funcionará o direito da criança e do adolescente 

para os jovens. Dizer também que na última sexta-feira, tiver o prazer de estar no Batalhão da 

Polícia Militar, onde foram entregues mais oito moto patrulhamento e uma VTR para 
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Medicilândia, sabemos que o moto patrulhamento tem eficiência, rapidez e agilidade. Também 

foram capacitados mais de vinte e seis policiais para atuar nessa área. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: gostaria de externar 

meus pesamos e condolências à família da vereadora Delza que foi muito carinhosa com todos. 

Dizer ao Dr. Edvam que seja bem-vindo. Informo que nas visitas semanais estive no bairro Paixão 

de Cristo, onde recebi várias denúncias de moradores da paralização das obras pela Prefeitura. Vou 

conversar com o secretário Alexandre Bossatto, para que possa dar respostas aos moradores do 

que aconteceu.  Também estive no setor de transporte para ver a situação do ônibus. Na próxima 

semana vou indicar um ônibus adaptado para os cadeirantes, porque hoje o transporte público de 

Altamira não tem nem um adaptado. Convido todos para na próxima quinta-feira, nos reunirmos 

aqui nessa Casa de Leis as Comissões, o vereador Victor Conde que faz parte da finança e a 

Comissão de Redação e Justiça para que possamos reunir todos que serão atingidos diretamente 

ou indiretamente com esse Projeto de Lei para regulamentação. Então convidamos todos os 

representantes de aplicativos, assim como também os mototaxistas e todos que tiverem interesse. 

O Executivo mandou para essa Casa de Leis, que no meu ponto de vista é um valor não acessível 

aos motoristas. Sabemos que muitos trabalhadores que já trabalham aqui em Altamira e que muitos 

estão trabalhando com aplicativo. Sabemos da importância que tem esse papel no nosso município. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os 

cumprimentos disse: nesse momento quero falar da saudade que deixou a vereadora Delza, uma 

mulher desprovida de maldades, orgulho enfim, Altamira ficou mais pobre com o falecimento da 

vereadora Delza e tenho certeza absoluta que também Anapú, Brasil Novo, estão sentindo muito 

sua falta.  Quero dizer também da alegria de recebermos nosso amigo Dr. Edvam, uma pessoa que 

tem dando exemplos de honestidade, humildade com seu trabalho em nossa cidade. Quero dizer 

que sábado passado estive no ramal do Cipó Ambé a convite do meu amigo Adilton, ouvindo os 

anseios da comunidade. Todos são sabedores da minha luta incansável para que tenha distribuição 

de água na zona rural. Apresentei indicações nos anos de 2017, 2018 e 2019, indicações que 

solicitava a implantação do programa do Governo Federal: água para todos para localidade dos 

Quatro Bocas no Assurini, Pioneira km 30, ramal da Floresta e Mochila. Neste ano de dois mil e 

vinte continuo a minha luta, fiz indicações, enviei ofício para o Governo do Estado através do 

Deputado do Eraldo Pimenta do MDB. Quero informar que na última quarta-feira, o poço semi 

artesiano já começou ser perfurado na Pioneira e beneficiará mais de trinta famílias. Acredito que 

logo mais as demais localidades também serão atendidas. Quero lamentar profundamente as perdas 

dos jovens em nossa cidade são pais e mães que sem entender as causas choram a morte de seus 

filhos que com certeza teriam futuros brilhantes. Quero conclamar a sociedade Altamirense para 

que juntos façamos campanhas preventivas contra o suicídio, vamos divulgar nas escolas, igrejas, 

associações. Nossa amiga Maria do Sindicato perdeu seu filho pulando de uma torre. O nosso 

amigo Alex também se suicidou, assim como vários outros jovens interoperam suas vidas. Vamos 

pedir a Deus para que toque no coração de todos dando orça para que prossigam o bem maior que 

é Deus nos deu que é a vida. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos 

trabalhos ao Vice-Presidente, para que também possa fazer uso da palavra. Ao assumir a direção 

dos trabalhos facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: 

primeiramente quero lamentar a perda da vereadora Delza com certeza é uma perda muito grande 

é uma lacuna, essa Casa não será mesma sem nossa amiga Delza. Mas a vida continua precisamos 

cumpre nossas funções e obrigações. Nós vivemos num momento político, um mês 

importantíssimo para a democracia. Não poderia deixar de me manifestar publicamente somente 

havia me manifestado nas redes sociais a respeito da minha saída do partido MDB Partido do 
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Governado do Estado Helder Barbalho que tem procurado se esforçado para fazer um governo 

presente em todo estado. Quero dizer aos colegas principalmente do MDB que no último dia cinco 

de março solicitei minha desfiliação entregue ao Presidente do Partido Municipal Raimundinho 

Aguiar. Agradeço momentos que tivemos aqui discutindo as políticas do MDB, nossos votos 

foram importantes também na construção de uma legenda como do MDB elegeu, ajudou a eleger 

vereadores do MDB. Então sempre é uma via de mão dupla, não tenho dúvida de que foi assim 

um período que tivemos um trabalho mutuo. Mas sabemos também que como há um casamento 

sempre há discordâncias. E por diversas vezes me manifestei aqui nessa tribuna a questão das 

Emendas Impositivas que no ano de dois mil e dezessete os vereadores criaram na Lei Orgânica 

um dispositivo, sempre fui muito cobrado pelos vereadores de oposição principalmente e até o 

momento na pratica nem uma dessas emendas foram cumpridas. Diversos outros fatores assumidos 

compromissos de reduzir a taxa de resíduos sólidos para pequenos comerciantes. De construir um 

novo prédio desta Casa que hoje temos aqui vereadores que dividem gabinetes, isso não é 

adequado enfim, mas de qualquer forma como eu disse o ciclo se encerra e temos que pensar nos 

ideais para Altamira e dentro desses ideais, desses sonhos eu tenho a certeza que as minhas 

propostas, minhas cobranças não cabe hoje no atual governo, temos que buscar nosso caminho, 

caminho de uma Altamira que sonhamos, Altamira inclusiva uma cidade moderna e que as 

políticas públicas não fiquem concertadas somente no centro que elas cheguem nas periferias. 

Neste último final de semana eu visitei os bairros Bela Vista, Nova Altamira, Santa Benedita e 

Santa Ana, nós sabemos que no período chuvoso castiga Altamira um volume pluviométrico 

enorme, mas a   nossa cidade na periferia não tem a mínima estrutura, esperamos que no verão que 

pelo menos o mínimo seja feito nesses bairros e quem fala isso são as pessoas quando visitamos 

esses bairros, não é somente eu que estou falando isso aqui. Então ouvimos isso aos quatro cantos 

de Altamira, nas periferias onde andamos. Vimos que a limpeza pública é muito boa aqui no centro 

da cidade, a infraestrutura, sinalização mas ela não é democrática e cidadania, oportunidade e 

igualdade o mesmo cidadão que et ala no Bela Vista no meio de uma cratera e que não consegue 

nem sair na porta de sua casa e o mesmo cidadão que mora na Rua Manoel Umbuzeiro ou aqui 

numa dessas ruas transversais que tem uma infraestrutura adequada. Temos que pensar no coletivo 

sabemos que tudo não pode ser feito em quatro anos, mas o volume de recursos dos royalties que 

entra nós sabemos que há necessidade de chegar sim a essas pessoas que estão nos bairros 

afastados. Sem falar na questão da saúde é lamentável vermos que não há igualdade do pagamento 

na folha do município, os servidores da educação os servidores concursados recebem até o dia 

cinco, porque a saúde é tão castigada hoje já é dia dezessete e tem servidor contratado que ainda 

não recebeu. Sabemos do problema que houve no sistema eu até falei para a vereadora Irenilde e 

isso vem se repetindo ao longo dos meses e a saúde ela tem que ser prioridade sabemos da fila 

interminável de cirurgias eletivas que temos. Temos aqui alguns vereadores da área da saúde e 

agora vamos somar fileira, precisamos enfrentar esse problema da fila das cirurgias eletivas, de 

traumatologia e vesícula que temos volumes de cirurgias. Nós temos cento e treze mil habitantes 

em Altamira, eu digo todos os dias que o governo ele tem que ser para todos e não para a minoria 

e é por isso que fui convidado para serrar fileiras em um novo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro, 

aceitei esse desafio, essa responsabilidade tenho feito minha parte aqui no parlamento no que 

desrespeito as minhas atribuições, atendendo a cada vereador da melhor maneira mais justa e 

democrática possível, abrindo essa Casa para a população para se manifestar, realizando 

audiências públicas. Por três anos consecutivos recebendo título de gestor transparente e ao longo 

destes vinte e quatro anos da minha vida aqui em Altamira tenho pautado ela para servir ao 

próximo. Eu tenho a certeza que nós estamos no caminho certo. Agradeceu. Em seguida o 
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Presidente em exercício repassou a condução dos trabalhos ao senhor Presidente. Não havendo 

mais manifestantes, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, SÓ LEITURA.  Projeto 

de Lei n.º 119/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Maia 

Júnior, Isaac Costa, João Roberto, Agnaldo Rosas, Roni Heck, Assis Cunha, Francisco Marcos, 

Irenilde Gomes, João Estevam, Socorro do Carmo, Delza Barros e Victor Conde, que declara como 

patrimônio cultural, material e imaterial do município de Altamira, Estado do Pará o “Festival 

Folclórico de Altamira”.  Projeto de Lei n.º 120/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan 

Mello, Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto, Agnaldo Rosas, Aldo 

