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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

VINTE E CINCO DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, à hora regimental reuniram-se 

via aplicativo ZOOM, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de Andrade Mello, os senhores 

vereadores: 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, José Reinaldo 

Ferreira e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. Em seguida o senhor Presidente solicitou 

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

Mandando justificar a ausência do vereador João Estevam da Silva Neto. Estando ausentes os 

vereadores Raimundo Sousa Aguiar e Victor Conde de Oliveira. Em seguida submeteu a Ata 

Ordinária realizada no dia nove de junho do ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação. Aprovada unanimidade. O senhor Presidente Dr. Loredan 

Mello, disse: quero esclarecer que houve um erro da Secretaria Legislativa no que diz respeito à 

algumas indicações e pedido de informação, quero esclarece e que conste em conste em Ata, o 

Pedido de Informação de nº 021/2020, é para incluir as palavras que mandamos para o secretaria 

mais só que ele já havia mandado para vossa excelência, é para incluir o patronal e do servidor o 

segurado da ALTAPREV e também esse pedido de informação não somente de minha autoria ele 

é em conjunto com os vereadores da oposição Marquinho, Aldo Boaventura, Socorro do Carmo, 

Zé Reinaldo e Almiro Gonçalves. Assim como a Indicação também é em conjunto da ponte do 

Bucha, com os vereadores da oposição, Marquinho, Aldo Boaventura, Socorro do Carmo, Zé 

Reinaldo e Almiro Gonçalves. Esclarecer que há necessidade da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, se reunir para exarar o Parecer ao Projeto de nº126/2020, hoje será lida uma Emenda 

da Oposição semana passada foi lida uma Emenda da base e não tem como dispensar parecer 

porque é um projeto que tem complexidade uma vez que mexe com as Emendas Impositivas dos 

vereadores da assessoria jurídica é diferente de um Projeto de Lei que não vai ter repercussão 

financeira e mesmo que a comissão seja contra a Emenda ela tem que dizer se ela é contra ou a 

favor. E nós só temos amanhã e segunda-feira, para se reunirmos para poder colocar em votação 

junto com o projeto na próxima terça-feira. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, Fazendo uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os 

cumprimentos disse: dizer que os trabalhos já começaram na zona rural a equipe 03, está 

trabalhando no ramal Grota Seca, temos outra equipe no ramal do Cipó Ambé, as equipes estão 

trabalhando normalmente como todos os outros anos. Portanto quando se trata de estradas não se 

trabalha somente nas principais temos os acesso que fazem as ligações até a casa dos moradores. 

Convido os colegas para fiscalizar os trabalhos para ver onde estão sendo aplicado o dinheiro 

público. Na zona urbana temos os trabalhos de tapa buraco, no bairro Sudam II, uma parte do 

centro está sendo trabalhada nos bairros Airton Senna I, Airton Senna II, Santa Ana, Dom Lorenzo. 

Recuperação das ruas de chão Paixão de Cristo, capina no centro da cidade. Dizer que o Prefeito 

nunca deixou de atender a população, o Prefeito Domingos Juvenil atende todos os vereadores 

tanto oposição quanto base ele quer saber que atende a população de Altamira.  Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Edvam Duarte, que após os cumprimentos disse: como 

comentando dois fatos tristes em nossa cidade as perdas das pessoas queridas como o senhor 

Raimundo e a Inês uma grande guerreira. Dizer aos nobres colegas que fazem parte da CPI da 
Saúde que se vocês concordarem nos reuniremos dia 30 (trinta) as nove hora e trinta minutos no 
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Plenário da Câmara Municipal. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Almiro 

Gonçalves, que após os cumprimentos disse:  quero dizer a todos que nos assiste que estive no 

conjunto Santa Benedita já temos duas ruas asfaltadas, parabéns ao nosso Governador em parceria 

com o Prefeito Domingos Juvenil, onde ele escolheu 15 (quinze) ruas no conjunto Santa Benedita 

para serem asfaltadas. Também no Mutirão sabemos que é pedido do Presidente do Dr. Loredan 

Mello. Nos bairros Jardim Altamira Bela Vista, Jardim Primavera. Também quero dizer que estive 

na Avenida Castelo Branco apedido dos moradores, inclusive tem indicação para a pavimentação 

da mesma. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, que após os 

cumprimentos disse: dizer que ao longo da semana estive fazendo algumas visitas no bairro 

Ivalândia a convite de alguns moradores. Agradecer aos nobres colegas que antecederam quando 

falaram com relação ao Santa Benedita, Castelo, a população desses bairros estão pedindo socorro, 

pedindo melhoria de vida para aquelas pessoas que lá moram. Dizer a nossa esperança maior é em 

