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ATA DA DECIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

QUARTO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 

DEZESSEIS DE JUNHO SO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos dezesseis dias do mês de junho ano de dois mil e vinte, a hora regimental, reuniram–se via 

aplicativo zoom, 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, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Dr. Edvam Duarte dos Santos, 

Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João 

Estevam da Silva Neto, José Reinaldo Ferreira, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor 

Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente 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. Em seguida passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando 

a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, que após os 

cumprimentos disse: dizer a todos que para mim é motivo de grande satisfação estar mostrando 

um pouco daquilo que sempre tive vontade de fazer em prol da população de Altamira. Nesse 

momento quero externar meus agradecimentos ao Mauricio Nascimento Diretor da SESPA que 

através do pedido do Marquinho e com o apoio deste vereador que a Policlínica na UEPA bairro 

do Mutirão, aonde até o presente já atendeu mais de 700 (setecentas) pessoas com exames e 

também com a distribuição de medicamentos para casos leves do COVID-19, isso é uma 

oportunidade que não podemos deixar de ressaltar. Neste momento estamos vivendo um momento 

muito difícil e estamos precisando dessa oportunidade para que possamos fazer nossa parte 

levando nosso apoio na área da saúde. Também ressaltar a vereadora Socorro já fez a solicitação 

que também já fiz as minhas pelo fato de trabalharmos na área da saúde que até hoje nosso trabalho 

a nível superior que até o momento não foi constatado o pagamento dessas pessoas. Então gostaria 

de deixar encarecidamente um pedido ao gestor municipal que pense melhor a situação de cada 

um onde esse pessoal estão sofrendo, temos companheiro da saúde adoecendo dessa doença 

gravíssima e essas pessoas estão arriscando sua vida em prol de salvar vidas de outras pessoas, nós 

que estamos trabalhando nessa área sentimos muito o que está acontecendo. Quero pedir apoio dos 

senhores vereadores com relação ao residencial Santa Benedita localizada na Avenida principal. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os 

cumprimentos disse: gostaria de informar com relação a CPI da Lagoa, estamos aguardando o 

relatório da Norte Energia que está no prazo para que possamos dar continuidade, ouvir a 

Prefeitura e a Norte Energia e a questão do relatório final do engenheiro. Gostaria de falar também 

sobre a questão do salário dos servidores de nível superior que hoje já são dia 16 (dezesseis) de 

junho e até o presente nada de pagamento, os profissionais de saúde todos até os médicos e isso 

gente causa um desgaste muito grande familiar aonde principalmente tem os colegas enfermeiros 

que as vezes não tem nem o que se alimentar. Então assim é uma situação bem difícil e pedir a 

gestão municipal que nomeei um secretário porque o enfermeiro colega está lá, cumprindo uma 

portaria mas não foi nomeado a secretário é uma excelente pessoa=, espero que o gestor municipal 

nomeei para que realmente as coisas possam andar na Secretaria Municipal de Saúde. Visitei a 

Policlínica Itinerante da SESPA no qual gostaria de parabenizar o Diretor da SESPA Mauricio 

Nascimento, onde houve várias consulta que o nobre colega já falou mais de 700 (setecentas) 

consultas pacientes com suspeita de COVID onde foi também ofertada medicação, tomografia, 

raio X e amanhã ainda tem atendimento também assim esperamos que possa atender muita gente, 
com isso desafogou muito a UPA. Outra situação também que nos foi repassada que foram 
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entregues hoje testes rápido para o município e também EPIs para que assim possa realizar mas 

testes. Também foi entregue ao Presidente do Conselho Municipal e também para o Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores de Saúde porque os técnicos e enfermeiros das Unidades estavam 

reclamando que não estavam recebendo materiais de EPI que foram entregues pela SESPA e não 

só da Secretaria, então o Silvano quanto o Jean a partir de amanhã vão está distribuindo nas 

Unidades de Saúde. Amanhã será entregue mas medicamentos para o município através da 

SESPA, com isso para não falar medicamentos para o povo. Também falando sobre a questão do 

COVID os pacientes já começaram a serem transferidos para o Hospital Santo Agostinho os 

pacientes que não tem COVID para que aumente os leitos no Hospital Regional e também os 

pacientes da UPA vão poder ir também para o Hospital Santo Agostinho e os do Mutirão para que 

possa desafogar esses locais, desde que seja feito uma triagem no Hospital Regional Público da 

Transamazônica. Tem uma indicação do Presidente Dr. Loredan da rua 15 do Mutirão, aonde nós 

vereadores já estivemos lá em outro período fazendo reunião, passei lá hoje tirei fotos realmente a 

rua está intrafegável. Então pedimos aos colegas que fazem parte da base governista para que possa 

junto ao Executivo Municipal está resolvendo a situação daquelas pessoas que estão nos pedindo 

ajuda. Visitei também hoje a Princesa do Xingu aonde a população pede que retorne os 

atendimentos médicos onde tem muito medicamento mas se não tiver medico os remédios vão 

vencer porque só quem prescreve é o profissional médico. No dia 27 (vinte e sete) vai a vacina 

que nesse dia também possa ir o profissional médico. Solicito a vereadora Irenilde que faça o 

contato com a Secretaria de Saúde para ver se um profissional medico vai atender lá na nossa 

Princesinha do Xingu. Dizer aos senhores que vendo as estatísticas ainda é muito preocupante no 

município de Altamira o número de casos do COVID-19 esperamos que realmente daqui mas 

algumas semana nós possamos ter declínio dessa curva. Fui informada também que houve uma 

reunião com o representante interino o enfermeiro Ney Carvalho, aonde foi proposto através da 

comissão que hoje através do PDRSX foi proposto comprar um tomógrafo para a Secretaria 

Municipal de Saúde, então essa compra será feita com termo assinada pela Secretaria de Saúde 

dizendo que esse equipamento realmente vai funcionar. Então isso seria um ganho para o 

município, eu espero que realmente seja aceito pela Secretaria de Saúde pela gestão municipal a 

compra desse tomógrafo para que possamos realizar mas exames de tomografia no município de 

Altamira. Gostaria de deixar meu repudio quanto o salário do servidor público da saúde porque 

nós que trabalhamos na Secretaria de Saúde somos os últimos a receber o Prefeito anuncia já 

paguei todas as secretarias, mas a saúde estar processando. Então esperamos que no mês de junho 

a gente possa receber normalmente como todos os outros servidores. Fica nosso clamor, nosso 

repúdio dos servidores da Saúde, dos servidores que estão na linha de frente do pessoas COVID, 

onde tem muitas pessoas adoecendo e morrendo. Então que o gestor municipal possa em breve 

regularizar essa questão dos servidores da Saúde e também resolver quem será o Secretário de 

Saúde que na Educação já foi resolvido. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, 

que após os cumprimentos disse: dizer que no decorrer da semana eu estive visitando o ramal Novo 

Xingu e o travessão dos Campeiros, aonde na semana solicitei via ofício ao Executivo a construção 

de uma ponte que está intrafegável e que hoje foi entregue aquela comunidade. Agradecemos pelo 

ir e vir onde estamos todos preocupados com essa COVID onde é uma situação muito desagradável 

para roda população. Outra situação Presidente fico observando que em Altamira, temos a 

consciência que inúmeros empresários eles não terão mais condições de retornar suas atividades 

nesse período muito logo sem poder trabalhar. Faço apelo as autoridades ao Prefeito Municipal e 

até ao Estado que a situação é muito grave, eu acredito que o comércio funcionando e as pessoas 
tendo compromisso e a responsabilidade de usar o álcool gel, usar mascara eu acredito que dar 



 
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 
 

3 

para ir levando é muito triste vermos grandes números de empresários que conforme conversei 

com alguns uns estão indo em ora de nossa cidade outros tem a certeza de que não vai conseguir 

abrir suas portas porque não tem mais estrutura para dar continuidade aos trabalhos. Então isso 

nos preocupa muito. Dizer que tenho denúncias na questão da saúde e também denúncia contra o 

DETRAN de pessoas que a CNH está pronta que de acordo com as pessoas eles não entregam tem 

que liga no número 154 para poder ter autorização para receber, tentei entrar em contato com esse 

número e não consegui. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, 

que após os cumprimentos disse: primeiro quero falar sobre essa triste doença que assola nossa 

região, País e município é preocupante não somente em Altamira já com 33 (trinta e três) óbitos 

mas também Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Moz que também tem o indicie 

muito alto de óbitos é preocupante já estamos chegando a 100 (cem) óbitos nessa região de 