Boaventura, Roni Heck, Assis Cunha, Francisco Marcos, Irenilde Gomes, João Estevam, Socorro 

do Carmo, Delza Barros e Victor Conde, que declara e reconhece como de Utilidade Pública para 

o município de Altamira, o Rotary Club de Altamira. Entidade de direito privado, sem fins 

lucrativo, com sede e foro na cidade de Altamira/Pará.  Projeto de Lei n.º 121/2020, de iniciativa 

do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da modalidade de transporte 

remunerado privado individual com uso de veículos por meio de aplicativo, no âmbito do 

município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 114/2019, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que declara e reconhece como de utilidade pública para o município de Altamira, a 

Cooperativa de Transporte Rodoviário de Passageiros - COOTAIT. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 115/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que institui no Município de Altamira, Estado do Pará, o Dia Municipal do 

Farmacêutico. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 

116/2020, de iniciativa das vereadoras Socorro do Carmo e Delza Barros, que modifica 

dispositivos da Lei Municipal n.° 3.195/2014; que dispõe de Instalação de Postos de 

Abastecimento de Combustíveis no município de Altamira.  Indicação n.º 3207/2020, de iniciativa 

do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, aterrar uma cratera gigante no ramal dos Crentes. Sugere ainda, 

que seja construída uma Quadra de Esporte na comunidade Serrinha.  Indicação n.º 3208/2020, de 

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

Municipal, através da Secretário Municipal de Saúde, disponibilizar um Técnico de Enfermagem 

para atender diariamente no Posto de Saúde da comunidade Serrinha, como também, destacar pelo 

menos uma vez ao mês, um médico para atender a população.  Indicação n.º 3209/2020, de 

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

Municipal, através das Secretarias competentes, que haja a regularidade de professores na EMEF 

São Lázaro, na comunidade Serrinha. Como também, que seja realizado o serviço de sinalização 

horizontal e vertical, com implantação de redutores de velocidade nas proximidades da referida 

Escola. Indicação n.º 3193/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar um 

Comando de Saúde no ramal da Floresta. Indicação n.º 3194/2020, de iniciativa do vereador Maia 

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

competente, realizar estudos com vistas construir um Playground para crianças de 02 a 05 anos, 

no bairro Ibiza. Indicação n.º 3211/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere a Mesa 

Diretora Executiva da Câmara Municipal de Altamira, realizar pesquisa de Opinião Pública, para 

verificar o nível de satisfação da população altamirense em relação a aceitação da Câmara de 

Altamira, como também, se a população altamirense é a favorável ou contrária a emancipação 

política dos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Indicação n.º 3199/2020, de 

iniciativa do vereador Isaac Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 
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através da Secretaria Municipal de Educação, construir um Complexo Educacional Integral, 

envolvendo várias atividades esportivas, tais como: natação, voleibol, futebol, basquetebol, 

handebol, cursos técnicos profissionalizantes, curso de informática e outros. A qual deverá ser 

construída em uma área entre a Rua Padre Gondim Lins e Avenida João Coelho, no bairro Sudam 

I. Indicação n.º 3180/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com 

vistas a concessão de Vale Transporte para os servidores públicos da Prefeitura. Indicação n.º 

3181/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, dar continuidade na construção da calçada 

na Rua Natividade Batista de Menezes (antiga Rua da Peixaria Beira Rio), que dá acesso ao bairro 

Alberto Soares.  Indicação n.º 3189/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, 

realizar os serviços de reparos para melhor escoamento de águas pluviais nas canaletas das Ruas 

06, 07 e 08, Ruas paralelas a Avenida Bom Jesus, no bairro Mutirão. Indicação n.º 3183/2020, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça com uma Academia ao Ar Livre 

na Agrovila Vale Piauiense. Indicação n.º 3184/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao senhor Helder 

Barbalho - Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, construir um novo 

prédio para a Rodoviária no município de Altamira. Indicação n.º 3185/2020, 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 n.º 3186/2020, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma piscina no Centro de Convivência da 

Melhor Idade. Indicação n.º 3187/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de restauração e também, a ampliação da Academia existente no Convivência da Melhor 

Idade. Indicação n.º 3190/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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

recuperação da estrada do desvio do Vianei, iniciando na comunidade Quatro Bocas até o Rio 

Ituna, no Assurini. Indicação n.º 3191/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere 

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

serviço de manutenção da estrada do Travessão Bom Jardim Indicações, no trecho entre a ponte 

até o Rio Xingu. Indicação n.º 3192/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

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

de manutenção da estrada, como também, a reforma de 02 pontes no Travessão Paratizinho, no 

Assurini. Indicação n.º 3196/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação 

Pública, implantar o serviço de instalação de iluminação pública na Avenida Dom Erwin, no bairro 

Paixão de Cristo, que dá acesso ao RUC Jatobá.  Indicação n.º 3197/2020, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere ao senhor Fernando Augusto Ramos – Coordenador da COSALT, 

realizar a regularização do fornecimento de água no bairro Primavera.  Indicação n.º 3198/2020, 

de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, providenciar a pavimentação asfáltica bem como, a 

recuperação do trecho já realizado e o calçamento das Ruas 09, 10 e 11, no bairro Paixão de Cristo.  
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Indicação n.º 3202/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas a 

viabilização de encanação e construção de uma caixa d’água para o funcionamento do Sistema da 

distribuição de água no bairro Ayrton Senna Indicações. Indicação n.º 3203/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, viabilizar a perfuração de outro poço artesiano na EMEF São Pedro, na 

comunidade Monte Santo. Indicação n.º 3210/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realizar o serviço de recuperação, com infraestrutura e jardinagem, na Praça de Recreações 

localizada na Rua Alessia Orlandina, no Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 3204/2020, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, adquirir Carteiras Escolares para a 

Escola do Travessão da Firma, no Assurini. Indicação n.º 3205/2020, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria Municipal de Educação, construir em alvenaria, o prédio da EMEF no Travessão do 

Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 3206/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que 

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

Educação, adquirir um freezer para a EMEF do Travessão da Firma, no Assurini. Indicação em 

Conjunto n.º 3188/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e Roni Heck, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, designar o nome da Professora Maria 

Celeste Vieira (in memoriam), para a Escola Municipal de Ensino Fundamental, anexo da EMEF 

João Rodrigues, que encontra-se em fase de conclusão. Indicação em Conjunto n.º 3200/2020, de 

iniciativa dos vereadores Isaac Costa e Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de linha d’água e 

blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas WE-5, WE-6 e Perimetral Norte, no bairro Liberdade. 

Indicação em Conjunto n.º 3201/2020, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e Irenilde Gomes, 

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

realizar os serviços de linha d’água e blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas WE-9, WE-10 e 

WE-11, no bairro Liberdade.  Moção n.º 168/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que 

sugere que seja consignada Moção de Aplauso e Reconhecimento, pela passagem do Dia da 

Mulher, comemorado no último dia 08 de março.  Moção n.º 169/2020, de iniciativa do vereador 

Victor Conde, que sugere que seja consignada Moção de Aplauso a rede de Rádio e TV Vale do 

Xingu, pela valorização das profissionais do sexo feminino no quadro de funcionários. Moção n.º 

170/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja consignada Moção de 

Congratulação aos Demoleys pela passagem do Dia do Demoley, comemorado no dia 18 de março. 

AVULSOS:  Mensagem do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n.º 121/2020. 

Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as 

matérias para DISCUSSÃO:  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto 

de Lei n.º 114/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que declara e reconhece como de 

utilidade pública para o município de Altamira, a Cooperativa de Transporte Rodoviário de 

Passageiros - COOTAIT. Projeto de Lei n.º 114/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que 

declara e reconhece como de utilidade pública para o município de Altamira, a Cooperativa de 

Transporte Rodoviário de Passageiros - COOTAIT. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação ao Projeto de Lei n.º 115/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que 

institui no Município de Altamira, Estado do Pará, o Dia Municipal do Farmacêutico. Projeto de 

Lei n.º 115/2019, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que institui no Município de 
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Altamira, Estado do Pará, o Dia Municipal do Farmacêutico. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 116/2020, de iniciativa das vereadoras Socorro do Carmo 

e Delza Barros, que modifica dispositivos da Lei Municipal n.ºs 3.195/2014; que dispõe de 

Instalação de Postos de Abastecimento de Combustíveis no município de Altamira. Projeto de Lei 

n.º 116/2020, de iniciativa das vereadoras Socorro do Carmo e Delza Barros, que modifica 

dispositivos da Lei Municipal n.ºs. 3.195/2014; que dispõe de Instalação de Postos de 

Abastecimento de Combustíveis no município de Altamira. Indicações n.ºs 3207, 3208 e 

3209/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 3193, 3194 e 3211/2020, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicação n.º 3199/2020, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa. Indicações n.ºs 3180, 3181 e 3189/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações 

n.ºs 3183 e 3184/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 3185, 3186 e 

3187/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 3190, 3191 e 3192/2020, 

de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.º 3196, 3197 e 3198/2020, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 3202, 3203 e 3210/2020, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.º 3204, 3205 e 3206/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicação em Conjunto n.º 3188/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e Roni 

Heck. Indicações em Conjunto n.ºs 3200 e 3201/2020, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e 

Irenilde Gomes. Moção n.º 168/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Moção n.º 169/2020, 

de iniciativa do vereador Victor Conde.  Moção n.º 170/2020, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação das indicações n.ºs. 3196, 3197 e 

3198/2020, de sua iniciativa. 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 das 

indicações nºs. 3202, 3203 e 3210/2020, de sua iniciativa. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação das indicações n.ºs 3180,3181 e 3189/2020, de sua iniciativa. 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 das indicações nºs. 3193, 3194 e 3211/2020, de sua 

iniciativa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após 

os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação da indicação em 

conjunto nº. 3188/2020, de sua iniciativa. Agradeceu. 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: Indicações n.ºs 3207, 3208 e 3209/2020, 

de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicações n.ºs 3193, 3194 e 3211/2020, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior. Indicação n.º 3199/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa. 