Deus. Dizer que para mim é hoje é motivo de muita alegria hoje usar esse espaço para parabenizar 

a Igreja Assembleia de Deus que no dia dezoito passado completou 109 (cento e nove) anos. Em 

nome do Pastor Waldemar parabenizo todos os Pastores de Altamira e do mundo que estão orando 

nesse momento de pandemia por todos os seus irmãos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: senhor Presidente estive visitando a 

Serrinha, ramal dos Crentes, ramal das Lagoas, dizer que já preparei oficio ao Prefeito Municipal 

solicitando atenção especial para com a ponte no ramal dos Crentes, assim como também a 

recuperação estrada. No trecho da Serrinha até a porteira da Fazenda Ipê, aquele trecho está 

totalmente intrafegável, solicitei ao Executivo Municipal que tome as devidas providências para 

que aquele povo que tenha o direito ir e vir. Agradeço a todos do grupo de watt zap do Santa 

Benedita, que estão fazendo manifestação com baixo assinado sobre a Avenida Castelo Branco 

que de certa forma é indicação deste vereador. Como está acontecendo o asfaltamento no conjunto 

Santa Benedita quero chamara atenção para com um fato muito importante, solicitar ao Secretário 

de Obras, atenção devida no aspecto para não acontecer o que aconteceu com a Norte Energia, 

sabemos que as ruas do Santa Benedita praticamente todo inverno elas ficaram inundadas 

consequências das chuvas e a consequência que com certeza o solo está no mínimo dois a três 

metros encharcado. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que 

após os cumprimentos disse: quero começar lamentando a perda do nosso companheiro Raimundo 

Araújo, que o Legislativo teve nesse último domingo r de todos que perderam familiares, 

infelizmente não serão os últimos por conta desse vírus violento e assustador com o número de 

pessoas que tem afetado. Quero falar sobre a Emenda Impositiva que estamos anexando ao Projeto 

nº 126/2020, direcionando normas para que os recursos das Emendas Impositivas referente a 2020, 

seja distribuído em forma de recurso financeiro as pessoas carentes do município. Gostaria também 

nobres companheiros que o Prefeito Municipal enviasse a essa Casa informações do porque não 

cumpriu as Emendas de 2018, e que faz nós abrir mão das Emendas desse ano sem ter contemplado 

no ano de 2018 na execução de 2019. Na próxima semana estarei em Altamira com certeza ainda 

não teremos Sessão presencial mas iremos abordar os nobres vereadores a essa situação.  Ao meu 

ver essa Emenda hoje formulada pela oposição ela vem regulamentar esse Projeto de Lei para que 

ele não se forme em hipótese nenhuma uma possível compra de votos em vésperas de eleições que 

é a minha grande preocupação.  Sempre foram feitas em época de campanha farras com o dinheiro 

público e parece que essa será feita da mesma forma. Temos que ingressar com o Ministério 

Público para que ele possa verificar de perto a execução desse financeiro. Porque ao longo desses 

sete anos e seis meses o Executivo Municipal ele brincou com a cara da população e com a cara 
dos vereadores principalmente, a oposição quer fazer um trabalho sério com recurso público. Eu 
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ouço e vejo ao longo desses anos as ruas de Altamira, os tapa buracos, um alisamento de máquinas 

que muitas das vezes não é feito um trabalho com cuidado. A minha preocupação agora com o 

Santa Benedita que está sendo, asfaltada diante da conversa do Assis Cunha, porém não vejo o 

trabalho paliativo porque a inundação é porque não tem o escoamento das águas, teria que ser feito 

uma drenagem muito seria antes de colocar o asfalto. Porque se não é mais um serviço paliativo. 

Apesar de ser necessário nesse momento talvez emergencial, Altamira precisa ter mais respeito 

com o dinheiro público, fazer obras que possam ser fortes que possa servir a comunidade por 

muitos anos se não vira vu tapa buraco igual virou esses anos, aonde desde as rotatórias, as ruas 

nunca o povo de Altamira teve essa ruas asfaltadas com dignidade. Então nem falo aonde não foi 

asfaltada onde vira verdadeiras crateras. Por falta muitas das vezes de respeito e responsabilidade. 

Estarei na próxima semana dias 28 (vinte e oito) e 29 (vinte e nove) temos a reunião da CPI, onde 

fui nomeado Presidente, Maia Júnior relator não me recordo os membros titulares e suplentes, mas 

que teremos um trabalho muito árduo fiscalizar o período em que o vereador Roni esteve presente 

em nossa Secretaria de Educação. Dizer a rodos que a investigação não será leva a perseguições 

pessoais, nós levaremos a investigação no caráter da função pública, mas se ao longo da 

investigação nós apurar que não houve ato ilícito com certeza o relatório será encerrado por ali. 