Altamira e tem muitos infectados. Então eu quero congratular com o sentimento de cada um e que 

infelizmente essa doença infectou e vem passando por momentos muitos dolorosos, inclusive meu 

assessor Gilson também passou por essa triste experiência ele e sua esposa. Não sem se foi falta 

de cuidados no início mas eu acredito que Altamira e região não era para ter esse índice tão alto 

de infectados. Essa triste situação Presidente aqui em Castelo de Sonhos também chegou, a 

informação que me repassaram hoje a princípio já temos 06 (seis) casos confirmados já tem dois 

recuperados e outros em tratamento. Em Novo Progresso já passou de 150 (cento e cinquenta) 

casos de infectados é preocupante, espero que essa doença ela venha a terminar o mais rápido 

possível. Fica minha preocupação diante de tantas notícias que venho acompanhando o brasil já 

passou mais de 44.000,00 (quarenta e quatro mil) mortes e eu vejo no dia a dia ainda pessoas 

duvidar da doença dizer que isso é mentiras que são casos inventados. É triste estamos no meio de 

um grande tiroteio da saúde e tem pessoas que ainda dizem que são notícias mentirosas. Também 

fico muito triste nobres colegas saber que funcionários da saúde Prefeitura Municipal de Altamira 

no décimo sexto dia do mês de junho ainda não receberam seus salários, com certeza não é por 

falta de dinheiro Presidente nunca foi, Altamira sempre foi bem recheada com dinheiro, Altamira 

brinca com dinheiro, a gestão pública brinca com dinheiro público e brinca também senhores com 

a cara dos vereadores e de todos. Digo isso porque estamos hoje no decimo sexto dia do mês de 

junho e nem se quer o relatório resumido do primeiro quadrimestre de 2020 foi entregue nas mãos 

da Presidência para ser informado a sociedade quantos milhões de reais entrou em Altamira, isso 

é vergonhoso ver um Prefeito que brinca com a Câmara Municipal de Altamira, assim mostra uma 

Câmara fragilizada no ponto de vista, aonde parece que nós vereadores não temos poder de chamar 

atenção do senhor Prefeito que tanto pisa na sociedade e no Legislativo Municipal e que muitas 

das vezes, a base governista é conivente com atos que o Prefeito causando. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: senhor 

Presidente no início de minha fala quero prestar solidariedade a todas as famílias que perderam 

seus entes queridos. Dizendo da minha preocupação quanto a essa doença que vem alastrando 

nosso município, estado e nosso brasil, ficamos muito tristes quando vimos perdas de colegas de 

amigos de pessoas ligadas a saúde pública que as vezes são poucos valorizados. Presidente ouvi a 

fala dos colegas Socorro e Aldo, a vereadora Socorro falando na questão da transferência dos 

pacientes do Hospital Regional da Transamazônica para o Hospital Santo Agostinho, isso já está 

sendo feito graças a Deus com isso possa a PRÓ SAÚDE montar mas leitos de UTI nessa semana 

para poder socorrer nossos irmãos de Altamira e da região. Também Presidente ouvi a vereadora 

Socorro falando da entrega de materiais de EPIs de medicação, a Norte Energia o Estado tem dado 

bastante medicação para atender os municípios da Transamazônica. Falar também senhor 
Presidente da Policlínica que hoje já está com 02 (dois) dias e que já atenderam mas de 700 
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(setecentas) pessoas do município como a vereadora Socorro já falou, amanhã é o último dia de 

atendimento. Falar aos colegas vereadores que tiverem pessoas que possam se dirigir até a UEPA 

para poderem receber atendimentos que mandem para lá, porque amanhã é o último dia que esses 

profissionais de saúde da Policlínica estão lá para atender as pessoas é de grande importância para 

desafogar as nossas bases de saúde como o Hospital Municipal, a própria UPA e os Postos de 

Saúde. Agradeço a todos os profissionais de saúde envolvidos, agradecer o Estado que estar 

fazendo mas essa ação em nosso município. Senhor Presidente gostaria de falar sobre a questão 

do Hospital de Campanha estou pedindo que esse Hospital de Campanha atenda todas essas 

demandas que nós não temos problemas de leitos aqui. Eu vi hoje através das redes sociais que foi 

formada uma comissão de fiscalização por 03 (três) cidadãos que é o Wilson, o Roxo e o Nelson 

esses 03 (três) cidadãos eles dizem que estão com dificuldades de acesso a informações, eu vi isso 

nas redes sociais e tem um cidadão que está dizendo que está atrás de OS no brasil para contratar 

porque nem um OS demostrou interesse de vir participar da licitação em Altamira, fico pensando 

a que ponto nós chegamos , nós temos uma OS aqui que é a PRÓ SAÚDE a OS que atua no Brasil 

será que não daria para conversar com a PRÓ SAÚDE para eles conversar para poder fazer vesse 

atendimento do Hospital de Campanha. Essa é uma das situações que ficamos pensando Presidente 

que realmente falta dialogo desse Governo, esses rapazes que estão nessa comissão de fiscalização 

estão tendo dificuldades. Gostaria que esses cidadãos pudessem ter o direito realmente de voz de 

fiscalizar de mostrar para a população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse:  quero parabeniza dona Ruth pelo belíssimo 

Projeto Oásis, que tira pessoas de rua, a Prefeitura através da SEMIS dar assistência à essas pessoas 

é um projeto de muita importância só sabe o que essas pessoas de rua passa quem acompanha. 

Também quero informar a colega Socorro que já foi solicitado para que o médico vá atender na 

Princesa do Xingu, dizer que lá está tranquilo graças a Deus temos uma técnica de enfermagem lá 

atendendo, temos remédio. Também parabenizo o colega Assis Cunha, aonde ele fala ponte no 

ramal Novo Xingu é isso que sempre falo colegas o Prefeito Domingos Juvenil ele trabalha para 

todos ele não só atende as solicitações da base, ele atende a solicitação da população.  Então é isso 

nós que somos fiscais do município sabemos da responsabilidade que o Prefeito Juvenil tem com 

o município zona urbana e zona rural. Sabemos que atravessamos um inverno rigoroso que através 

das fortes chuvas leva pontes, estradas e assim vai mas estamos trabalhando nessas situações. As 

maquinas estão nos travessões temos que ter um pouquinho de paciência porque quando elas sai 

de um travessão elas vão para outros travessões porque não podemos estar na metade de um 

travessão e sair é ir para outro sem finalizar os trabalhos, a não ser que seja uma situação 

gravíssima para dar o direito de ir e vir para todos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Edvam Duarte que após os cumprimentos disse: quero dizer que hoje estive reunido 

com o Prefeito e que ele anunciou que estar assinando hoje o Decreto de Flexibilização do nosso 

comércio, assim fazendo com que o nosso comercio volte de forma gradativa e responsável suas 

atividades, assim deixar de penalizar esses comerciantes que tem sofrido tanto nesses últimos dias. 

Me solidarizo com todos eles e que fizemos nosso trabalho de bastidores para que essa 

flexibilização do comércio acontecesse. Esperamos que todos assumam sua missão com 

responsabilidade para que possamos estabilizar essa curva o mais rápido possível e quem sabe até 

fazer ela declinar. Quero mais uma vez parabenizar todos os profissionais de saúde dizer da 

admiração que a cada dia mas temos por eles de todas as entidades que se envolve com saúde na 

nossa cidade desde o Posto de Saúde até ao Hospital Regional Público da Transamazônica aonde 

nós temos a complexidade maior. Me solidarizar com os familiares tanto do Pedro quanto da Rosa 
profissionais que sempre sem empenharam pela saúde. Dizer que realmente foi uma perda 
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lastimável e irreparável para nossa cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

João Estevam, que após os cumprimentos disse: Dizer colegas que hoje estamos passando por 

momentos difíceis por conta desse COVID-19 todos nós estamos trabalhando em prol disso, todos 

nós sabemos que a saúde é de grande importância, acredito que com a união do povo de Altamira 

podemos combater esse vírus, porque se não nos unirmos não conseguimos combater esse COVID. 

Tenho certeza que a população de Altamira estar preparada ficando em sua casa, evitando o 

máximo possível. Também quero falar um pouco dos trabalhos da zona rural, Assurini, dizer que 

o coordenador Garimpeiro juntamente estão trabalhando com sua equipe. Foi feito os trabalhos no 

Cajueiro, no Cajá II também foi realizado os trabalhos, travessão do Bom Sossego I Bom Sossego 

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

cumprimentos disse: primeiramente quero pedir apoio aos colegas que trata da instalação do túnel 

de desinfecção aqui no nosso município, sabemos que já tem alguns municípios da região que já 

estão utilizando desse artifício com resultados muitos positivos. É logico que precisa se buscar das 

melhores condições para flexibilização do comercio para conseguirmos com que nossa economia 

volte a caminhar. Como nosso amigo Edvam falou que o Prefeito feito um Decreto para que seja 

aberto os comércios amanhã para que tenha essa flexibilização com muita responsabilidade tanto 

da parte dos legistas que são os mais penalizados durante esse período quanto da população 

também que vai tomar cuidados para conseguir executar o mais rápido possível. Quero falar sobre 

o Hospital de Campanha a empresa responsável pela instalação estará entregando a parte de 

instalação da obra na sexta-feira, ai vem a segunda parte que é relacionado à OS que vai administrar 

esse hospital, sabemos das dificuldades que existe nos hospitais com relação a essas empresas  já 

teve o primeiro certame o valor que foi cobrado foi um valor muito alto em cerca de três a quatro 

vezes maior do que é repassado para os outros hospitais de campanha do estado ai foi cancelado 

esse certame e assim está sendo produzido outro edital e assim essa empresa será contratada. 