Indicações n.ºs 3180, 3181 e 3189/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicações n.ºs 

3183 e 3184/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicações n.ºs 3185, 3186 e 

3187/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicações n.ºs 3190, 3191 e 3192/2020, 

de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.º 3196, 3197 e 3198/2020, de iniciativa do 

vereador Victor Conde. Indicações n.ºs 3202, 3203 e 3210/2020, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.º 3204, 3205 e 3206/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  

Indicação em conjunto n.º 3188/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar e Roni 

Heck.  Indicações em conjunto n.ºs 3200 e 3201/2020, de iniciativa dos vereadores Isaac Costa e 

Irenilde Gomes. Moção n.º 168/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Moção n.º 169/2020, 

de iniciativa do vereador Victor conde.  Moção n.º 170/2020, de iniciativa do vereador maia júnior. 
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Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 114/2019, de iniciativa do 

vereador Victor Conde, que Declara e Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de 

Altamira, a Cooperativa de Transporte Rodoviário de Passageiros - COOTAIT. Aprovado a 

unanimidade. Projeto de Lei n.º 114/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que declara e 

Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Altamira, a Cooperativa de Transporte 

Rodoviário de Passageiros COOTAIT. Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 115/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que institui no município de Altamira, Estado do Pará, o dia Municipal do 

Farmacêutico. Aprovado a unanimidade.  Projeto de Lei n.º 115/2019, de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar, que Institui no Município de Altamira, Estado do Pará, o Dia Municipal do 

Farmacêutico. Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei n.º 116/2020, de iniciativa das vereadoras Socorro do Carmo e Delza 

Barros, que modifica dispositivos da Lei Municipal n.° 3.195/2014; que dispõe de instalação de 

postos de abastecimento de combustíveis no município de Altamira. Aprovado a unanimidade. 

Projeto de Lei n.º 116/2020, de iniciativa das vereadoras Socorro do Carmo e Delza Barros, que 

modifica dispositivos da Lei Municipal n.° 3.195/2014; que dispõe de instalação de postos de 

abastecimento de combustíveis no município de Altamira. Aprovado 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 falar sobre 

um caso que vem ocorrendo em Castelo de Sonhos, aonde a Prefeitura junto com a Subprefeitura 

de Castelo ela contrata as pessoas e quando ela distrata fica aberto o quiniz trazendo para essa 

pessoas grandes problemas e até mesmo para quando for se aposentar. Mas gritante senhor 

Presidente é a forma de como a senhora Ivone se reportou a este vereador dizendo que ela foi 

contratada pela Prefeitura sem nunca ser funcionária da Prefeitura. Reportou o caso também ao 

comunicador da Rádio Cidade, senhor Mauricio Rodrigues dos Santos, popular Douglas Araújo, 

que me concedeu uma procuração para que eu pudesse fazer a leitura de uma carta baseada numa 

afronta aonde a Subprefeitura de Castelo de sonhos através de uma ação e vamos dizer assim 

oprimir chamou ele na Delegacia de Polícia Civil para que ele pudesse depor e no dia seguinte 

chamou dona Ivone. Essa carta dele é uma forma de desabafo da opressão que muitos servidores 

passam naquele distrito. Eu, Mauricio Rodrigues dos Santos, artisticamente como Douglas Araújo, 

radialista, residente e domiciliado à rua Mogno s/n, bairro São em data de 06/03/2020Miguel, 

Distrito de Castelo de Sonhos, Altamira Pará, venho a presença de vossa excelência relatar e 

requerer providências dos fatos ocorridos e que posso a expor. A presente petição tem por 

desiderato levar ao conhecimento de vossa excelência o ocorrido neste Distrito de Castelo de 

Sonhos em data de 06/03/2020, em que este radialista, exercendo sua função de reportar os fatos 

que lhe foram relatados e comprovados pela senhora Ivone Silva e outros em relação a 

irregularidades na contratação de funcionários na Subprefeitura de Castelo de Sonhos. Ao ser 

contactado pela senhora Ivone e outros que preferem não se identificar formalmente, foi relatado 

que ao tentarem benefícios junto a Previdência Social a que já possuem direito, receberam a 

informação de que são funcionários públicos, constando na folha de pagamento da Subprefeitura, 

quando jamais fizeram parte do quadro de funcionários ou receberam qualquer remuneração. Nesta 

feita com documentos que comprovam referidos fatos, o radialista que ora peticiona, utilizando 

das prerrogativas que possui como comunicador tornou público tal noticia visto que desde o ano 

de dois mil, vem através da rádio, tentando contribuir com a população Castelense, denunciando 
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qualquer tipo de irregularidade a que tome conhecimento de forma totalmente independente. 

Depois da referida divulgação este radialista fora intimado na Delegacia da Polícia Civil de Castelo 

de Sonhos, para que prestasse depoimento, visto que a subprefeitura abriu uma queixa naquele 

departamento, com o intuito claro de intimidar e amordaçar este comunicador. Importante 

consignar que jamais fora procurado para que pudessem os fatos serem esclarecidos por qualquer 

pessoa em nome da Subprefeitura de Castelo se Sonhos, o que torna claro que não há qualquer 

interesse daqueles em esclarecer os fatos que foram divulgados. Diante do exposto, considerando 

os fatos acima narrados requer-se ao Ministério Público Estadual que sejam tomadas as 

providências cabíveis. Isto vem ocorrendo senhor Presidente não somente com este cidadão. 

Também convocaram essa senhora, onde ela mesmo diz nunca ter sido funcionária da Prefeitura e 

que consta ainda como servidora, forma de abafar e calar, não posso compartilhar. No ano de mil 

novecentos e oitenta e oito criamos a democracia e o atual gestor foi constituinte, parece que até 

então não aprenderam com a democracia o direito de expor, responder a liberdade que foi 

constituída. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que 

após os cumprimentos disse: nesse momento quero informa a todos que logo mas as onze horas 

estarei em reunião com o senhor Prefeito, o Secretário adjunto de Estado de Agricultura Lucas 

Vieira Torres e o Coordenador Regional da SEDAP para tratarmos assuntos referentes a projetos 

do desenvolvimento na agricultura. O MBD Nacional lançou nota cancelando todas as 

programações que envolvam mais de quinhentas pessoas, em virtude da grande pandemia que se 

alastra no mundo inteiro. Portanto em Altamira teríamos afiliação agendada para o dia vinte e um. 

Portanto não haverá somos solidários na medida para conter COVID-19, assim já estamos tomando 

providências para que possamos fazer as filiações dentro do prazo legal. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente 

ao ouvir seu pronunciamento com relação sua mudança de partido não tenho nenhuma dúvida de 

que vossa excelência esteja fazendo a coisa correta. Então parabenizo em público pela sua 

inciativa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck, quem após os 

cumprimentos disse: senhores vereadores baseado no que o vereador Aldo comentou com relação 

a nota de repúdio, dizer que conhece o Douglas Araújo desde o ano de mil novecentos e noventa 

e oito, ele sempre prestando serviços para a comunidade de Castelo de Sonhos na questão de 

imprensa, mas que nesse caso especifico ele presta serviço para a Prefeitura na questão de mídia, 

divulgação desde o ano de dois mil e treze, mas nesse caso especifico precisamos deixar isso bem 

claro que a servidora em questão que ele fez a denúncia ela consta na folha da Prefeitura de junho 

de dois mil e doze a trinta e um de junho de dois mil e doze. Então é necessário ressaltar que não 

tem vínculo com o governo atual. A questão da intimação do boletim de ocorrência foi a questão 

de que a Subprefeitura solicitou um direito de resposta e foi negado. Então como imprensa a pessoa 

precisa ser parcial também, divulgar sim, denunciar sim, mas que seja dado também o direito de 

resposta a quem compete. Seria importante também que nessa nota de repúdio ou neste movimento 

ele esclarecesse também aquilo que ele pediu as chantagens que ele fez antes de fazer essa 

divulgação, isto ninguém mostra, isso compactua com ele. Então existe por traz disso toda uma 

situação porque não cedido, não foi concordado e que ele pudesse fazer aquilo até porque existe 

provas e contra provas que a senhora Ivone não houve contrato, não houve vinculo deste governo 

se estar ou quer que seja ela jamais ela tem frequência, ela estar em folha de pagamento e que 

jamais houve pagamento em sua conta neste período. O que consta no RH da Prefeitura. Então foi 

isso que foi pedido ao senhor Douglas que desse o direito de resposta e foi negado, então por isso 

que foi encaminhado para frente e não existe denúncia em Fórum e sim existe um grande caso em 

cima de uma situação que existe tudo que prova que não é do jeito que foi falado e denunciado. 