Mas também ao decorrer das investigações tiver atos ilícitos nós não vamos titubear em fazer os 

encaminhamentos necessários dizendo o que aconteceu naquele período. Agradeceu. Em seguida 

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

COVID-19, tivemos acesso as informações de que a primeira empresa desistiu e tem a segunda 

empresa que com essa OS esse Hospital de Campanha que realmente possa no mínimo possível 

de dias para que realmente possa ser entregue nós temos pacientes que realmente precisam desses 

leitos. No qual vamos fazer outra visita lá no Hospital Santo Agostinho e também no Hospital 

Regional, estamos aguardando o Presidente para possamos marcar esse dia para fazermos essa 

visita. Saber também a questão dos recursos são recursos públicos para que também estejamos 

avaliando e fiscalizando que é o nosso papel. Também visitei os bairros Liberdade, Santa Ana e 

verifiquei vereadora Irenilde a questão do tapa buraco. Também pedi na Avenida Castelo Branco 

é indicação de minha autoria pedi a operação de tapa buraco, mas o vereador Almiro como disse 

se passar o asfalto é bem melhor.  Gostaria de dizer a todos os Edis e as pessoas que nos assiste 

que é vereadora sempre lutou pelo Santa Benedita, neste mandato desde o primeiro mês as 

indicações foram para o Santa Bendita, onde lá tem dezenove ruas e solicitei através de indicação 

ao Executivo Municipal para que fizesse a pavimentação, ele sempre tinha uma desculpa da 

drenagem mas agora graças a Deus aquelas pessoas estão sendo beneficiado com o asfalto, 

sabemos que é paliativo porque tinha que ser feito como o vereador Aldo falou a drenagem para 

que realmente seja um serviço definitivo. Conversando com os servidores públicos nas Unidades 

de Saúde no CAPS na Farmácia do CAPS e também servidores que estão também na frente do 

COVID-19, no puerpério por exemplo na sala de parto eles também estão atendendo pacientes 

com COVID-19, que também foi dado uma gratificação como estão dando para os outros 

servidores que estão à frente do COVID-19. Outra situação que já houve indicação também sobre 

a questão da insalubridade e periculosidade quanto tempo essas pessoas estão sem receber que 

trabalha no CAPS foi tirado a periculosidade, isso é um absurdo. As Unidades de Saúde todos os 

servidores sem insalubridade. Peço a Secretaria Municipal de Saúde que reveja com brevidade são 

famílias que com duzentos, trezentos reais faz falta. Tem uma solicitação de minha autoria na 

questão de implantar um espaço isolado dentro do Hospital Geral já fui atendida aonde as gestantes 

tem um local isolado com suspeita e com COVID-19, no Hospital Geral na sala de pré-parto e 
parto. Sobre as nossas Emendas Impositivas de 140. 336,66 foram destinados para a Saúde para o 
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Hospital Municipal, que realmente possam ser cumpridas. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: Recebi informação do 

Ministro Gustavo Canudo, Ministério de Desenvolvimento Regional da República, do Projeto 

Minha Casa Minha Vida, no qual eu fiz solicitação ao Senador Zequinha Marinho, pedido de 

informação de como estaria esse projeto e foi nos informado vou ler. Cabe informar todos os 

processos relativos ao empreendimento a solicitação retomada de obras que encontra-se em análise 

do agente operador do programa. A Caixa Econômica Federal tendo em vista a necessidade da 

instituição de nova regras para acompanhamento da execução do empreendimento. Então logo o 

pedido seja submetido pela instituição financeira deste órgão, pela analise faz jus pelas normas 

vigente. Então Presidente quer dizer a Caixa Econômica hoje tem se manifestado tem aquelas casas 

Minha Casa Minha Vida abandonadas, dizer que é desperdiço de erário público. Lembro que fui 

lá pedir para não retirar aquelas pessoas que lá estavam morando e foram lá retiraram e lá estão 

abandonadas. Temos que fazer documento ao Gerente da Caixa Econômica para que ele der 

parecer sobre essa questão porque é desperdiço de erário público. Falando em Minha Casa Minha 

Vida ouvi a vereadora Socorro falando sobre a questão do conjunto Santa Benedita, onde moram 

quase mil famílias em que vivem isolados de infraestrutura de acompanhamento de todas as 

esferas. Estou hoje feliz ao ver o governo do estado fazendo sua parte levando o asfalto as ruas do 

referido conjunto, está sendo feito lá é obra exclusiva do governo do estado. Nós como vereador 

o que podemos fazer é indicação, pedindo reparo para tal rua se for lá Prefeito dizer que ele está 

fazendo o trabalho é mentira é obra exclusiva do governo do estado do Pará.  Vi também a 

vereadora Socorro falar da visita aos Hospitais Santo Agostinho e Regional público da 