Acredito que muito em breve vamos está conseguindo a execução o funcionamento do Hospital 

de Campanha para atendermos a população. Uma coisa que me deixou muito ativo foi com ralação 

ao recurso, há um tempo atrás o Governador Helder veio em nossa cidade assinou um contrato fez 

aquela propaganda dizendo que em 10 (dez) dias tinha que está funcionando mas até o momento 

vereador Aldo nem um real foi repassado  do Governo do Estado para Altamira, até o momento o 

Governador do Estado não mandou o recurso para o nosso município, ai fico com a pulga detrás 

da orelha que outras vezes ele veio aqui e assinou convênios e o recurso não veio, temos os 

asfaltamentos, a orla do cais e  esse recurso nunca que chegou. Então vou ficar aqui cobrando 

porque não adianta estar fazendo as coisas da melhor forma possível a Prefeitura dentro das mesmo 

da forma em que está caminhando com detalhamento de quase quatrocentos mil reais, mas o 

Governador Helder ainda não repassou nem um centavo para a implantação do Hospital de 

Campanha em nosso município. Então fica minha preocupação porque não adianta termos 

licitação, não adianta termos data e não ter o recurso para custear, fico preocupado com relação a 

isso acho que temos que usar todos os artifícios as pessoas que tem mais contato com o Helder 

sabemos que tem vereadores que fala com ele a qualquer momento. Então peço que ligue para ele 

e peça para ele mandar o recurso para Altamira. estive hoje fazendo uma visita nos RUCs algumas 

pessoas tem me cobrado algumas situações principalmente no São Joaquim com relação as 

entradas desses reassentamentos, a população tem sofrido diariamente com relação a isso , quando 

passamos por esses bairros vimos a quantidade que falta na verdade o asfaltamento dessas vias, 

assim precisa de um plano emergencial já que esse inverno foi mais rigoroso do que os outros 

assim precisamos de planejamento  para atendermos essas localidades, por exemplo no RUC São 
Joaquim,  já vimos até faixas e atem vários outros bairros que necessita de asfaltamento de obras 
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estruturantes e assim vamos estar conseguindo dar uma resposta para a população que tanto clama 

e precisa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os 

cumprimentos disse: Presidente quero dizer que muito me preocupa e dizer que é estranho essa 

soma de óbitos que de acordo com a estatística nacional oitenta e cinco por cento elas são pequenos 

sintomas, dez por cento nos casos mais graves e cinco por cento são de mortalidade, se Altamira 

tem 33 (trinta e três) óbitos, nós temos mais de três mil casos em Altamira, isso é preocupante 

porque a estatística está colocando 700 (setecentas).eu levando pela área de trabalho Presidente 

quero dizer da minha atuação da minha pertinência que sou um vereador pertinente eu não só faço 

indicação eu mando oficio para o Executivo para os Secretários e cobro mesmo. Dizer que agora 

com a estiagem das chuvas que com certeza as coisas vem andando venho cobrando há muito 

tempos por exemplo, Santa Benedita, a rua Castelo Branco que é uma Avenida de acesso. Reitero 

senhor Presidente que cobre a Norte Energia para que faça algo naquela área que é de 

responsabilidade da Norte Energia que é uma área de APP (área de preservação) mas que está 

ociosa.  Dizer que recentemente não somente dos empresários, mas de todos os cidadãos comum 

que mandam seus pedidos vamos mandando, cobrados dos secretários e assim vem sendo 

atendidos. Recentemente no bairro Santa Ana um morador mando um vídeo de uma gravida na 

chuva onde estava trafegável mandei o vídeo para o Prefeito e ele deu ordem de serviço 

imediatamente. Então ficamos felizes porque não temos poder de executar nós cobramos. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos 

disse: quero agradecer a todos os funcionários da Saúde que vem cumprindo com seu juramento 

em prol de salvar vidas principalmente dessa maldita doença COVID 19 que tem tirado o sossego 

de muita gente, mas com a graça de Deus e com a dedicação da equipe médica iremos vencer essa 

terrível doença. Também aqueles da saúde que faz a desinfecção, a limpeza dos hospitais, aqueles 

que trabalham na mão de obra pesada que assim merece nosso aplauso. De tanto falar nesse 

Hospital de Campanha os meus colegas posição, quero deixar claro como o Victor acabou de falar 

o Governador só veio em Altamira para passear porque dos sete milhões de reais ele não mandou 

um centavo para o município de Altamira para a implantação do Hospital de Campanha. A empresa 

exigiu para iniciar os trabalhos quarenta por cento da mão de obra e o município arcou com 

recursos próprios que era para ser investidos em outras situações, um valor de quatrocentos mil 

reais e a empresa está finalizando sexta-feira como já foi falado nem até o presente momento o 

Governo não repassou se quer um centavo. Assim como ele fez quando era o Ministro da 

Integração quando disse que tinha caído nos cofres de Altamira dezesseis milhões de reais, como 

o vereador Aldo várias vezes confirmou na plenária da Câmara, onde dizia que o Prefeito estava 

gastando esse valor em outras situações, aonde nunca caiu um real na conta.  Quero dizer mas que 

eu acredito tanto em Deus que esse Hospital de Campanha não vai ter um paciente lá se Deus 

quiser vem nome de Jesus. Com relação as entradas dos RUCs que falei na sessão passada todos 

os diretores da Norte Energia mora num conjunto belíssimo no RUC São Joaquim a entrada deles 

meus amigos é toda asfaltadas entrada de primeira qualidade e a cem metros ao lado que é a entrada 

da rua 01n e rua 09 do São Joaquim é uma vergonha, uma vergonha o que a Norte Energia vem 

fazendo com o povo de Altamira. Tenho cobrado da Norte Energia a situação dessas famílias que 

vem pagando muito caro com essa pandemia dessas famílias que foram eles que colocaram essas 

famílias lá. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os 

cumprimentos disse: quero informar que estive no HEMOPA pela parte da manhã participando da 

campanha do mês de junho para a importância de doar sangue. Gostaria de parabenizar a todos da 

Igreja Adventista que tiveram presente e também ao Exército que esteve presente no HEMOPA 
fazendo doação de sangue. Também algumas informações que alguns colegas já colocaram sobre 
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o Hospital de Campanha que na sexta-feira estará pronta a parte civil, nessa semana ou semana 

que vem vai está resolvendo a parte da OS e assim que estiver resolvido a situação da OS, gostaria 

de fazer uma sugestão ao Poder Legislativo de Altamira para que faça solicitação ao Governo do 

Estado de todos os vereadores ao Governo do Estado solicitando que deposite na conta da 

Prefeitura o convênio que foi feito e assinado para que o Governador possa assumir o compromisso 

de quando ele veio aqui em Altamira. Também em relação ao salário dos servidores da Saúde 

tenho informações que uma parte foi paga hoje e outra parte será paga amanhã. A questão da 

nomeação do enfermeiro Ney sabemos que hoje a Socorro é de prova que tudo é feito através de 

sistema e assim estará cadastrando o novo Secretário de Saúde, acredito que até amanhã o salário 

dos demais servidores estará na conta.  Hoje vou ler uma Emenda Aditiva dos vereadores aonde 

solicitamos um Auxilio Emergencial no valor de 300,00 (trezentos reais). Nossa Emenda 

Impositiva ao Projeto de Lei nº 096/2020, temos a proposta de ser pagos esse valor acima 

mencionado durante três meses as famílias, atingindo em torno de cinco mil famílias no município 

de Altamira. Também a Prefeitura através do CARD ÚNICO, terá um cadastro para as pessoas se 

cadastrarem e recebe esse auxilio durante três meses. Gostaria de reforçar em coletivo o pedido do 

Legislativo de Altamira para que possamos cobrar o repasse do convênio.  Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: dizer que 

é uma alegria muito grande em saber que a partir de amanhã o Prefeito já vai assinar um decreto 

de flexibilização do comércio, sabemos que o comércio já não aguenta mas esse sufoco, a gente 

que é comerciante também sabemos que as contas vencem que o funcionário precisa receber seu 

salário e para isso temos que esta como o comercio aberto para poder ter rendas. Então fico feliz 

porque amanhã o Prefeito vai flexibilizar o comércio. Pedir desculpas a todos os comerciantes pois 