 
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 
 

12 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos 

disse: quero parabenizar os colegas pelas belíssimas indicações. Dizer que nossa função nessa 

Casa é pedir, fiscalizar. Também quero desejar boas-vindas ao nosso colega Dr. Edvam nosso 

novo vereador que com certeza vai desempenhar um belíssimo trabalho junto conosco porque 

nossa função é pedir, cobrar, fiscalizar e em momento algum podemos deixar de fazer nossas 

indicações colega Agnaldo Rosas, então quando pedir a praça para a Vale Piauiense como sempre 

pedimos para as outras comunidades também é porque no esporte no lazer no exercício físico 

encontramos a nossa saúde também. Alguns colegas relataram o que estar acontecendo com nossos 

jovens, então quando procuramos um especialista da saúde o que é que eles falam? Façam 

exercícios físicos. Então não podemos deixar de incluir as comunidades de tudo o que for de bom 

para as comunidades o que for de bom para a população nós deveremos incluir. O vereador 

Raimundinho já falou que a situação da água já está sendo resolvida. Sempre falo que o nosso 

Prefeito Domingos Juvenil, ele se preocupa com toda a região, problemas na zona rural temos? 

Temos sim, temos as chuvas, mas também temos que ver que temos quilômetros e quilômetros de 

asfalto na zona rural que antes nunca tivemos. O coordenador da zona rural está saindo do 

travessão da nove e assim atenderá ao pedido do nosso Presidente Dr. Loredan lá na Serrinha, 

assim como todas as comunidades que estão precisando mas é como sempre digo as fortes chuvas 

nos causa problemas, mas em momento algum tiramos a atenção da zona rural e nem da zona 

urbana estamos sempre presentes atentos com nossa população, esse é o trabalho do governo 

Domingos Juvenil juntamente com todos os seus secretariados e sempre falo as portas das 

secretarias estão abertas para todos os colegas vereadores independente de base ou oposição. 

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 à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da 

Câmara Municipal de Altamira, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.  

 
 Dr. Loredan de Andrade Mello 

Presidente 

 

 

Raimundo Sousa Aguiar 

Vice Presidente 

Waldecir Aranha Maia Júnior 

1º Secretário 

Isaac Costa da Silva 

2º Secretário 

 

 João Roberto Mendes 

3º Secretário 
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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 

QUATORZE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

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

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

Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac 

Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Dr. Edvam Duarte dos Santos, Francisco de Assis 

Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento Irenilde Pereira Gomes, 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 da s 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 (justificado/doente), Aldo Boaventura (justificado/viajando Castelo de Sonhos), 

João Estevam da Silva Neto (doente) e Rony Emerson Heck (justificado/viajando Castelo de 

Sonhos). Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: já passei para os vereadores 

cópia da Ata de uma reunião na qual participei no Ministério Público estando presente o Promotor 

Daniel Braga Bona, Mauricio Nascimento Diretor da 10ª Regional, enfermeiro Antônio Carlos 

Lima, Roberto Merêncio da Sespa, Renato Mengoni Júnior Secretário de Saúde do Município, 

Ney Carvalho representante da Secretaria de Saúde, Major Oliveira 16º Batalhão, Dr. Samuel 

Salles advogado jurídico da Câmara, Marcelo Salazar representado os Movimentos Sociais  

(Instituto Sócio Ambiental) e Dr. Loredan Mello Presidente da Câmara Municipal de Altamira. 

Essa reunião teve como objetivo discutir as medidas que estão sendo implantadas para amenizar 

os impactos do COVID-19, nos municípios de Altamira e Vitória do Xingu. Vou fazer um resumo 

desse documento caso os senhores queiram debater sobre esse tema que está envolvendo a saúde. 

Nessa reunião no Ministério Público a Sespa apresentou um planejamento estratégico para 

enfrentar o Corona vírus. O que é que é esse planejamento? O Hospital Regional vai ser retaguarda 

para o Corona vírus, podendo além dos leitos UTI que já tem hoje lá no hospital disponibilizar 

mas vinte leitos de UTI, podendo chegar a setenta leitos numa situação catástrofe, digamos que a 

cidade esteja com cem por cento de casos de Corona vírus quase que a grande porcentagem da 

população precise de internação, então até setenta leitos ela pode disponibilizar. O Hospital 

Municipal vai disponibilizar mais trinta leitos de média e baixa complexidade, para aqueles casos 

que não precisa de intubação e também não precisa de respirador é o segundo ponto. Terceiro 

ponto o Hospital Santo Agostinho mas trinta leitos para retaguarda do hospital regional porque 

cada vez que tiver mas pacientes graves no hospital regional vai precisar de um hospital para 

colocar aqueles pacientes que não tem Corona vírus, pacientes diabéticos, hipertenso, que fez 

cirurgia, enfim, esses pacientes seriam levados para o Hospital Santo Agostinho que é um hospital 

particular mas que o estado compraria esses leitos temporariamente durante três meses. Quatro 

ponto seria um hospital d campanha que ainda não tem local só tem hipótese desse hospital de 

campanha e seria custeado também dentro desse projeto.  Esse projeto só seria permitido se o 

Ministério de Desenvolvimento liberasse o recurso do PDRSX, até o momento que eu saiba não 

existe um plano B em termo de orçamento, mas com certeza o estado não desampara seus filhos. 

Então se houver essa possibilidade o governo do estado vai dar um jeito para poder operacionar 

esse planejamento estratégico, mas no insuma foi isso. Na minha fala apresentamos um relatório 

no qual estar sendo entregue agora para vocês, foi uma comissão eu e os vereadores Dr. Agnaldo 

Rosas, Francisco Marcos,- Dr. Edvam Duarte e o Vice-Presidente do Conselho Jean e alguns 
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servidores dessa Casa fomos nas Unidades Básicas de Saúde na UPA e no Hospital Municipal de 

Altamira e produzimos esse relatório que insuma as queixas era a questão do IPI, depois se o Dr. 

Edvam quiser falar sobre isso e a questão dos cortes das gratificações como insalubridade. Não 

lembro se falamos com algum servidor com nível superior, mas as informações que nós temos é 

que houve cortes no salário dos enfermeiros e agora dos médicos. Há rumores, não tenho nem uma 

informação oficial de pedido de demissões de médicos. Então estou dando um panorama geral esse 

relatório técnico foi entregue para o Secretário de Saúde e para o Promotor. E até o momento os 

dois ofícios que enviei para a Secretaria de Saúde um tratando da questão dos IPIs das medidas 

que foram feitas com cortes de salários foi o primeiro ofício. O segundo ofício com relação os 

duzentos e oitenta e seis mil que o Governo Federal mandou para a Prefeitura de Altamira a 

respeito ao combate Corona vírus, o que foi feito na prestação de contas, o que foi comprado com 

esse dinheiro, o que foi pago com esse dinheiro. Esse ofício também foi protocolado na Secretaria 

de Saúde e até o momento não recebi resposta de nenhum dos dois para poder manter os senhores 

informados. O Ministério Público também pediu essas informações para a Prefeitura. Em seguida 

o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos 

vereadores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os 

cumprimentos disse: senhores vereadores e Presidente estamos passando por esta situação difícil 

no brasil, Altamira também incluída é logico, observamos alguns municípios alguns governadores, 

alguns Prefeitos tomando medidas que venham ao encontro de poder ajudar a não se proliferar por 

muito mais tempo está pandemia. As aqui em Altamira o nosso Prefeito é ausente na figura o 

senhor Secretário de Saúde que dizem que a profissão dele é madeireiro. Tivemos anteriormente 

um médico veterinário então nós regredimos no quesito saúde. Quando estava vindo para esta Casa 

passei enfrente a Loja Americana ao lado da Caixa Econômica, aonde a fila de pessoas está 

extremamente grande e não é a primeira vez que isso acontece. A Prefeitura deveria pelo menos 

colocar Guardas Municipais, DEMUTRAN para estar orientando as pessoas se distanciarem 

entregando cartilhas informando como a população deveria proceder para que isso não pudesse se 

alastrar cada vez mais, são medidas simples, mas nem isso essa Prefeitura estar tomando, isso é 

lastimável. Também já falado aqui pelo o Presidente sobre os cortes nas gratificações dos 

enfermeiros e dos médicos que trabalham fazem linha de frente com esta situação. Sabemos que 

existe sim discussão em cima de vinte e sete por cento em cima do salário dos médicos, aonde eles 

já protocolaram um ofício dizendo que vão pedir demissão em massa caso isso aconteça. Gostaria 

de dizer aos médicos que eles têm a minha solidariedade. Isso acontece de forma agravada porque 

a maioria dos enfermeiros em questão são indicados a dedos, são indicados por vereadores, por 

Prefeito, indicados por quem tem cargos superiores nessa Prefeitura. Sabemos disso porque isso 

chega a nós então assim demitindo aqueles que não interessam a eles politicamente para colocarem 

outros. Senhor Presidente vossa excelência disse que já protocolou ofícios e até agora não houve 

resposta e não há porque esta Prefeitura age e sempre agiu assim de forma não transparente. Eu já 

fiz também protocolos em algumas Secretarias e não recebi resposta nenhuma é preciso senhor 

Presidente que aqui possamos realmente estarmos reunidos e um pouco mais adiante esquecer 

protocolos e partir sim para uma comissão processante. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimento disse: é notório o descaso com a saúde 

do município de Altamira vivendo uma pandemia no mundo e vimos algumas coisas acontecendo 

como teve a comissão pelo Dr. Loredan, Marquinho e outros vereadores realizando visitas nos 

hospitais e também em algumas Unidades Básicas de Saúde onde puderam ver de perto o que estar 

acontecendo. Nós recebemos e ouvimos algumas denúncias de profissionais de saúde no que se 

refere a demissões de servidores do Hospital Municipal e da UPA, aonde algumas pessoas que vão 
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falar com o governo municipal e que disseram que não foram contratados ninguém para esses 

cargos, a qual verificamos tem como provar pelo menos na Upa eu estive lá e vi outras pessoas 

assumindo esses cargos, então isso resumindo isso é uma perseguição política com certos 

servidores do município de Altamira. Cortes em salários de insalubridade, o engenheiro do 

trabalho fez um relatório sobre os servidores que podem ou não receber insalubridade isso já tem 

um tempo e agora este ano o Prefeito na Secretaria de Saúde resolveu cortar a insalubridade dos 

servidores, ele me diz que o servidor a servente só direito quem trabalha na UPA e no Hospital 