Transamazônica é importante fazermos essa visita para nos certifica e passar para a comunidade o 

que está acontecendo na transferência dessas pessoas para o Hospital Santo Agostinho para ter sua 

recuperação e assim abrindo espaço para o Hospital Regional possa atender as pessoas de alta 

complexidade.  Apresentei uma indicação solicitando ao Executivo Municipal que ele analise o 

fim de sua carreira política, do fim de sua história política para que ele deixe de ´perseguir esses 

pequenos e médios empresários de Altamira que faça anistia tirando essas taxas e multas que estão 

em cimas dos nosso comerciantes  é muito triste vermos as soas tirando as placas de seu 

estabelecimento para irem embora , outras fechando seu estabelecimento para ficar em casa porque 

não tem condições de reabrir seu comercio, isso me deparei com vários comerciantes na Avenida 

Djalma Dutra, alguns lanches. Eu acho Presidente que é hora de usarmos o poder que deferido a 

nós a Câmara Municipal, já que no Prefeito não se manifesta não toma providências ada que 

possamos ir ao Ministério Público, Ter uma conversa com a justiça para que nós possamos darmos 

alternativa de vida aos nossos irmãos comerciantes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero parabenizar a toda população do 

conjunto Santa Bendita que sempre teve o carinho e a preocupação da vereadora Socorro, onde 

outros vereadores também fizeram várias solicitações para o Santa Benedita, população tão sofrida 

que agora estão recebendo os trabalhos merecido no seu bairro. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: eu quero dizer que que nessa 

semana fui atendido com o pedido dos ramais Monte Santo e Grota Seca, as máquinas estão lá 

recuperando toda aquela vicinal. Também fazendo o trabalho do empiçarramento da ladeira do 

Bezerra. Também solicitei os trabalhos para o Nova Altamira e agora vai ser comtemplado em 

algumas ruas com o asfaltamento e as demais vão ser recuperadas. Também vai ser recuperada as 

ruas 06 e 07.a Rua Isaac Barbosa também vai ser recuperada onde foi um pedido de minha autoria. 

Dizer também que o bairro Bela Vista foi contemplada. Falar sobre as Emendas Impositivas para 
o ano de 2021 foi destinada para os serviços de água no bairro Paixão de Cristo. Gostaria de 
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perguntar ao Presidente com relação a nossa Emenda Impositiva de nº 126, de iniciativa dos 

vereadores da base porque não está para votação hoje? Essa Emenda é para aquelas famílias, que 

não foram, beneficiadas com o auxílio emergencial do Governo Federal.  Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: dizer que iremos 

cobrar o repasse com relação ao convênio que foi assinado pelo Governador do Estado no dia 19 

(dezenove) de maio no município de Altamira e até então não foi repassado nem um real desse 

valor ao município de Altamira para que possamos dar continuidade ao Hospital de Campanha 

para que possa reabrir o comércio de Altamira. Sabemos que o Ministério Público está cobrando 

que saia esse Hospital de Campanha para que possa ter leitos disponíveis para a população e assim 

reabrir os nossos comércio. É importante também ressaltar que a população está nos cobrando 

através da Emenda Impositiva, temos o Projeto de Lei. Protocolamos na Câmara dia 09 (nove) de 

junho, protocolo de nº 374/2020, um projeto muito importante do auxílio emergencial no valor de 

trezentos reais, no prazo de três meses que irá ajudar as famílias que estão com dificuldades. Então 

esse projeto é de suma importância para o nosso município e que infelizmente não foi colocado 

em pauta hoje para votação. A alegação é que tem que passar pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação na qual sou Presidente. A Comissão ela entende eu como Presidente juntamente 

com os demais que fazem parte, entendemos da importância que tem esse projeto para o município, 

haja visto que vai ajudar em torno de 05 (cinco) mil famílias em nossa cidade e há necessidade de 

aprovarmos o mais rápido possível esse auxilio. Então a Comissão dispensou o Parecer para que 

esse projeto fosse votado hoje. Gostaria de uma resposta do Presidente do porque esse projeto não 

está em pauta, faço parte da Mesa Diretora não fui consultado. Quero uma resposta porque com 

relação a Comissão ela entende que é matéria de urgência e precisa ser votada para beneficiar a 

população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Presidente Dr. 

Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: primeiro vou responder a indagação dos 

vereadores Isaac e Maia Júnior,  como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,  

vereador Maia Junior vossa excelência conhece o Regimento e a Lei Orgânica, dispensa de Parecer 

só pode ser feita por Plenária não pode ser feita por maioria de Comissão, vossa excelência pode 

reunir e pode dar um Parecer sobre a Emenda a favor ou contra, mas é preciso exarar um Parecer. 