é uma doença mundial que ninguém se livrou dela e que o Prefeito, a justiça não tem culpa. Quero 

me solidarizar com as 33 (trinta e três) famílias que perderam seus entes queridos principalmente 

o senhor Pedro um grande amigo. Com referência a prestação de contas vereador Aldo eu acredito 

que a qualquer momento vai acontecer essa prestação de contas. Não é obrigatoriamente O Prefeito 

Fazer prestação de contas na Câmara ele pode fazer no Centro de Eventos, no Centro de 

Convenções ele pode fazer numa sala de uma escola ele pode fazer em qualquer lugar assim como 

pode também fazer virtual. Presidente eu quero fazer uma homenagem votado e aprovado a 

unanimidade o Projeto que institui o dia 07 (sete) de junho como o Dia Mundial do Farmacêutico, 

tornou se a Lei de nº 3.323, sancionada pelo o ilustríssimo senhor Prefeito Municipal de Altamira, 

no dia 20 (vinte) de abril deste ano. Inserindo a data ao calendário oficial do município. Em nome 

da Cristiane Bossatto farmacêutica quero parabenizar todos os farmacêuticos. Para mim é um 

mensurado orgulho desde a concepção para apresentação do projeto. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: eu fiz uma 

indicação para a rua 15 do Mutirão, estivemos lá 08 (oito) vereadores ano passado e a situação 

permanece a mesma. Fiz também um pedido de informação a respeito das Emendas Impositivas 

do ano de 2018, como eu havia falado anteriormente pelo o que mim consta até o momento o 

pouco que foi cumprido foi de vereador da base. Então essa solicitação é importante detalharmos 

porque quando nós pensamos em criar a Emenda Impositiva foi justamente para dar oportunidade 

para um vereador que discordasse eu não digo vereador da oposição, mas o vereador que 

discordasse do governo ele pudesse participar digamos assim de uma obra de um serviço de uma 

realização. Se não for para atender todos os vereadores de forma igualitária e justa para que termos 

Emenda Impositiva? Então na época todos concordaram os vereadores o Prefeito, até porque a Lei 

Orgânica ela não precisa ter o aval do Prefeito porque ela votada e aprovada na Câmara. Mas de 
qualquer forma ela não precisa de sanção quero dizer, mas de qualquer forma como é lei ela precisa 
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ter sim o entendimento porque o Poder Legislativo é um poder independente, mas harmônico 

porque é uma lei que vai dar as Diretrizes para o futuro do município. Tanto é que participou a 

dona Ruth como Secretaria da SEMUTS, o Secretaria de Administração estava sempre aqui enfim, 

vários representantes da Prefeitura participaram na época da construção desta Lei Orgânica, 

discutindo a sociedade civil organizada. Então esse pedido de informação vai no sentido de que 

dentro do prazo regimental que a Lei Orgânica exige que o Prefeito responda quais foram as 

Emendas 018, que foram cumpridas e quais aquelas que não foram cumpridas ainda. A minha em 

particular é uma Unidade Básica de Saúde para a comunidade dos Quatro Bocas, aquela 

comunidade que fica isolada no Assurini muito distante da Agrovila Sol Nascente, que não tem 

uma ambulância, não tem um auxiliar técnico de enfermagem, não tem nem um agente comunitário 

para poder dar assistência para aquela população. Então são os meus 02 (dois) pedidos que serão 

votados logo mais. Bem como também o vereador Aldo cobrou é uma exigência da lei o relatório 

resumido da execução Orçamentária do primeiro quadrimestre. Nós somos pacientes, tolerantes 

mas a lei fala que é até dia 31 (trinta e um) de maio, nós já estamos no dia 16 (dezesseis) de junho, 

então está tendo descumprimento por parte da Prefeitura do envio pelo menos, eu não digo nem 

de fazer audiência que realmente estar difícil fazermos por conta da pandemia mas o envio desse 

relatório para a Câmara é o mínimo que pedimos. A Câmara não pode ser tratada com desprezo, 

com desconsideração por qualquer agente público, principalmente pela Prefeitura. Então pedimos 

que esse relatório que não é a primeira vez que o vereador Aldo cobra que seja enviado amanhã 

de preferência o mais rápido possível para divulgaremos para os vereadores e que possamos dar 

essa publicidade a esse relatório. Afinal de contas são até o momento são recursos públicos que 

tem entrado na cona da Prefeitura quase cento e cinquenta milhões de reais, a média de trinta 

milhões de reais por mês, só de royalties foram quase vinte e sete milhões de reais esse ano de 

Belo Monte. E infelizmente eu ouvi algumas falas de alguns colegas que me antecederam mas nós 

sabemos como disse a vereadora que a máquina estar no travessão mas não podemos esquecer da 

zona urbana principalmente da periferia dos bairros periféricos, estamos em pleno verão e os 

bairros estão destruídos essa que é a verdade. N´s sabemos da disposição de trabalhar mas esse 

último mandato do Prefeito em relação a obras e serviços na zona urbana estar deixando a desejar. 

Já estamos no verão e temos que cobrar sim porque nós somos cobrados, não é questão política de 

campanha nada disso é nosso papel, quando você vai num bairro bela Vista por exemplo, foi 

prometido ser feito e tenho a certeza que a população de lá estão revoltadas porque não tem nada 

no bairro Bela Vista. Questão dos RUCs que foi falado a entrada do São Joaquim, já questionamos 

a Norte Energia foi falado que já é de competência da Prefeitura, inclusive de via oficio. Então 

estamos em pleno verão não admitimos mas que não se faça o trabalho preventivo pelo menos o 

direito de ir e vir que a população tem. Os recursos estão entrando, nós estamos sendo pacientes, 

tolerantes mas precisamos cobrar que é nosso papel temos que cobrar. Hoje a vereadora foi na rua 

15 no Mutirão estar em estado deplorável, da vez em que nós fomos lá e da vez que voltamos está 

a mesma coisa, ai a pessoa generaliza e acha que o vereador tem a obrigação de fazer aquele serviço 

que na verdade é competência da Prefeitura e não é só no Mutirão é a maioria dos bairros, e como 

foi falado na Colina na verdade não tem nada na Colina de serviços da Prefeitura. Então eu faço 

esse apelo não se trata de nenhuma questão política mas se trata realmente de uma resposta para a 

população de infraestrutura. Esse apelo que faço aos colegas que possa sensibilizar o Prefeito de 

levar asfalto, blokretes, maquinários para trabalhar a trafegabilidade e a limpeza também dos 

RUCs, tem RUC que está com mato alto que facilita a marginalidade, facilita a transmissão de 

várias doenças que são transmitidas por insetos. Não havendo mais manifestantes, o senhor 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior, que faça a 
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leitura das matérias. SÓ LEITURA. Proposta de Emenda Impositiva de iniciativa do vereador 

Raimundinho Aguiar ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para 

elaboração da lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 140.333,66, a Secretaria Municipal de 

Saúde, adquirir um mini trator equipado com uma carroça para coleta de lixo doméstico na Vila 

Canopus. Destino esse valor a Secretaria de Saúde considerando que coleta de lixo é saúde pública.  

Porém, esse patrimônio depois de tombado, deverá ser doado ao referido Distrito para que seja 

utilizado na coleta de lixo. Proposta de Emenda Impositiva de iniciativa do vereador João Estevam, 

ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da lei Orçamentária 

de 2021, que destina R$ 140.333,66, a Secretaria Municipal de Saúde, construir um Posto de saúde, 

ao lado da EMEF Alteir Mardegan, no Travessão da Firma, no Assurini. Proposta de Emenda nº 

001/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João 

Roberto, Irenilde Gomes, João Estevam, Dr. Edvam Duarte e Victor Conde, ao Projeto de Lei nº 

126/2020, que dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo utilizar as Emendas Impositivas 

nas ações em decorrência da pandemia da COVID-19. Acrescenta-se os parágrafos 1ºe 2º, com 

a seguinte redação: § 1º - O auxilio mencionado no caput deste artigo será no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) destinados as unidades familiares afetadas economicamente pela pandemia do 

Corona vírus (COVID 19), com o objetivo de garantir acesso a condições é meios para suprir a 

demanda alimentícia de indivíduos e unidades familiares em situação de extrema pobreza nos 

termos da lei. § 2º - O auxilio mencionado no caput deste artigo é de caráter temporário, 

suplementar e sua concessão será por três meses. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

Indicação nº 3292/2020, de in inciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja 

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

realizar os serviços de saneamento básico, tais como: galeria pluvial, meio fio, calçamento e 

asfaltamento e/ou blokreteamento da Rua Quinze, no bairro Mutirão. Indicação nº 3294/2020, de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere que seja encaminhada ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, implantar em 

regime de urgência urgentíssima, uma rotina de limpeza e desinfecção nas farmácias em Altamira 

após a conclusão de seus expedientes. Indicação de nº 3293/2020, de iniciativa do vereador Maia 