Geral de Altamira os das Unidades de Saúde não tem direito , isso é um absurdo procurei outro 

engenheiro para que possamos ter a contraprova e realmente muito do que está escrito naquele 

relatório  daquele engenheiro não é real, precisa de reajuste urgente porque só quem sofre é o 

servidor público municipal, a qual os técnicos de enfermagem contratados, os serventes estão 

ganhando menos que um salário mínimo, isso é vergonhoso. Gostaria de falar também dos colegas 

enfermeiros que trabalharam o mês inteiro e não sabem quanto vão receber no final do mês ou 

melhor não houve uma comunicação nem no Hospital Geral e nem na UPA que eles iam receber 

menos o seu salário. Então hoje você trabalha e não sabe quanto vai receber no final do mês neste 

governo desgovernado. Os médicos da urgência do Hospital Geral e também da obstetrícia cada 

um fez um ofício pedindo demissão por trinta dias caso o Prefeito não reverta os vinte e sete virgula 

sete por cento do salário eles vão parar, pois ele quer tirar do liquido dos profissionais médicos. 

Então eles querem para por trinta dias o pronto atendimento lá do Hospital Municipal. Então vimos 

com muita preocupação todas essas situações que estar acontecendo no nosso município, nós 

temos profissionais médicos que vem de Belém que vem até de ônibus para dar plantão aqui no 

município de Altamira na obstetrícia. Então, isso é um descaso com o profissional neste momento 

de pandemia no nosso brasil e no nosso mundo, nós temos que melhorar consideravelmente a 

saúde do nosso município de Altamira contratando nesse período que pode mais profissionais e 

não diminuir salário e demitir assim os profissionais serão obrigados a pedir demissão porque 

outros municípios e outros estados também  pagam melhor, então eles não vem de outros 

municípios dar seu plantão aqui que é de seiscentos a setecentos reais que vai ficar o plantão do 

profissional médico, de uma enfermeira era quinhentos reais já foi reduzindo que era quinhentos 

reais se muito estiver estar trezentos a quatrocentos reais. Então realmente essa situação estar 

difícil no município de Altamira você trabalha e não sabe quanto vai receber no final do mês. O 

plano de contingência do município pedimos e até hoje não chegou em nossas mãos sobre o 

COVID-19. Ontem participei de uma reunião com o Mauricio Nascimento Diretor da 10º Regional 

onde ele informou das cirurgias eletivas que estão suspensa, o hospital regional estar com os leitos 

reservados caso haja pacientes com COVID-19, fui informada que temos quarenta e dois 

respiradores e o qual não procede, temos dez leitos de UTI e no PA do regional temos alguns 

respiradores também no hospital municipal temos respiradores para as crianças da UCI Neonatal. 

Então sou favorável mediante tudo isso que estar acontecendo na saúde do nosso município que 

nós possamos sim fazer uma comissão processante para realmente dar responsabilidade ao 

Secretário Municipal de Saúde ao Prefeito Municipal para que possamos ter menos casos a cada 

dia do Corona vírus no município de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente diante do exposto 

que estamos vivenciando em nossa região, em Altamira município polo é inadmissível nós 

aceitarmos esta Casa se calar o Prefeito fazer cortes nos direitos dos profissionais de saúde em 

momento crítico que estamos combatendo a esse vírus. Senhor Presidente precisamos que o 

Executivo que ele seja participativo que faça propostas que faça ação porque o município estar 

sem controle e sem comando social meu caro Raimundinho Aguiar, Altamira sendo município 
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polo se omiti das discussões regionais da saúde como o senhor bem sabe Presidente desta Casa Dr. 

Loredan Mello. As parcelas dos royalties de Belo Monte todos os meses estar na conta, esse mês 

de abril foram quase oito milhões de reais, que entraram nos cofres da Prefeitura Municipal de 

Altamira e todo mundo fica no silêncio absoluto e nem um valor destinado para a saúde. Te os 

recursos vindo do governo federal em todos os canais do mundo estar informando isso, assim a 

população estar pagando pela incompetência e arrogância desse maldito Prefeito de Altamira, 

cortando o salário dos médicos em vinte e sete por cento, num momento desse, cortando salário 

dos servidores da saúde, onde vamos parar com isso Presidente? Fizemos visitas na UPA em 

algumas Unidades Básicas de Saúde, onde podemos ver o desespero dos servidores daquelas 

referidas Unidade de Saúde. Então Presidente diante do exposto eu faço um apelo a vossa 

excelência a todos os vereadores desta Casa, faço apelo a justiça do município de Altamira e da 

região, faço apelo ao Ministério Público para que possamos de imediato abrir uma CPI contra a 

Saúde envolvendo o Prefeito Domingos Juvenil para ver se ele vem defende o povo de nossa 

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

cumprimentos disse: senhor Presidente é inadmissível o que estar acontecendo em Altamira diante 

de um problema tão sério quanto a pandemia que é em todo o brasil. Tenho  conversado e recebido 

inúmeras ligações e sabemos que dez médicos já pediram demissão e que existe um acordo que 

até dia quinze de abril se não for respeitado e continuar fazendo a retira de vinte e sete virgula 

cinco por cento, acontecerá demissão coletiva todos se afastaram pedindo demissão. Então quando 

observamos essa situação nos preocupamos com as inúmeras famílias carentes que precisam do 

apoio desses profissionais, gente pelo o amor de Deus esses guerreiros médicos e enfermeiros é a 

família da saúde, são eles que estão enfrentando todas essas dificuldades recebendo pacientes de 

todas as categorias e assim sendo os primeiros a serem massacrados. Senhor Presidente, esperamos 

e apelamos ao Executivo Municipal que não deixe essa demissão coletiva acontecer em nosso 

município desses médicos. Fui informado através de pessoas que trabalham na área da saúde que 

tudo foi orquestrado levaram os senhores somente nos lugares preparados para receberem as visitas 

dos vereadores foram informação repassadas para este vereador.  Peço a líder do governo que leve 

até ao Executivo essa reivindicação hoje as Unidades de Saúde é notório a falta de medicações 

básicas, são muitas reclamações, as pessoas vão até as Unidades de Saúde e não tem as medicações 

básicas. Então observamos que pouco a pouco vem acontecendo esses desmandos, assim estou 

temendo um colapso em nossa cidade em todos os aspectos é isso que percebemos diante a 

ausência do Executivo Municipal, diante da ausência da Secretaria de Saúde. Na Reunião passa 

solicite que a Secretaria de Saúde fizesse alguma coisa pelo os moradores da Lagoa, estive 

realizando visitas naquela comunidade e as reclamações são enormes com relação aos mosquitos, 

infelizmente nem uma atitude foram tomadas não somente na Lagoa mas como também nos bairros 

periféricos aonde tem o maior número de evidências. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Edvam Duarte, que após os cumprimentos disse: dizer que até mês passado estive 

na direção do Hospital Geral de Altamira, conheço de perto a situação daquele hospital. Então 

também estou preocupado com o que estar acontecendo com relação ao que estar acontecendo 

naquele hospital ainda não tive informações oficial do governo ainda. Minha preocupação foi de 

tamanha magnitude que eu tive o cuidado de pedir uma audiência com  o Prefeito onde o mesmo 

marcou a audiência para hoje as doze horas, para tratarmos exclusivamente sobre a saúde de 

Altamira, cortes, demissões de médicos, quero ouvir do senhor Prefeito até aonde tem fundamento 

esses boatos e assim poderei dar minha opinião porque vítima de muitos boatos enquanto fui 

Diretor daquele hospital onde diziam que o hospital estava fazendo demissões  onde não estava 

tendo demissões eu era o Diretor e as demissões passava por nossa deliberação também antes de 
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demitir qualquer servidor do hospital e eu enquanto Diretor era consultado se poderia demitir 

aquele servidor e porque demiti-lo. Então existe muita falação, só posso emitir minha opinião após 

as doze horas de hoje ai sim posso omitir minha opinião definitiva. O vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, solicitou um aparte o qual foi concedida. Em seguida disse: com relação os cortes de 

gratificação? O que vossa excelência pode nos informar estar acontecendo ou não ou isso é boato 

também? Dando continuidade o vereador Dr. Edvam Duarte disse: depois que eu sai do hospital 

foi quando ouvi boatos dos cortes, não tenho certeza mais informarei amanhã darei informações 

precisa do que tem fundamento e o que não tem fundamento. A respeito da comissão que realizou 

visitas nas Unidades Básicas de Saúde, o colega usou a palavra arrumadinho nobre colega não foi 

arrumadinho até porque no primeiro dia de visita onde eu estava presente foi escolhido 

aleatoriamente as três primeiras Unidades onde visitamos que foi na UPA, a Unidade Básica da 

Brasília que atende dois PFSs e o Hospital Geral de Altamira (Mutirão), até pensei senhor 