No início da minha manifestação eu coloquei que se vossas excelência que é difícil reunir os 

vereadores e vossas excelências sabem disso se amanhã se reunirem ou na segunda-feira, mas acho 

que amanhã seria melhor para adiantar na questão da Secretaria Legislativa na terça-feira, todas as 

duas Emendas tanto da base como da oposição, estarão em votação junto com o projeto porque 

não tem como colocar o projeto pelo processo legislativo antes das Emendas serem aprovadas e 

vossas excelências, colocou muito bem que no dia 09 (nove) foi protocolada mas se vossa 

excelência tivesse feito o papel que é o seu papel como Presidente de ter convocado seus colegas 

da Comissão para exarar o Parecer, hoje esse Parecer hoje estaria na pauta, não haveria problema 

nenhum. Só que dispensa vossas excelências não tem esse poder de dispensar apesar de maioria, 

não tem o poder de dispensar sem escrever nada. Nós precisamos fazer o relatório se por ventura 

até amanhã ou segunda-feira, vossas excelências fizerem volto a dizer esse Parecer terça-feira 

estará na pauta. Vocês quanto nós queremos urgentemente que essas famílias sejam contempladas. 

Mas esses mas de dois milhões de reais, eles vão ser tirados das nossas Emendas Impositivas de 

2019, valido ressaltar isso de cada vereador que poderia está indicando uma obra, mas como há 

necessidade premente de atender essas famílias nós resolvemos votar nossa Emenda e direcionar 

nosso recurso para atender a população, principalmente a população mais carentes. A Nossa 

Emenda da oposição é no sentido de incluir além das mulheres que estão incluída no CARD 
ÚNICO do Governo Federal, incluir também profissionais questão parados como disse alguns. Eu 
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quero concordar com o vereador Marquinho que a Prefeitura deveria nesse momento facilitar para 

esses pequenos comerciantes no que diz respeito anistiar a taxa de recolhimento de resíduos sólidos 

e anistiar as multas. Mas nós pedimos para incluir. Nesse Projeto da Emendas Impositiva, também 

os ambulantes, moto taxis, os pequenos produtores rurais porque se nós calcularmos dois milhões 

de reais dividido por 300 (trezentos) reais por três meses são mais de duas mil e trezentas famílias 

que vão ser contempladas. Aproveitando também além, da nossa Emenda que foi lida hoje, gostaria 

de fazer apelo que ela também não vai ser colocada em pauta se não tiver o Parecer da Comissão. 

Aqui eu sou meramente mas temos que cumprir a Lei Orgânica, já dispensamos sim Projeto de Lei 

como de vossa excelência Maia Júnior, na questão do Jovem Aprendiz, mas era um projeto que 

vossa excelência me pediu para colocar a apreciação da Plenária e foi dispensado. Aquele projeto 

ele é importante mas ele não tem a responsabilidade digamos assim, nós estamos em ano eleitoral 

se nós não nos respaldarmos. Temos que ter sim o Parecer da Comissão. Enquanto não tiver não 

vai para a pauta porque assim não estamos cumprindo a Lei Orgânica. Em relação ao pedido de 

Informação, recebemos denuncia de alguns servidores que alegam que a ALTAPREV tem um 

debito da Secretaria Municipal de Saúde que precisa ser apurado. Já foi feito o Pedido de 

Informação pela vereadora Socorro, mas a resposta do Presidente da ALTAPREV não contemplou 

o pedido da colega vereadora. Então sendo assim desta feita nós aprovamos com a assinatura dos 

07 (sete) vereadores de oposição e esperamos que dentro do prazo da lei Orgânica o Presidente da 

ALTAPREV se manifeste porque são recursos públicos do servidor e que realmente é sagrado e 

nós precisamos saber se realmente estão sendo recolhidos e se tem algum debito e se tiver debito 

se foi parcelado deveria ter vindo para a Câmara e até o momento não veio. Então quero colocar 

também essa questão. Dizer que fizemos também um Requerimento em Conjunto da ponte do 

Bucha no distrito de Cachoeira da Serra essa ponte está quebrada algumas semanas, e a Prefeitura 

precisa corrigir. Sabemos que os moradores estão clamando por isso tem alunos do transporte 

escolar, os próprios empresários estão dispostos faze parceria com a Prefeitura para corrigir essa 

ponte sobre o Rio Curuá, o vereador Aldo que é de Castelo de Sonhos, sabe da importância. 