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

Municipal de Saúde, adquirir Totem de Higienização para disponibilizar em locais públicos, como 

também, colocar medidor de febre, em local de fácil acesso nos órgãos da Prefeitura.  Indicação º 

3286/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos Juvenil, 

através da Secretaria competente, divulgar mapa mostrando, por bairro o número de pessoas 

contaminadas pela COVID-19. Indicação nº 3288/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

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

realizar o serviço de reabertura com terraplanagem, encascalhamento, limpeza e poda nas arvores 

e bambus nas ruas: ciclo “A”, ciclo “B” e ciclo “C”, no ramal das Chácaras, também conhecida 

como Chácara do Adriano, localizada nos fundos do loteamento São Francisco. Indicação nº 

3289/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma creche na Agrovila Princesa 

do Xingu. Indicação nº 3290/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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

manutenção e recuperação dos bueiros no travessão do Cajá I, próximo a propriedade do senhor 

Amarildo, no Assurini. Indicação nº 3291/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que 

sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado, através da Secretaria competente, 
descentralizar os serviços de combate ao novo Corona vírus, deslocando até Altamira uma Unidade 
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Itinerante da Policlínica para atender os casos suspeitos da COVID-19. Indicação nº 3295/2020, 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, providenciar tuneis higienizadores a fim de 

ser utilizado pelas pessoas, visando o processo de reabertura do comércio, vez que o mesmo ajuda 

na redução dos índices de contaminação. Indicação nº 3292/2020, de in inciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, que sugere que seja encaminhada ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de saneamento básico, tais como: 

galeria pluvial, meio fio, calçamento e asfaltamento e/ou blokreteamento da Rua Quinze, no bairro 

Mutirão. Indicação nº 3294/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere que 

seja encaminhada ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, implantar em regime de urgência urgentíssima, uma rotina de limpeza e 

desinfecção nas farmácias em Altamira após a conclusão de seus expedientes. Indicação de nº 

3293/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir Totem de Higienização 

para disponibilizar em locais públicos, como também, colocar medidor de febre, em local de fácil 

acesso nos órgãos da Prefeitura. Indicação º 3286/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, 

que sugere ao senhor Domingos Juvenil, através da Secretaria competente, divulgar mapa 

mostrando, por bairro o número de pessoas contaminadas pela COVID-19. Indicação nº 

3288/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reabertura com 

terraplanagem, encascalhamento, limpeza e poda nas arvores e bambus nas ruas: ciclo “A”, ciclo 

“B” e ciclo “C”, no ramal das Chácaras, também conhecida como Chácara do Adriano, localizada 

nos fundos do loteamento São Francisco. Indicação nº 3289/2020, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, construir uma creche na Agrovila Princesa do Xingu. Indicação nº 

3290/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente realizar o serviço de manutenção e 

recuperação dos bueiros no travessão do Cajá I, próximo a propriedade do senhor Amarildo, no 

Assurini. Indicação nº 3291/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao 

senhor Helder Barbalho – Governador do Estado, através da Secretaria competente, descentralizar 

os serviços de combate ao novo Corona vírus, deslocando até Altamira uma Unidade Itinerante da 

Policlínica para atender os casos suspeitos da COVID-19. Indicação nº 3295/2020, de iniciativa 

do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Saúde, providenciar tuneis higienizadores a fim de ser utilizado pelas 

pessoas, visando o processo de reabertura do comércio, vez que o mesmo ajuda na redução dos 

índices de contaminação. Pedido de informação nº 019/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello, que REQUER que seja encaminhada ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

que com base no Artigo 85, XXXIV, da Lei Orgânica do Município, informar a esta Casa de Leis, 

o cronograma de atendimento das Emendas Impositivas aprovadas no ano de 2018 e contidas no 

Orçamento de 2019, detalhado quais emendas foram atendidas e de forma. Informar também, quais 

emendas ainda não foram contempladas e se existe uma programação para execução das mesmas. 

AVULSO: Requerimento em Conjunto nº 002/2020, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior, 

Isaac Costa, João Roberto, Irenilde Gomes, Dr. Edvam Duarte e Victor Conde, que nos termos do 

art. 58 § 3 da Constituição Federal, art. 52 da Lei Orgânica do Município e art.31 do Regimento 

Interno, requerem a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar possíveis 
irregularidades na Secretaria Municipal de Educação de Altamira, relacionadas aos fatos que 
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levaram instauração do IPL 480/2020. 000112-0, da Polícia Civil. Portaria nº 076/2020, que dispõe 

sobre a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com o fito de apurar denúncia formulada 

pela vereadora Socorro do Carmo, na reunião Ordinária realizada no dia 22 de abril de 2020. 

Portaria nº 077/2020, que dispõe sobre a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com o fito 

de apurar possíveis irregularidades conforme Requerimento em Conjunto nº 002/2020.  Em 

seguida o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior que fizesse a verificação de quórum. 

Havendo número legal, consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria 

colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes, o senhor Presidente 

submeteu para VOTAÇÃO: Indicação nº 3292/2020, de in inciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello. Indicação nº 3294/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicação de nº 

3293/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicação º 3286/2020, de iniciativa do vereador 

João Roberto. Indicação nº 3288/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação nº 

3289/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicação nº 3290/2020, de iniciativa do 

vereador João Estevam. Indicação nº 3291/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicação nº 3295/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Aprovadas a unanimidade. 

VOTAÇÃO COM DESTAQUE DA MESA DIRETORA: Pedido de informação nº 019/2020, 

de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que Requer que seja encaminhado ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, com base no artigo 85, XXXIV da Lei Orgânica do 

Município, informar a esta Casa de Leis, o cronograma de atendimento das Emenda Impositivas 

aprovadas no ano de 2018 e contidas no Orçamento de 2019, detalhando quais emendas foram 

atendidas e de que forma. Informar também, quais emendas ainda não foram contempladas e se 

existe uma programação para execução das mesmas. 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 Victor Conde, que após os cumprimentos disse: agradecer ao pares pela aprovação de 

minha indicação, que é sobre o túnel de desinfecção, sabemos que tem muitas pessoas que nos 

acompanha e nos cobra ideias e soluções para que nós consigamos vencer as dificuldades. O túnel 

de desinfecção é uma dessas, inclusive vai salientar uma situação relacionada a Faculdade Serra 

Dourada que os alunos ad faculdade estão no quinto semestre de engenharia, eles estão planejando 

esse túnel de desinfecção se não me engano vai ser montado no sábado. Dizer que na hora que eu 

fiz a divulgação que estaria fazendo esse pedido recebi informações que em Pacajá vai ser 

instalados 10 (dez) desses tuneis e a produção deles foram feitas por uma empresa Altamirense, 

foi muito bom saber disso já entrei em contato com a pessoa que estar produzindo isso ele até já 

me convidou para fazer uma visita. Convido os vereadores que tiverem interesse em fazer parte 

fiquem a vontade. Deixar bem claro para as pessoas que as pessoas que nos acompanha sabemos 

que tem algumas que estão comentando todos os dias para tentar desestimular nosso trabalho isso 

comigo não vai funcionar vou continuar trabalhando mesmo com uma dúzia de pessoas falando 

de forma taxativa das minhas ações. Não vai ser custeado pelos empresários pelas lojas vai ser 

custeado pela Prefeitura é uma forma para que nós tenhamos mais facilidades, que nós tenhamos 

uma forma de melhorar a situação da flexibilização do comércio. Sabemos do problemas que 

vivemos em Altamira foi com relação a isso o nosso comércio fechou a 70 (setenta) dias atrás onde 

foi decisão do Ministério Público Federal, definiram isso e não deram nenhum saída para o 

município. Nós temos cidades vizinhas com o mesmo porte de Altamira e tem a mesma faixa de 

infectados e mortalidade até parecida e sendo que nessas cidades não tem UTI e lá fechou muito 

menos tempo o comércio. Então temos que buscar saídas e o túnel de desinfecção será custeada 
pela Prefeitura Municipal de Altamira através Eu acho que da Secretaria de Saúde. Não terá custo 
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nem um para os empresários alguns já disseram isso vai ser mais uma forma de taxar as empresas, 

não terá custos para a população, isso é uma forma de estar ajudando as pessoas e para quem 

estiver trabalhando no comércio que não leve esse vírus para dentro de suas casas. Também 

tivemos a leitura da Emenda que trata sobre a questão do auxílio emergencial criado pela Prefeitura 

Municipal de Altamira, através da Emendas Impositivas dos vereadores. A base governista criou 

um valor de R$ 300, 00 (trezentos reais) que seria custeado por três meses esse valor e assim a 

pessoa gasta da forma como quiser. Os cadastro será feito através da SEMINS, estar somente 

aguardando a aprovação da Câmara Municipal. Também tivemos a criação das duas CPIs uma da 