Presidente que o relatoria iria passar para análise da comissão que participou das visitas. Fique 

surpreso quando recebi o relatório já pronto. Não foi constatado até onde tive conhecimento nem 

uma ausência de EPIs na UPA, Unidade Básica da Brasília e nem no Hospital Geral. Quanto a 

questão de álcool não sei se os senhores observaram que no hospital tem em todos os corredores 

dispensadores de álcool gel 70, eu fiz o teste naquele dia e todos estavam funcionando. Quanto a 

questão de servidores eu não tive a oportunidade de presenciar para mim ninguém reclamou, não 

estou dizendo que é impossível o que eu quero deixar bem claro que darei informações claras após 

a audiência que terei com o Prefeito Municipal vereador Marquinho vou fazer questionamentos 

vou sim pode ter certeza disso, vou fazer a defesa dos servidores e dos médicos de modo geral 

tanto do hospital quanto das Unidades. O vereador Francisco Marcos solicitou um aparte o qual 

foi concedida. Em seguida disse: vossa excelência estava juntamente com o Presidente Dr. Loredan 

quando os servidores estavam fazendo reclamações onde diziam que seus salários tinha sido 

cortados um valor teria sido retirado de seus vencimentos que teria sido conversado e que vossa 

excelência estava junto quando eles foram informados que teria sido erro de digitação do setor 

competente. Então o que eu gostaria de saber se esse erro de digitação já foi resolvido porque tem 

alguém para fazer esse serviço o computador não faz esse trabalho sozinho. Então aproveito para 

saber de vossa excelência se foi erro de digitação ou se foi efetivo mesmo? Dando continuidade o 

vereador Dr. Edvam Duarte disse: posso me informar porque até o momento a informação que 

tenho e essa erro de digitação. Fico devendo esclarecimentos preciso para vocês, mas logo mais 

vou ter um posicionamento oficial do próprio Executivo e informarei aos senhores, sem problemas 

algum. Estou aqui para defender os trabalhadores e os serviços de saúde de Altamira. Agradeceu. 

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

amigos estamos vivenciando essa situação de pandemia COVID-19, tenho acompanhado várias 

situações que estar acontecendo em nosso Pais e o que temos observado o que acontece em outros 

municípios e em outros estados não estar acontecendo em nossa região. Por exemplo, o que está 

acontecendo em São Paulo, Manaus e Fortaleza é diferente do que está acontecendo aqui, mas já 

estamos a um passo à frente nós temos isolamento, já temos algumas situações que venho 

acompanhando o que está acontecendo em nosso município. Participei de um vídeo chamada com 

o Presidente do Consórcio Belo Monte, no qual ele participou de um vídeo conferência com o 

Governador do Estado Helder Barbalho e eles estavam com os Deputados Federais e Estaduais 

também, entre eles conversaram sobra a questão de ampliação de leitos de UTI, a questão da vinda 

de mais respiradores para atender a região é isso é o que estamos mas esperando com relação a 

pandemia do COVID-19. Nós constantemente estamos sendo cobrados dentro de nossas redes 

sociais das atuações por parte do Executivo do Legislativo para que consigamos está preparado 
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para quando o pico desta pandemia chegar em Altamira. Então paralelo a isso eu acho que nós 

vereadores deveríamos também tomar essas atitudes, cobrar a implantação de um hospital de 

campanha quem sabe para atender nossa região, nós temos pelo menos onze município que são 

atendidos pelo o Hospital Regional Público da Transamazônica e que as UTIs já estão lotadas 

constantemente de pessoas sendo entubadas na enfermaria do Hospital Regional. Então, 

precisamos nos preparar para isso, olhar com atuação mais intensa em cima dessa situação. O 

recurso do PDRSX está lá paralisado nós não atuação nesse recurso para desenvolver nada na 

nossa região. Então necessitamos que esse recurso seja liberado para de repente atuar na pandemia 

do COVID-19. Então o cálculo feito pelo Presidente do Consórcio Belo Monte juntamente com a 

comissão de Prefeitos da região que seria necessário vinte e quatro milhões de reais para fazer esse 

empreendimento no caso de leitos com UTI e também de respiradores. Então seria interessante 

pressionar na esfera estaduais e federal para que consigamos a liberação desse recurso para 

implantar esse hospital de campanha ou então ampliar tensão de UTI na nossa cidade de Altamira 

e consequentemente para atender toda a região Transamazônica e Xingu. Então, eu acho que é esse 

o momento de cobrarmos das lideranças e fazer com que consigamos dar atendimento necessário 

para nosso povo. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao 

Vice-Presidente Raimundinho Aguiar, para que também possa fazer uso da palavra. Ao assumir 

facultou a palavra ao vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: nesse tema 

a saúde gostaria de dizer ao vereador Victor onde ele falou da questão do hospital de campanha 

ele está nesse planejamento estratégico, porque os estudos da organização Mundial de Saúde e do 

Ministério da Saúde falou o seguinte: que de acordo com a estrutura hospitalar e com a demanda 

do número de casos e que vai se esgotando as estratégias. Como eu disse a primeira estratégia seria 

a referência do Hospital Regional, o Hospital Regional e o Hospital Geral lotando alguns paciente 

de retaguarda do Regional vão para o Hospital Santo Agostinho dentro desse planejamento, o 

Hospital Santo Agostinho digamos assim e o Hospital Geral eles irem esgotando os leitos de 

internação do Corona vírus ai se parte para o hospital de campanha, mas sem dúvida nenhuma tem 

que haver já um orçamento, recurso e planejamento de onde seria o hospital, a contratação de 

novos profissionais de saúde. Mas até no momento graças a Deus pelos números que se recebe 

Altamira estar sobre controle, inclusive a questão do distanciamento social também ele está 

relacionado a questão de números de casos que vai aparecendo e a flexibilização ela pode ocorrer 

de acordo com o controle de números de casos. Sem dúvidas sabemos que o números de testes 

disponível para Corona vírus é praticamente ínfimo é muito pequeno e com isso é muito provável 

que tenha muita subnotificação é provável que tenha vários casos positivos com sintomas leves e 

ou assintomático sem sintomas mas que devido não ter teste não ficamos sabendo essa é a 

realidade. Então é necessário que o governo do Estado e o governo Federal promovam mais testes 

de diagnósticos aqui para nossa cidade. Quanto a questão da comissão, como tínhamos pressa Dr. 

Edvam para entregar o relatório nessa reunião do Ministério Público, nós só fizemos transcrever a 

realidade dos fatos que houve nas visitas né uma delas você teve dificuldade não poder está 

presente, por exemplo, no Ilvanir Denardim, antigo Hospital Municipal a senhora Rosangela 

Cardoso foi quem falou que não tinha IPI no Ilvanir Denardim. Na Unidade Básica de Saúde 

Premem também uma servidora a Ivanise, essas servidoras foram unanimes dizendo sobre o corte 

da insalubridade, não sei se a vereadora Socorro tem alguma resposta dessas servidoras se voltou 

a para essas servidoras que cuidam de tuberculose de casos que realmente merecem receber 

insalubridade. A vereadora Socorro do Carmo, solicitou um aa parte o qual foi concedida após 

os cumprimentos disse: falei agora com a senhora Neuselide do Posto de Saúde do Premem que 

trabalha no Programa TBMH a insalubridade não veio e ainda veio o valor menor o anuênio. 
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Dando continuidade o vereador Dr. Loredan Mello disse: o vereador Francisco Marcos propôs 

uma CPI e que não há problema algum só tem que ter um terço de assinaturas de cinco vereadores 

no mínimo para abrir um processo como esse.  Mas eu ainda sou do caminho de que o diálogo é o 

melhor caminho para se resolver os problemas. O vereador Dr. Edvam vai estar com o Prefeito ele 

pode ser a ponte entre este Parlamento e a Prefeitura no sentido de que nós não podemos aceitar 

que servidores que trabalham com pacientes com tuberculose, gripe, com Corona vírus ou que seja 

lá qual doença que está exposto perca o adicional que é constitucional e que esse engenheiro que 

fez esse laudo técnico de condições ambientais e que não dar para o servidor que entra em contato 

com o tuberculoso, o adicional de insalubridade ele tem que rasgar o diploma dele de engenheiro 

ambiental. Fui na Secretaria de Saúde protocolei documento, achei que esse problema tinha 

equacionado porque o que me informaram é que vários servidores do setor administrativo 

recebiam adicional de insalubridade. Então aqui a Câmara e eu gostaria que os colegas vereadores 

prestassem bem atenção quando as pessoas do grupo de watzapp principalmente se manifestasse 

contra os vereadores que fizesse a defesa porque nós vamos para a zona rural, nos Postos de Saúde, 

nos hospitais corremos risco de se contaminar, trabalhamos pelo cidadão e ainda tem gente que 

vem jogar pedra no trabalho dos vereadores. Então acho que devemos debater isso, nós somos os 

representantes do povo, estamos honrando nosso mandato, estamos fazendo nosso papel, 

esperamos que o Prefeito resolva urgentemente essa situação também referentes estes cortes. 