Pedimos ao Prefeito que atenda esse pedido. Nesse final de semana fui no travessão da 07, o 

serviço está bastante avançado que a Prefeitura está fazendo através da empresa AGL, e nós 

queremos que esse serviço se estenda aos outros travessões da 05 e demais. Também agradecer ao 

Governador do estado junto com a Prefeitura com o asfaltamento do Santa Benedita que foi 

liberado no ano passado e estar sendo executado agora. Mas vou aproveitar também e direcionar 

novamente o pedido ao Governador. Hoje recebi uma prestação de contas da 10º- regional o 

Mauricio Nascimento fez uma espécie de prestação de contas. Quero agradecer as ações que a 

SESPA em Altamira está tendo. Mas quero fazer apelo que a SESPA ou o Secretário de Saúde 

envide esforços para agilizar a abertura do hospital de Castelo de Sonhos, devido a questão do 

COVID-19, o vírus está se interiorizando chegando cada vez mais no interior e em breve podemos 

ter casos graves em Castelo de Sonhos, já temos alguns casos e precisamos urgentemente fazer 

abertura deste hospital. Quero dizer a vereadora Socorro que eu estou aguardando o Dr. Edson – 

Direto do Hospital Regional que estava viajando para Belém para agendar em conjunto que 

possamos ir ao Hospital regional averiguar a questão de novos leitos de UTI que é uma das 

Condicionantes para que a justiça possa determinar a abertura do comércio e de todas as atividades 

importantes como os das igrejas também. Estamos fazendo nosso papel que é este. Dizer a 

vereadora Irenilde que o vereador ele tem vários papeis um deles é legislar e fazer requerimento 

como ela bem disse, alguns vereadores da base ele atende os pedidos dos vereadores que este é o 

papel do vereador legislar e indicar obras. Mas existe também o papel muito importante que é o 
papel da fiscalização e cada um age de acordo com suas convicções, cobrar, fiscalizar nada mas é 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075  

Altamira – Pará 
 

7 

uma atitude louvável que quem ganha com isso é a sociedade que empregou o voto na época e que 

nos elegeu para vereador e espera que nós como parlamentar possa fazer nosso papel de 

dignamente. Então esses pedidos de informações quero dizer que há um prazo regimental, já 

pedimos sobre a questão das Emendas Impositivas que o vereador Aldo colocou, por volta do dia 

15 (quinze) de junho. Então pela lei Orgânica são 30 (trinta) dias. Fizemos também Pedido de 

Informação da vereadora Socorro, à respeito do centro de Reabilitação e dos equipamentos. 

Fizemos agora o Pedido de Informação da ALTAPREV esperamos que a Prefeitura nos responda 

o mais rápido possível. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente passou para a 

ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Junior que faça a leitura das matérias. SÓ 

LEITURA. Proposta de Emenda de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Francisco 

Marcos, Aldo Boaventura, Assis Cunha, Almiro Gonçalves, José Reinaldo e Socorro do 

Carmo, que cria o Parágrafo Único ao artigo 2º, como também, cria o art. 3º com os Parágrafos 

1º e 2º e, o Art. 3º para a ser o Art. 4º, ao Projeto de Lei nº 126/2020, do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo utilizar as Emendas Impositivas nas ações em 

decorrência da pandemia da COVID-19. EMENDA ADITIVA (criar-se o Parágrafo Único ao 

Art. 2º). PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: Parágrafo 1º - O Poder Público só poderá 

conceder o referido benefício aquelas famílias que: I - estejam presentes no Cadastro Único para 

programas sociais ou CadÚnico, devendo o beneficiário comprovar efetiva condição de pobreza. 

II - Em favor dos profissionais pertencentes aos seguintes seguimentos e categorias econômicos, 

que estejam devidamente inscritos nos respectivos cadastros municipais: feirantes em geral; 

carroceiros; catadores de recicláveis; ambulantes e demais comerciantes do gênero alimentício 

cuja atividade se desenvolva em vias e logradouros públicos do Municípios; taxistas; moto 

taxistas; Motorista de aplicativo; pequeno produtor rural. Parágrafo 2º - Somente farão jus ao 

benefício emergencial e temporário, previsto na presente lei, aqueles trabalhadores que 

preencherem os seguinte requisitos: I – Comprovação do exercício da atividade mediante inscrição 

nos cadastros municipais relacionados a respectiva atividade econômica desempenhada; II - Ser 

maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo nos casos de mães adolescentes; III - Comprovação de 

residência no município de Altamira. EMENDA ADITIVA (criar-se o Artigo 3º e os Parágrafos 