Saúde que é para investigar a questão de alguns produtos comprados com o Fundo Municipal de 

Saúde. E outra com relação ao vereador Roni Heck, que algumas pessoas acharam que não iria 

haver investigação mas estamos ai comprovando que a CPI irá acontecer e a celeridade da CPI irá 

acontece depende dos membros de cada comissão. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Estevam, que após os cumprimentos disse: também quero falar dessa Emenda 

Impositiva ao Projeto de Lei nº 124/2020, no valor de R$ 142.000,00, (cento e quarenta e dois mil 

reais), destinado para a construção do Posto de Saúde no travessão da Firma, assim atenderá várias 

comunidades como Picadão, Picadinho Jaraninha e Ituna, lá são mais de 150 (cento e cinquenta) 

famílias que necessitam de um Posto de Saúde. Agradecer também pela aprovação da indicação 

de minha autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que 

após os cumprimentos disse:  ouvindo atentamente a fala dos colegas quero deixar bem claro que 

já começaram os trabalhos da zona urbana também nos bairros Santa Ana, Airton Sena lá está 

sendo trabalhado também na parte da limpeza e também vai ser feito na cidade toda com o é todos 

os ano, o secretário está atento para recuperar toda a cidade. Avenida Alacid Nunes e Avenida 

João Rodrigues vai ser feito tapa buraco e o asfaltamento. A rua 15, no Mutirão, ela foi trabalhada 

no ano passado já está autorizado ´pelo o Prefeito a pavimentação da rua 15. Quero dizer do meu 

carinho pelos técnicos de enfermagem que estão na linha de frente todos se dedicando com muito 

carinho e atenção tanto na zona urbana como na zona rural. Com ralação a vacinação temos a 

campanha da gripe. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro Gonçalves, que 

após os cumprimentos disse: quero dizer que estive visitando a zona rural, sentido ao aeroporto no 

ramal Novo Xingu, os nobres colegas falaram com, relação a ponte dizer que já está concluída. 

Também visitei os ramais da cinco e da sete. Parabenizo o vereador João Roberto pela Emenda 

Impositiva que foi atendida pelo gestor no Colina. Mas sabemos que tem várias indicações e oficio 

na questão da melhoria da infraestrutura, na questão da água e da iluminação pública. No Santa 

Benedita, Nova Altamira, enfim, a maioria dos bairros da periferia. Então é uma situação delicada 

que nós temos que prestar muita atenção porque já estamos no verão e só tem 06 (seis) meses para 

o gestor entregar o mandato. Então nós temos que cobrar, exigir que seja feito recuperação dos 

bairros, RUCs no São Joaquim principalmente tem 06 (seis) ruas que está intrafegável sem 

condições de ir e vir, mas tenho certeza que o gestor vai se sensibilizar, inclusive mandei ofício 

para a Norte Energia para saber se os RUCs são de competência da Prefeitura ou da Norte Energia. 

Também quero falar da Emenda Impositiva de minha autoria que desde 2018, foi aprovada por 

essa Casa de Leis e que até hoje não saiu do papel, que foi uma ambulância para o Assurini, 

sabemos da necessidade. Como o nobre João Estevam falou dos trabalhos realizados nos 

travessões do Cajá I, Cajá II, Sol Nascente enfim. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: solicito o Executivo Municipal na 

questão da iluminação pública nos bairros de nossa cidade como por exemplo, no bairro da Grande 

Brasília com grande número de lâmpadas queimadas, no Nova Brasília II que é Liberdade, Santa 
Ana e etc. Na segunda-feira estive visitando a rua 15 atendendo pedidos de moradores solicito ao 
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Executivo Municipal que se sensibilize quanto a situação da mencionada da rua no Mutirão, as 

ruas do Mutirão estão praticamente todas intrafegáveis. No bairro Liberdade como o a nobre 

Irenilde acabou de falar já começaram o serviço de limpeza e espero que termine porque por 

03(três) a 04 (quatro) vezes que começam e não terminam antes de terminar uma rua passa para 

outra rua e assim não concluindo o trabalhos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Zé Reinaldo, que após os cumprimentos disse: ouvi o vereador Almiro falar sobre a questão da 

água não somente do bairro Colina, não só no Bela Vista, Paixão de Cristo. No Buriti quem diria 

que no Buriti nós iriamos sofrer com retaliações por parte dos moradores questionando a qualidade 

da água, fui lá e presenciei de perto e o que acontece ficamos sentidos porque as pessoas fazem 

um grande investimento numa localidade para morar e ai quando chega no final das contas o que 

ele mas precisa é a água e não tem com qualidade. Então acredito que temos que ter mais união 

para com essa situação, porque se não tivermos uma água de qualidade infelizmente vamos ficar 

numa situação de não termos como combater o COVID-19. Conto com o apoio dos nobres colegas 

porque na água é de grande importância. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: gostaria de falar sobre a questão da 

psiquiatria, hoje recebi uma denúncia por telefone a pessoa foi no CAPS e não foi atendida e depois 

foi na UPA e mandaram o paciente para casa. Quando houve a reforma psiquiátrica foi justamente 

para tirar aqueles pacientes com transtornos mentais, que antes existia o tal de sanatório que era 

um verdadeira prisão e que hoje não existe mais, foram implantados leitos no Hospital Municipal 

para atender os pacientes com transtorno mental em crise. Então hoje quem atende esses pacientes 

em crise é a UPA e depois encaminha para o CAPS, só que esse senhor foi na UPA conforme ele 

me passou hoje e a UPA não fez nem uma medicação no filho dele. Então amanhã vou está 

verificando ver quais os profissionais que estão lá atendendo e também na UPA. Esses pacientes 

tem que realmente serem atendidos o paciente estar sendo medicado mas conforme a família dele 

disse que não está surtindo efeito. Então a família estar muito preocupada devido os atos dele 

dentro de casa porque ele pode machucar qualquer pessoas dentro de casa. Então é uma situação 

muito difícil, peço aos colegas que ajudem para que realmente possa estar solucionando esses 

pacientes que quando entram em crise tem que realmente ir na UPA para atendimento do 

tratamento deles já que não temos leito de internação para os pacientes com transtorno menta. 

Então foi essa problemática que recebi hoje essa denúncia. Dizer aos pares que é uma preocupação 

que eu tenho com relação ao Hospital de Campanha, espero que essa licitação da OS seja feita com 

urgência para que possamos estar acompanhando fomos lá eu e os vereadores Loredan, Zé 

Reinaldo e demais outros vereadores devem ter ido lá também. Vimos a Empresa Projetar do nosso 

amigo Jairo que que termina já na sexta-feira e o restante? É uma preocupação muito grande. 

Sabemos que tem pacientes que tem que sair do Hospital Municipal porque não temos gasometria. 

Então é assim e por isso queremos está acompanhando a questão das UTIs quando os equipamentos 

estiverem chegando estaremos acompanhando para que esse Hospital de Campanha chegue logo 

que chegue a tempo ainda para que esses paciente tenha uma boa atenção. Por isso que as pessoas 

só querem ir para o Hospital Regional. Então que isso realmente possa acontecer tem as máscaras 

de mercúrio para que esses pacientes possam ser atendidos da melhor forma possível. Dizer a todos 

que é uma grande preocupação sabemos da economia muitos comerciantes estão falindo sabemos 

disso por conta da economia do nosso município. Mas vejo uma preocupação, conversando no 

grupo do COVID e com os empresários a ACIAPA (Associação Comercial) aonde ficou 

combinado que assim que tivesses as UTIs instaladas no Hospital de Campanha os comércios iriam 

abrir. Dizer que nas pessoas ligam ai converso com os profissionais, com os médicos ele dizem 
que hoje está tudo lotado. Tenho um senhor no Hospital do Mutirão precisa ir para o Hospital 
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Regional e não tem leito e vice-versa. Então é assim é uma preocupação sabemos o comércio está 

sofrendo, mas temos que ver realmente ver com as autoridades sanitárias para que realmente a 

gente não possa indo além. Gostaria de dizer que recebi um relatório do Conselho Municipal de 

Saúde que foi para a Câmara sobre a construção do Centro Especializado de Reabilitação, visual, 

auditiva e motora, isso é um projeto já tem uns anos ele deu início em maio de2015, onde foi 

construído não na sua totalidade ali próximo ao CAPS, só que o Conselho Municipal fez um 

relatório foram lá alguns conselheiros e fizeram um relatório, no qual eles viram bastantes 

irregularidades no contrato de nº 239/2015, descumprimento de clausulas, pagamento efetuado 

sem a devida comprovação da  execução da obra, antecipação de recurso sem previsão ou seja 

pagaram antes da obra algumas situações. Então esse Convênio com o Ministério da Saúde já teve 

07 (sete) aditivos e o Conselho Municipal após sua conclusão eles encaminharam para o Ministério 

da Saúde, Ministério Público Estadual, Ministério Público Estadual e eles deram um prazo até dia 