Também somos passives de diálogo, se for comprovado que foi queda de receita no município a 

Câmara é sensível para sentar com o Executivo para um planejamento de resolver algumas 

situações do município e priorizar principalmente os mais necessitados os servidores públicos. Nós 

temos uma indicação que eu queria que vocês assinassem juntos para que partes dos recursos dos 

royalties seja direcionado ao combate Corona vírus, no mês anterior entro oito milhões de reais na 

conta da Prefeitura e teve o recurso dos oitenta e seis mil reais do governo federal que foi passado 

também para o tratamento do Corona vírus. Então peço para nós darmos as mãos, tenho certeza 

que nenhum vai ficar usado dessa situação para se promover politicamente, mas eu como médico 

me sinto com mas responsabilidade sou cobrado trabalho nos hospitais. Essa questão dos médicos 

desse corte ele deveria sentar com esses médicos e mostrar olha tem redução da receita porque até 

no momento o que sabemos é pelo contrário sabemos que a receita da Prefeitura está subido, 

logicamente pode ser que daqui uns três, quatro meses tenha uma redução devido a questão do ISS 

o comércio está parado é logico que vai ter redução no imposto sobre serviços e dos repasses do 

governo federal o que dependem por exemplo, do ICMS e de outros impostos. Mas nem se quer 

tem diálogo e sem diálogo realmente não tem como você chegar num consenso. Eu acho que o 

setor de comunicação da Prefeitura também precisa melhorar para poder discutir com a sociedade 

qual seria o melhor caminho para sairmos dessa crise juntos e ninguém tomar proveitos como disse 

pessoal. Então quero dizer à sociedade Altamirense que nós estamos fazendo nosso papel cobrando 

do Executivo se for preciso cortar na carne vamos cortar estamos discutindo isso. Nesse momento 

eu acredito que o cidadão que está desempregado, aquele profissional que depende do seu serviço 

para sobre viver como são os ambulantes que estão parados eles precisam de uma atenção especial, 

não do governo federal com essa ajuda que vai ser disponibilizada mas sobre tudo o governo 

municipal num momento difícil como esse. Agradeceu. Em seguida o senhor Vice-Presidente 

repassou a direção dos trabalhos ao Presidente. Retomando a direção dos trabalhos. Não havendo 

mais manifestantes, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador 

Maia Júnior que faça a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Projeto 

de Resolução n.º 029/2020, de iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre a adoção do Plenário 
Virtual, enquanto durar o período de isolamento social imposto pelas autoridades de saúde, devido ao 
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COVID-19. Indicação Conjunto n.º 3132/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, 

Dr. Agnaldo Rosas, Dr. Edvam Duarte, Francisco Marcos, Assis Cunha, Socorro do Carmo e 

Victor Conde, que indicação ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal de Altamira, 

destinar uma parcela da receita adquirida através dos Royalties provenientes da produção de 

energia da hidrelétrica de Belo Monte, para custear ações e medidas de enfrentamento a pandemia 

do COVID-19. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 

submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Projeto de Resolução n.º 029/2020, de iniciativa da 

Mesa Diretora, que dispõe sobre a adoção do Plenário Virtual, enquanto durar o período de 
isolamento social imposto pelas autoridades de saúde, devido ao COVID-19 e dá outras providências.  

Indicação em Conjunto n.º 3132/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Dr. 

Agnaldo Rosas, Dr. Edvam Duarte, Francisco Marcos, Assis Cunha, Socorro do Carmo e Victor 

Conde. 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 a votação de alguma matéria. Não havendo 

manifestantes, o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Projeto de Resolução n.º 

029/2020, de iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre a adoção do Plenário Virtual, enquanto 
durar o período de isolamento social imposto pelas autoridades de Saúde, devido ao covid-19. 

Aprovado a unanimidade.  Indicação em Conjunto n.º 3132/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. 

Loredan Mello, Dr. Agnaldo Rosas, Dr. Edvam Duarte, Francisco Marcos, Assis Cunha, Socorro 

do Carmo e Victor Conde. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, 

o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICVAÇÕES PARLAMENTARES, 

facultando a palavra aos oradores inscritos, Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente quero acreditar que quando fala aqui 

da pauta educação eu quero acreditar que esteja se referindo a está situação que está sendo 

divulgada nas redes sociais, em alguns jornais inclusive jornais fora do estado do Pará. É uma 

situação extremamente constrangedora não tenho dúvida disso, mas eu vejo que é uma situação 

que precisa e que está sendo apurada pela Delegacia de Castelo de Sonhos, precisamos ter um 

pouco de cautela. Eu gostaria de sugerir a vossa excelência que oficiasse a Mesa Diretora para que 

oficiasse a Delegacia de Castelo de Sonhos para que ele nos mandasse assim que o inquérito fosse 

totalmente concluído cópia integral do que está sendo apurado para que nós possamos ter um pouco 

mais de embasamento no sentido de dar uma resposta inclusive para a sociedade Altamirense. 

Porque que digo isso? porque sou advogado também e todos nós temos sim direito de defesa, o 

inquérito quando aberto a autoridade policial ela tem um prazo de dez dias para concluir e eu 

acredito muito que o Delegado e as autoridades de Castelo de Sonhos estejam tomando as devidas 

providências necessárias até porque essa notícia já chegou até aos Ministérios Públicos tanto 

estadual quanto federal. Então gostaria de dizer aos senhores que tem sim além da polícia e de 

alguns vereadores aqui quem existe Ministério Público que está apurando esse caso, como eu disse 

é um caso constrangedor para todos nós sim, mas precisamos sermos cautelosos para aguardar o 

resultado desse inquérito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do 

Carmo, que após os cumprimentos disse: concordo com o vereador que me antecedeu acho que 

devemos aguardar o inquérito, pois, a Câmara Municipal não pode, nas redes sociais, ser atacada 

com pedras. Então vamos aguardar e solicitar ao Presidente Dr. Loredan para que possa 

encaminhar documento para que possa vir para essa Casa para que possamos realmente está 

avaliando pois se realmente for verdadeira é muito sério. A questão do recurso do FUNDEB aonde 

neste momento caso o vereador estiver envolvido e sua esposa que é a Secretária de Educação 

dever ser afastada para averiguação de todos os dados que a polícia está investigando. Agradeceu. 
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Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: 

com relação a Educação de Altamira, solicito a vossa excelência e aos vereadores primeiramente 

gostaria de saber se vamos abrir a CPI da Saúde, sevai ter assinaturas suficientes para fazer a CPI 

da Saúde? Solicito também a vossa excelência uma CPI, na Educação de Altamira se vamos ter 

também assinaturas para ser criada essa CPI de Inquérito, porque Presidente? Digo isso para não 

ficarmos aqui somente em discussão, falar bonito aqui e assim ficando só em história, o tempo vai 

passar e nada será feito em prol da Educação e da Saúde do nosso município estamos numa época 

de pandemia, a maioria das pessoas recolhidas em suas casas. Algumas pessoas se assustam 

quando ver um escândalo desses que aconteceu agora e ainda vem culpar dizendo é a oposição que 

não presta é a oposição que está inventando isso e a oposição que está fazendo mal para Altamira 

o que que isso? Senhoras e senhores vereadores o que estamos querendo é esclarecimento do que 

aconteceu porque se trata de verba do Fundo Municipal da Educação do município, como é que 

eu saio com uma carreta de material do município  senhor Presidente se lá em Guaratã eu tenho o 

material mais barato, com apenas cento e alguns quilômetros para chegar em Castelo de Sonhos, 

ai eu venho compra aqui em Altamira porque sou barrista, ou talvez porque eu gosto do povo de 

Altamira ai tenho que comprar o material aqui. Vejam bem história mal contada e que essas notas 

fiscais apresentadas nas redes sociais, quero ver isso ai através do Ministério Público e da Polícia 

porque não pode  emitir uma nota fiscal com um produto que já está lá, a carga chegou no dia onze 

lá em Castelo de Sonhos e foi apreendida pelo Delegado Francimar segundas informações as 

quinze e trinta horas, as dezoito e cinquenta é que foram emitidas as notas fiscais que estão nas 

redes sociais, uma no valor de quarenta e oito mil reais outra no valor de cinquenta mil reais as 

notas fiscais. Então senhor Presidente há dois crimes nisso crime de peculato e o crime de ordem 

tributária. Então Presidente chamo atenção dessa Casa porque não podemos ficar no silêncio. 

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

disse: fiquei muito atento nos discursos dos nobres colegas é uma denúncia muito grave sem 

dúvida alguma, estamos acompanhando essa situação sabemos que é muito grave, assim como os 

nobres colegas me antecederam falando das informações com relação ao inquérito acho muito 

justo sabemos que hoje através das mídias sociais nós podemos ser atacado de todas as formas e 

muitas pessoas utilizam  desse meio para denegrir a imagem dos vereadores imagem dos 

vereadores e das pessoas de modo em geral. Nada mais justo do que nesse momento possamos 

ouvir também o vereador Roni que ele apresente suas provas porque até o momento o que nós 

temos o que eu recebi particularmente foram denúncias via watzapp, não recebemos informações 

corretas sobre a situação do que foi apresentado, até o momento não temos manifestação real da 

Polícia Civil com relação a isso para a Câmara de Vereadores, nós também merecemos ter essa 

documentação. Então senhor Presidente da minha parte entendo que temos que averiguar todas as 

situações receber todos esses inquéritos para que juntos com a sociedade e a Câmara decida qual 

o caminho tomar. O que não podemos aqui é sem direito de resposta ou de defesa já julgarmos o 

vereador. Já passei por inúmeras difamações e inúmeras situações através das mídias sociais, todas 

elas infundadas e que as vezes as pessoas já tomam isso por julgamento. Não acho justo dessa 

forma, eu acho que temos que pegar o inquérito, os documento, as informações necessárias sobre 

essa denúncia que repito gravíssima para que assim consigamos saber de todos os fatos e dar as 

respostas necessárias principalmente para a população que ela que é a principal atingida. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos 

disse: esse COVID-19 que tem atormentado os Altamirenses, vamos rezar para não termos mais 

casos em Altamira. Eu tinha um processo que já foi transcrito a mais de vinte anos, mas mesmo 

assim as pessoas jogam nas mídias, assim eles só vão me promovendo o que importa para mim é 
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o hoje, o presente hoje estou sentado aqui. Vocês sabem que não é fácil o povo votar num político 

na situação que se encontra hoje que a maioria dos políticos são muito criticados porque muitos 

são desonestos não honram seus compromissos com seus eleitores. Quero ser solidário ao nosso 

vereador Roni Heck, quem é de vocês que nunca errou que jogue a primeira pedra porque criticar 