1º e 2º).  ASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: Art. 3º - Fica o Poder Executivo obrigado 

a criar área (link) dentro do site oficial da Prefeitura Municipal para realizar prestação de contas 

do auxílio emergencial, devendo constar o nome do beneficiário, valor recebido, e data do 

recebimento. Parágrafo 1º - A Prefeitura deve obrigatoriamente dispor as referidas informações 

no prazo de 72 horas contados da data do pagamento, no link criado no Art. 3º. Parágrafo 2º - os 

beneficiários não podem ser servidores públicos, efetivo, comissionado, temporário e nem 

aposentado. Art. 4º - Esta Lei ....... Câmara Municipal de Altamira aos vinte e dois dias do mês de 

junho de 2020. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 3297/2020, de iniciativa 

do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere que seja encaminhada ao senhor Domingos Juvenil 

- Prefeito Municipal, interceder junto ao Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de 

Saúde Pública, implantar o atendimento para testagem do COVID-19, “Teste Rápido”, nos pontos 

de acessos das comunidades rurais para zona rural do município de Altamira.  Indicação n.º 

3304/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, alterar o decreto nº 1.313, de 16 de junho de 

2020, no artigo 3º, inciso 2º, para que as igrejas possam funcionar com 30% da sua capacidade.  

Indicação n.º 3302/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza, 
capina, recuperação e patrolamento das ruas Santarém e Jesuíta Galvão, no Bairro Bela Vista.  
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Indicação n.º 3287/2020, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil Prefeito Municipal e, também, a empresa Norte Energia, por meio da entidade 

competente, realizem a subsistência das obras estruturais no Bairro São Joaquim, principalmente 

a de encanamento de água.  Indicação n.º 3296/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

construção de um (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS) no bairro 

Nova Brasília II, que compreende os bairros: Liberdade, Santa Ana, Airton Senna I, Airton Senna 

II, São Francisco, Loteamento Viena, Loteamento Seninha, RUC Casa Nova e adjacências que é 

constituída de Chácaras e comunidades Cupiúba, Betânia, Monte Santo.  Indicação n.º 3298/2020, 

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 do Gorgulho da Rita, do trecho entre a Agrovila até o asfalto, no Assurini.  Indicação 

n.º 3301/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, dispor sobre a criação de Centrais 

de Atendimento de suporte psicológico e campanhas de acolhimento destinados as pessoas que 

estão em isolamento domiciliar em decorrência da Covid-19.  Indicação n.º 3303/2020, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, implantar uma ala ou espaço isolado dentro 

do Hospital Geral de Altamira São Rafael, seguido de protocolos específicos dos órgãos de saúde, 

para atendimentos as gestantes com suspeitas ou confirmadas com Covid19. Indicação n.º 

3305/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, estudar a possibilidade de aquisição 

e realização dos testes, em pontos estratégicos da cidade, a fim de identificar com maior agilidade 

os casos de Covid-19.  Indicação n.º 3306/2020, de iniciativa do vereador José Reinaldo, que 

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

Saúde, adquirir equipamentos Hospitalares e Contratação de Equipe Técnica Funcional para 

realização de exames de Tomografia e Ressonância para o combate do novo Coronavírus, Covid-

19, no Hospital Geral de Altamira. Indicação n.º 3307/2020, de iniciativa do vereador Victor 

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

competente, providenciar a pavimentação asfáltica e calçamento das ruas. Indicação n.º 

3309/2020, de iniciativa do vereador Dr. Edvam Duarte, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

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

da Floresta.  Indicação em Conjunto n.º 3299/2020, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha e Dr. 

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

competente, realizar os serviços de infraestrutura, tais como: reabertura, terraplenagem e 

encascalhamento nos prontos críticos no ramal do Traíras, zona rural de Altamira.  Indicação em 

Conjunto n.º 3300/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Almiro Gonçalves, que 

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

realizar a contratação, em prazo emergencial, de uma empresa de engenharia para realizar a 

construção da ponte no ramal da Bucha, no distrito de Cachoeira da Serra.  Indicação em Conjunto 

n.º 3308/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e João Roberto, que sugere ao 

senhor Hélder Barbalho, através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção, como 

também, substituição nas que estiverem queimadas, nas câmeras de vídeo monitoramento nas ruas 

de Altamira. Pedido de Informação n.º 020/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, 

que REQUER que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde, que com base no Artigo 
85, XXXIV, da Lei Orgânica do Município, informar a esta Casa de Leis, o andamento da 
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Construção do Centro Especializado em Reabilitação (Visual, Auditiva, Motora) cujo projeto tinha 

como prazo, o início Maio de 2015 e Término da Obra no prazo de 12 meses. Este projeto tem 

parceria do Governo Federal e Prefeitura Municipal de Altamira no valor total de R$ 3.439.217,09. 