10 (dez) de janeiro para concluir. Sabemos que estamos num período eleitoral, m outubro, 

novembro ou dezembro vai acontecer e é uma preocupação deixar para outra gestão sendo que tem 

que concluir. Outra situação grave que eu achei é que foi comprado um milhão de reais de 

equipamentos e eu fui lá com a Simone Fortunato, aonde ele trabalha próximo ao almoxarifado 

ela trabalha na parte onde verifica a questão dos equipamentos e os equipamentos que estão na 

relação não estavam lá e ela me disse vereadora para cá não veio. Então ela trabalha no patrimônio 

e afirmou que para lá não veio. Fiz essa indagação ao Conselho Municipal e essa resposta ainda 

não tenho. O que se diz pelos corredores é que esses equipamentos para que eles não ficassem com 

problemas foram encaminhados para as Unidades de Saúde, só que que antes desse governo 

terminar tem quem assinar um termo que vou pedir na próxima sessão, porque tem que assinar um 

termo e comprar esses equipamentos até dezembro porque o recurso foi repassado. Então esse 

Centro é realmente um abacaxi é muita coisa apara se descascar. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: na conversa anterior 

ele mencionou meu nome sobre o financeiro que o Governo ainda não repassou para esse Hospital 

de Campanha apesar de ter prometido. Eu vejo que Prefeitura de Altamira MDB e Governo do 

Estado que é MDB, Governador do Estado o senhor Helder ele dizia que iria ser presente. Nos 

anos de 2013 a 2016, não fez nem um convênio porque era PSDB agora nos anos 2017 a 2020 é 

MDB. O Prefeito de Altamira quando o pau quebra ele joga culpa na Belo Monte tudo é Belo 

Monte, apesar de ele ter usufruído muito dinheiro Presidente. Hoje ouvindo os colegas vereadores 

quando falam nos bairros abandonados de Altamira, todos os bairros periférico. No centro da 

cidade se vocês puxarem as prestações de contas ele investiu em 07 (sete) anos e meio segundo 

pelos relatórios resumidos no primeiro quadrimestre até os últimos, mas de quatrocentos milhões 

em urbanismo a Prefeitura Municipal de Altamira e o que nós vimos ai nas ruas são crateras 

prejudicando o povo de Altamira ao seu acesso. Eu espero que no futuro em breve daqui há 06 

(seis) mês e meio a Prefeitura de Altamira o povo de Altamira que possa ser governado por uma 

pessoa que tenha capacidade de fazer o Orçamento participativo e transparente. Igual temos hoje 

a média de cinco milhões de reais por mês dos royalties de Belo Monte, dar muito bem para pagar 

os custo do aterro sanitária da ETI, da água tratada e servir esse povo dentro do que deve ser 

servido e não ficar nessa brincadeira de governar Altamira em plena pandemia brigando por um 

Hospital de Campanha que vai custear sendo que os dois são da mesma legenda, vergonhoso para 

quem se fala ser político. Ouvi o Almiro falar que no ramal da sete os empresários estão bancado 

com o óleo, eu acredito que seja verdade sim Almiro, porque a Vicinal Jamanxim toda ela foi 

custeada o óleo diesel e pagaram o operador da patrol da Prefeitura e ainda tem que fazer a 
recuperação da máquina da Prefeitura. E também agora nesse momento estão fazendo a 
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recuperação da Estrada da Boa Esperança 04, e também o custo do óleo diesel é dos empresários 

e moradores daquela região, apesar vereadores que tem uma licitação no valor de (dois milhões de 

reais e duzentos e trinta e um mil reais de óleo diesel estar destinado essa licitação. A pergunta 

que faço é essa ora se tem uma licitação aberta para 2020, que dar em torno de cinquenta mil litros 

por mês para Castelo de Sonhos e não tem óleo diesel? Então quando a base do governo diz que é 

mentira é mentira o que eles fizeram de tentar governar Altamira ao longo de 06 (seis) anos e meio 

de enganar esse povo, sempre dizendo parabéns Juvenil, parabéns Juvenil, só se for parabéns pelo 

o roubo que ele fez até hoje porque se fizer uma CPI vereadores na SEOVI, na Educação, Saúde 

em todas as secretarias vamos ver o rombo enorme , porque essa Prefeitura recebeu mais de três 

bilhões de reais em dinheiro e que não era para estar abandonada da forma em que estar. Para 

responder nobre Isaac que vossa excelência viu meu nome na pesquisa isso foi as pessoas que 

colocaram mas ainda não sou candidato a Prefeito de Altamira não, vou falar a público vou 

trabalhar para que o Dr. Loredan e Marquinho se unam para que possamos vencer essa Prefeitura 

e mostrar para o povo de Altamira que dinheiro público poderá ser investido melhor do que está 

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

cumprimentos disse: dizer que observando algumas falas na questão do Hospital de Campanha, 

mas nosso desejo é que esse Hospital o mais rápido possível esteja funcionando para o bem do 

povo da nossa cidade. ouvi o vereador Edvam falando sobre a questão do comércio que vão fazer 

na reabertura do comércio em Altamira, mas eu vou gostaria que essa reabertura fosse feita o mais 

rápido possível  com as responsabilidades dos próprios comerciantes , mas que foi feito também 

onde já cobrei diversas vezes as isenções de multas, taxas, protestos em cima de taxas de impostos 

que estão sendo feitos em cima da taxa  tributária nos nossos comerciantes de Altamira que estão 

indo para o Cartório protestar o nome das pessoas e  muitas das vezes até executar. Dizer ao 

Prefeito que ele não deixe esse legado de massacrar e acabar com as pessoas e nisso que 

gostaríamos que o senhor Prefeito fizesse. Faço apelo aos nobres colegas que todos peçam a 

reaberta do comércio que o Prefeito faça essa anistia aos nosso comerciantes de Altamira para que 

eles possam exercer suas funções nesse momento tão difícil. Então Presidente quero falar sobre as 

Emenda Impositivas que as vezes nós até comprometemos com as comunidades como por exemplo 

fui na comunidade Quatro Bocas, que fui lá, juntamente com o Presidente Dr. Loredan a saudosa 

vereadora Delza fomo lá, falamos sobre o Posto de Saúde que com o valor da Minha Emenda 

Impositiva eu disponibilizei para lá para pedir equipamentos para equipar o Posto de Saúde, onde 

foi acordado entre nós na Câmara num acorde de cavaleiros. Noi ano seguinte eu disponibilizei 

para uma ambulância completa e coloquei essa Emenda e o Prefeito se quer olhou para eles. O 

caminho agora Dr. Loredan é a justiça não tem mas esse negócio de conversa não, tem que ser a 

justiça porque ela vai dizer porque isso é verba que está no Orçamento nós aprovamos e está lá, 

assim nós passamos por situações complicada perante o povo das comunidades. Então Presidente 

está na hora de tomarmos providência e o caminho é a justiça. Quero fazer uma cobrança sobre a 

questão da educação, depois dessa esculhambação toda que vivenciamos, o kit merenda que foi 

doado somente uma vez são 03 (três) meses de pandemia e o governo fica calado e os professores 

ficam mandando mensagens para NIS dizendo que as crianças não receberam o segundo kit de 

merenda, toda hora estamos recebendo denúncia das classes trabalhadoras da Educação. Então 

Presidente temos que fazer levantamento disso porque o Juvenil estar aproveitando essa pandemia 

aonde o vereador Aldo colocou com muita propriedade levando tudo na conversa a cidade estar 

abandonada a infraestrutura estar toda bagunçada, falta iluminação pública na cidade ninguém ver 

nem uma frente de serviço na cidade e o dinheiro entrando Aldo nos cofres da Prefeitura e obras 
que é bom nada. Já estamos terminando o mês de junho temos que dizer  Prefeito crie vergonha 
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na cara e procurar devolver o que o povo fez por vossa excelência na nossa cidade devolver através 

de obras de serviços  já estar encerrando sua carreira política tenha pelo menos um pouco de 

dignidade já estamos cansados de tanta cobrança de tantas denúncias que são feitas para nós, a 

gente vem na tribuna da Câmara fala, as vezes somente mal compreendidos nas ruas, onde eles 

dizem que nós vereadores não fazemos nada  mas o retrato é esse que esta ai. Nós vereadores todos 

com um proposito só nos unirmos para colocar esse Prefeito no devido lugar dele. Agradeceu. 