é muito bom, olhem par assim mesmo ninguém aqui é juiz vamos aguardar o resultado para 

tomarmos uma posição, e aguardar nosso colega chegar aqui para se defender do que realmente 

está acontecendo. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, quero comunicar ao 

vereador Marquinho e aos demais vereadores que assim como a CPI da Lagoa chegou em meu 

gabinete protocolamos imediatamente e abrimos a CPI, inclusive é obrigação do Presidente 

chegando CPI tem que abrir. Então vereador Marquinho o que você propôs pode fazer o relatório 

que daremos prosseguimento se for o caso. Também pedir a vereadora Irenilde o Projeto de nº 

116/2020, de iniciativa das vereadoras Socorro e Delza que trata da Lei Municipal de nº 

3.195/2014, da instalação de postos de abastecimento. Dizer também que no próximo dia vinte 

vence o prazo do Prefeito sancionar porque foi mandado via eletrônica estou aqui em mãos as 

comprovações vou mandar para vossa excelência. Se até dia vinte não for sancionado e nem vetado 

do dia vinte em diante eu posso promulgar como Presidente depois das quarenta e oito horas do 

dia vinte, só o vereador Raimundinho que pode promulgar. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Maia Júnior que após os cumprimentos disse: parabenizo as palavras do vereador 

Victor, dizer que todo mundo é inocente até que prove ao contrário. Então temos que esperar os 

inquéritos serem apurados e também o vereador se posicionar aqui nessa Casa de Leis e fazer sua 

defesa para que possamos dar andamento e prosseguimento da situação. Ainda nessa semana 

estava conversando com o Dr. Loredan e Dr. Samuel da possibilidade de veta usando nossa emenda 

impositiva do ano passado (2019) para se remanejada ainda esse ano. Então vamos fazer uma 

indicação em conjunto se todos os vereadores estiverem proposto a assinar a indicação, cada 

vereador tem o valor de cento e quarenta e dois mil reais, se os quinze vereadores assinarem e 

concordarem de remanejar seu valor são dois milhões de reais que pode ser remanejado em 

combate ao COVID-19, quem tiver de acordo tenho certeza que esse valor pode ter muitas ações. 

Estive conversando com o vereador Dr. Edvam assim como compra de respiradores, questões 

relacionadas a saúde. Também pode ser usado na questão de cestas básicas para pessoas que não 

tem renda, sabemos que no município de Altamira, pessoas trabalhadoras pessoas que vivem do 

comércio de onde coloca o pão na mesa de seus filhos sabemos que tem pessoas que não estar 

tendo renda nenhuma para sobreviver. Então eu acho que a Secretaria de Integração Social deveria 

fazer um levantamento das famílias que realmente precisam dessa ajuda. E também contar com a 

sociedade organizada para que juntos possamos fazer um bom trabalho para a população de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os 

cumprimentos disse: tenho acompanhado pela Rádio Cidade os pronunciamentos dos colegas 

vereadores sobre a questão da saúde, onde estamos passando por problemas. Quero aproveitar esse 

momento para falar sobre o acontecimento com relação ao material que foi apreendido na Casa do 

vereador Roni Heck, aonde comprovou se que essa carreta a nota fiscais do Fundo Municipal de 

Saúde, onde se caracterizou o crime peculiar onde a Daniele Secretaria de Educação, não estou 

aqui querendo fazer julgamento de condenação, estou falando de fatos verdadeiros que foram 

apresentados através dos meios que temos hoje que foi através do telefone. O delegado colheu 

depoimento do motorista para saber passo a passo sobre essa carga. O Daniel Bona Promotor do 

Ministério Público de Altamira, onde foi feito requerimento solicitando ao Delegado de Castelo 

toda documentação necessária. Acredito que a Câmara Municipal através da mesa Diretora para 

que faça procedimento de pedir informações oficiais por escrito. Não vejo sinceramente nem uma 
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outra saída se a Mesa Diretora não encaminhar este documento pedindo a cassação do mandato do 

vereador Roni Heck, por ter afetado diretamente o Legislativo Municipal de Altamira. É 

vergonhoso independente de quem errou ou que deixa de errar como o vereador Isaac falou o erro 

não caracteriza aquilo que ao longo dos anos venho falando de uma grande roubalheira que existe 

no município de Altamira, que no último sábado felizmente veio à tona, aonde o vereador Roni 

com certeza não precisava fazer esse ato e que há muito tempo isso vem acontecendo no município 

de Altamira. Então se a Mesa Diretora não prevaricar nessa situação quem vai responder pelos 

atos ilícitos, vai acabar sendo até a Mesa Diretora, porque vamos levar esse assunto à frente ao 

Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal a Polícia Federal para que ela diga que é 

necessário sim fazer uma CPI ampla no setor da Educação para avaliar todos os projetos 

executados até hoje que foram muitos e muitos foram fraudulentos. Na Saúde a mesma coisa tem 

informações que distribuidora de remédios que não fornece se quer uma cartela de comprimido 

para a Prefeitura de Altamira, a nota sai com mil cartelas. Isso não podemos aceitar. Agradeceu. 

Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: quero falar a todos vocês os passos 

que a Câmara pode tomar a essa situação. Vou produzir uma nota onde quero fazer a leitura aqui 

e depois vou falar da medida jurídica que pode ser tomada. Nota a Câmara Municipal de Altamira 

Pará, através de seu Presidente Dr. Loredan Mello, vem através desta em face dos fatos ocorrido 

no Distrito de Castelo de Sonhos no dia onze de abril do ano de dois mil e vinte, envolvendo o 

vereador desta Casa Legislativo Roni Heck, venho manifestar o nosso descontentamento e 

apreensão com a possibilidade do envolvimento do vereador neste episódio que se confirmado vai 

macular a imagem dessa Casa de Leis. O fato reportado pela mídia e no boletim de polícia afirma 

que uma carreta de material de construção estava sem do descarregada na casa de um vereador em 

Castelo de Sonhos ex-secretário de Educação de Altamira, a suspeita existente é que o material de 

construção pertencia a Secretaria de Educação já que existem várias notas apreendidas em nome 

da respectiva Secretaria. Assim sendo já determinamos acompanhar de perto o desfecho do final 

objetivando embasar decisões e providências oficiais desta Câmara Municipal pelo fato. Por outro 

lado, aguardamos também a manifestação do vereador que tem a obrigação esclarecer todos esses 

fatos perante a Câmara Municipal e a sociedade Altamirense. Reitero na qualidade de Presidente 

desta Casa que não iremos compactuar com qualquer desvio de conduta de qualquer que seja o 

vereador ética, moral e honestidade são princípios que não podem ter fim. Altamira, quatorze de 

abril do ano de dois mil e vinte.  Então, essa nota distribui aos colegas vereadores para a imprensa. 

No que desrespeita no procedimento que ela pode ser tomada. Primeiramente como falou o 

vereador Edvam, o vereador primeiramente precisa se explicar, apresentar documentos fazer sua 

defesa. No segundo momento nós temos esse requerimento do vereador Dr. Agnaldo Rosas, onde 

gostaria saber se algum vereador é contra que seja mandado para o Superintendente da Policia 

solicitando cópia do inquérito desta situação, alguém é contra ou todos são a favor todos são a 

favor. Então a Mesa Diretora vai encaminhar ao Superintendente esse ofício.  A CPI nós fizemos 

um exemplo foi a CPI da ALTAPREV onde levou sessenta a noventa dias para enviamos para o 

Ministério Público e até o momento não tivemos nenhuma resposta pratica em relação a essa CPI 

da ALTAPREV que foi realizada na gestão anterior. Então CPI ela é demorada. Para a questão da 

saúde os servidores que quiserem uma resposta rápida desses cortes essa é a opinião do vereador 

Dr. Loredan não é a do Presidente tá estou falando minha opinião pessoal. Então eu acho que o 

Dr. Edvam vai ter essa reunião e vai poder dar uma resposta em breve, ela é sim um fato político 

CPI é um fato que gera político muito grande, mais que as pessoas querem que resolva o problema. 

Então como eu dizia essa Casa não vai se furtar em tomar qualquer tipo de providência. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Roni Heck, que após os cumprimentos disse: dizer que estou aqui 
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em Castelo de Sonhos estou à disposição para qualquer esclarecimento, estamos com a consciência 

limpa, tranquila, o comércio que vendeu o material vai se pronunciar assumindo o erro estão vindo 

para cá inclusive. Amanhã à tarde estarei em Altamira, terei um depoimento amanhã pela manhã 

na Polícia Civil, então amanhã estarei em Altamira, estou à disposição da justiça, estamos à 

disposição de qualquer situação para esclarecer o equívoco o erro que houve jamais faria isso na 

condição de vereador, na condição de ex-secretário de Educação, morador de Castelo de Sonhos 

tenho condições de construir, reformar casas sem ter que passar por uma situação dessas. Conforto 

e digo a todos que no momento certo na hora certa nós iremos nos pronunciar nas redes sociais, 

nos canais de televisão se for preciso e vamos provar tudo isso que não passou de um equívoco e 

estamos à disposição de todos vocês, da justiça a polícia está fazendo o trabalho dela e que deve 

fazer. 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 à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da 

Câmara Municipal de Altamira, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte. 
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