Fazendo uso da palavra o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: quero esclarecer que 

possamos ir à Justiça com relação as Emendas Impositivas precisamos ter informações oficial da 

Prefeitura que nem tudo tem no Portal da Transparência. Então o pedido de informação após 

aprovado que foi agora o Prefeito tem até 30 (trinta) dias para responder, mas ele é obrigado a 

responder sob crime de responsabilidade. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, 

que após os cumprimentos disse: voltar um pouco ao passado no ano de 2013, onde era outra 

gestão, outro Presidente pedir várias vezes para criar uma comissão do não cumprimento das 

Condicionantes e nunca fui atendido. Mas no ano de 2016 em plena eleição eu disse nunca é tarde 

eu vou aceitar bem nesse período o Presidente permitiu que fosse criada essa comissão para 

acompanhar o não cumprimento das condicionantes. Porque eu estou falando isso? porque hoje eu 

passei na Lagoa e verifiquei a situação continua na mesma são cento e sessenta e cinco famílias e 

o pior Presidente que está acontecendo a Prefeitura ficou responsável para revitalizar aquela 

localidade. É de interesse de todos nós independente da CPI, fazer uma reunião com a Norte 

Energia para termos logo uma posição para tirar aquelas pessoas que estão em torno da Lagoa até 

para a Prefeitura aproveitar o verão para a população receber infraestrutura que já tem um projeto 

muito bonito com uma praça. A questão da água como foi falado que o vereador Zé Reinaldo falou 

a pandemia precisa de água, na Colina, no Santa Benedita foi tudo afetado pela incompetência da 

implantação do sistema de água que até hoje a Colina não recebe água, o Santa Benedita e o 

Bonanza, porque não existe operação o rap está lá somente de enfeite. A muito tempo que eu falo 

a comissão foi lá e encaminhamos a denúncia foi num tapa na cara que as pessoas achavam que 

nós queríamos nos aparecer. Fomos em todos os RUCs, ouvimos a população passamos todos os 

relatórios e encaminhamos ao IBAMA, Ministério Público, Defensoria Pública da União, para a 

Prefeitura e Norte Energia e hoje estamos ai com situação muito difícil sem água. Em Belo Monte 

a agua é tratada e os RUCs que desde o planejamento era para ter sido implantado. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: quero dizer 

ao vereador Zé Reinaldo com relação a água do bairro Bela Vista, faz muito tempo que os 

moradores de lá não tem problema com água, vossa excelência vá lá fazer uma visita porque 

acredito que somente fica ouvindo as pessoas falarem por isso que digo temos que ir nos bairros.  

Dizer também ao vereador Aldo que óleo e água não se mistura Loredan e Marquinho jamais o 

Marquinho vai aceitar ser vice e nem o Loredan também. Então ele disse que é pré-candidato a 

Prefeito ele tem que cumprir com sua palavra o único patrimônio que o cidadão tem é a palavra, 

ele tem que ser candidato a Prefeito porque ele disse que vai ganhar. Quero dizer aos meus amigos 

da Grota Seca que nessa semana ainda vai iniciar todo o serviço de recuperação do ramal, conforme 

solicitações ao vereador Isaac o senhor Prefeito já deu ordem de serviço, onde vai ser encascalhada 

a ladeira próxima da Igreja e Escola Santa Terezinha com esse serviço feito facilitará a 

trafegabilidade e toda a extensão da ramal Grota Seca saindo já na Princesa do Xingu. Sobre as 

Emendas Impositivas quero dizer aos meus colegas vereadores que por um lado vocês tem que 

ficar feliz com essas Emendas algumas ainda não foram atendidas ainda porque não é melhor poder 

atender essas famílias com o auxílio emergencial que não foram atendidas pelo o Governo Federal 
para que possamos doar esse valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para essa famílias que estão 
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passando necessidade. A Emenda de minha autoria é para ampliar o Posto de Saúde do ramal 

Monte Santo. Então eu acho que nós temos que ficar feliz, vocês tem que votar a favor para ajudar 

essas pessoas. Porque que vocês falam tanto na água do bairro Paixão de Cristo mas nem um de 

vocês liberaram a Emenda Impositiva para resolver o problema daqueles moradores o único 

vereador que lembrou de lá foi eu tem mas nunca fui lá para pedir voto. Quero dizer a população 

do bairro Santa Ana que rodo o bairro vai ser contemplado com o serviço de terraplanagem 

algumas ruas do santa Ana vai ser asfaltada e Liberdade. Dizer também que no bairro Nova 

Altamira todas as ruas vai ser contemplado com a recuperação das mesmas. Dizer meus amigos 

que eu conheço o Prefeito Juvenil eu desafio qualquer um se o Prefeito Juvenil vai aceitar que 

alguém forneça óleo diesel para que seja recuperado ramais, ruas enfim, ele não aceita isso. No 

travessão da sete no travessão do Andrade que você fala ele é terceirizado da Prefeitura o que está 

sendo feito lá é o município que está pagando. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Edvam Duarte, que após os cumprimentos disse: quero falar aos amigos 

comerciantes que tem sofrido de forma demasiada que eu tenho certeza que vamos achar um ponto 

de equilíbrio entre a responsabilidade com a economia e entre com a reponsabilidade com a saúde, 

isso eu tenho certeza esse povo já tem sofrido muito, tenho certeza que eles mais do que ninguém 

vão ser responsável pela fiscalização das regras que tem que ser cumprida. Reforçando a 

solicitação do colega que amanhã façamos em conjunto oficio direcionado ao Governador do 

Estado para que ele honre com o compromisso que ele fez com o documento que ele assinou em 

Altamira, enviando o recurso de imediato para o m município porque caso contrário não tem como 

viabilizar o Hospital de Campanha está pronto com a contrapartida do município a parte de 

engenharia e a parte de equipamentos e de manutenção do hospital não vai ser possível porque não 

tem recurso. Peço a todos os colegas que assinem esse documento de forma urgente urgentíssima 

do repasse para os cofres do município para que seja efetivado o hospital. Agradeceu. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, disse: dizer que fiz algumas anotações 

muito salutar esse projeto de retomada da reabertura do comércio que foi uma das cobranças da 

Câmara de Altamira. Nós fazemos parte da comissão que discutiu com os empresário, Ministério 

Público, Prefeitura e com todos os órgãos envolvidos foram feitas uma série de sugestões para 

serem acatados e uma delas é viabilizar o mas leitos de UTI. Portanto convido os colegas 

vereadores também a vereadora Socorro, Zé Reinaldo que foi comigo no Hospital de Campanha. 

Estou querendo ver se se na quinta-feira fazer visita após a reunião da CPI visita o Hospital 

Regional para saber a como anda essa questão dos leitos de UTI porque infelizmente o que 

recebemos no watt zap que eu acho que todos os colegas devem receber também é pedido de 

familiares para interceder junto ao hospital para viabilizar um leito de UTI para um parente que 

está grave seja na UPA ou seja no Hospital Geral. E na prática precisamos saber se esse leitos do 

recurso do PDRSX e com os equipamento da Norte Energia que estão sendo entregues, se veja foi 

viabilizado se não qual a previsão, se os pacientes estão indo para o Hospital Santo Agostinho ou 

se não estão. Então eu acho valido avisarmos o Diretor do Hospital regional que nós iremos na 

quinta-feira por volta das 10 hora da manhã para que possamos ver de perto essa situação dos leitos 

de UTI que é um dos pré-requisitos para flexibilização e também a questão dos leitos clínicos. Nós 

tivemos a informação que o Hospital de Campanha está bem encaminhado tivemos lá fazendo essa 

visita em breve estará pronta a parte física, mas sem uma empresa para ingerir concordo se a 

Prefeitura provar que o estado ainda não fez o repasse que nós possamos entrar cobrando também 

como Câmara, apesar de que na vinda do Governador a Câmara foi esquecida não foi convidada, 

mas de qualquer forma nosso papel é lutar pelo município. Mas é preciso ressaltar que hoje não 
tinha nem um leito lá no Hospital Geral de Altamira, tinha um paciente aguardando em casa para 
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ir papa a UPA que também não tinha leito. Eu lembro que a ex-secretária de Saúde prometeu numa 

live em várias reuniões que até inaugurar o Hospital de Campanha os leitos do Hospital Geral iam 

aumentar para 55 (cinquenta e cinco) leitos para os pacientes com COVID-19 e até o momento 

cerca de 28 (vinte e oito) leitos estão destinados ao COVID-19. Então eu quero de público fazer 

apelo para que o Secretário atual de Saúde revidar esforços até a OS assumir o Hospital de 

Campanha que pode ser rápido e que também pode demorar por conta da questão da licitação que 

hoje tive informação que foi cancelada e para fazer novamente pode levar alguns dias. Que 

viabilize realmente que se cumpra a promessa que foi feita de aumentar para 55 (cinquenta e cinco) 

leitos, com isso conseguimos garantir essa flexibilização porque a gente dar principalmente para 

nossa população de Altamira a possibilidade de ter leitos no Hospital Geral para internar os casos 

de média e baixa complexidade e deixar os casos de alta complexidade para o Hospital Regional. 

Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos 

senhores vereadores e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar a presente Ata que 

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

do mês de junho do ano de dois mil e vinte.  
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