Informar o motivo do Projeto até o momento não ter sido concluído.  Pedido de Informação n.º 

021/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que REQUER que seja encaminhada ao 

senhor Fabiano Bernardo - Diretor Presidente da ALTAPREV, que com base no Artigo 85, 

XXXIV, da Lei Orgânica do Município, encaminhe a esta Casa de Leis, informações dos últimos 

04 (quatro) anos: I - se existem valores relativos à contribuição previdenciária de servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde que foram recolhidos e não repassados à ALTAPREV? II - Caso 

existam, que sejam detalhados por períodos os tais débitos, bem como, informado qual será a 

solução para que ocorra a referida arrecadação? Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável ao Projeto de Lei e, também as propostas de Emendas Impositivas ao Projeto 

de Lei n° 124/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, 

favorável ao Projeto n.º 124, como também, as Emendas Impositivas. 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. Indicação n.º 3297/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  

Indicação n.º 3304/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior.  Indicação n.º 3302/2020, de 

iniciativa do vereador João Roberto. Indicação n.º 3287/2020, de iniciativa do vereador Almiro 

Gonçalves. Indicação n.º 3296/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicação n.º 

3298/2020, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 3301/2020, de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes.  Indicação n.º 3303/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo.  

Indicação n.º 3305/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos.  Indicação n.º 3306/2020, 

de iniciativa do vereador José Reinaldo.  Indicação n.º 3307/2020, de iniciativa do vereador Victor 

Conde.  Indicação n.º 3309/2020, de iniciativa do vereador Dr. Edvam Duarte.  Indicação em 

conjunto n.º 3299/2020, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha e Dr. Loredan Mello. Indicação 

em conjunto n.º 3300/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e Almiro Gonçalves.  

Indicação em conjunto n.º 3308/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello e João 

Roberto. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE DA MESA 

DIRETORA. Pedido de informação n.º 020/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, 

que REQUER que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde, que com base no artigo 85, 

XXXIV, da Lei Orgânica do Município, informar a esta Casa de Leis, o andamento da construção 

do Centro Especializado em Reabilitação (visual, auditiva, motora) cujo projeto tinha como prazo, 

o início maio de 2015 e término da obra no prazo de 12 meses. Este projeto tem parceria do 

Governo Federal e Prefeitura Municipal de Altamira no valor total de R$ 3.439.217,09. Informar 

o motivo do Projeto até o momento não ter sido concluído. Aprovado a unanimidade.  Pedido 

de Informação n.º 021/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que REQUER que 

seja encaminhada ao senhor Fabiano Bernardo - Diretor Presidente da ALTAPREV, que com 

base no artigo 85, XXXIV, da Lei Orgânica do Município, encaminhe a esta Casa de Leis, 

informações dos últimos 04 (quatro) anos: I - se existem valores relativos à contribuição 

Previdenciária de servidores da Secretaria Municipal de Saúde que foram recolhidos e não 

repassados à ALTAPREV? II - caso existam, que sejam detalhados por períodos os tais débitos, 

bem como, informado qual será a solução para que ocorra a referida arrecadação. Aprovado a 

unanimidade. 25 Propostas de Emendas Impositivas de iniciativa dos vereadores ao Projeto de 
Lei n° 124/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021. 
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Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei n° 124/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2021, com as 25 Propostas de Emendas Impositivas de 

iniciativa dos vereadores que acabaram de ser aprovadas.  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 Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: Presidente 

somente para dar uma informação, vossa excelência falou sobre o Hospital de campanha, dizer 

que lá já tem uma OS trabalhando para adequar o hospital, acredito eu que até o início do mês de 

julho estará sendo inaugurado o referido hospital. Fui informado que seria agora final do mês mas 

como teve que fazer uma adequação em algumas situações físicas do hospital, as informações que 

chegou até a mim que no começo do mês de julho estará sendo inaugurado o hospital de Castelo 

de Sonhos. Vamos torcer para que seja inaugurado para atender aquela comunidade que tanto 

precisa daquele hospital tanto de Castelo de Sonhos como de Cachoeira da Serra. Agora quero 

falar da nossa cidade de Altamira da zona rural, da situação do papel do município do Executivo 

para que ele faça analise nessa pandemia que estamos vivenciando aqui todos falam que o Prefeito 

sumiu que o Prefeito não estar nem ai para a população, a verdade que seja dita. Vejam bem a 

questão das testagem, teste do município para as pessoas que contraíram COVID ou que estão com 

os sintomas. Fiz uma indicação pedindo para a população na sua maioria que o município fizesse 

esse investimento na saúde pública, comprando testes para poder testar a população, as pessoas 

que vão as Unidades de Saúde não tem o teste. O que a Câmara Municipal precisa estar informada 

é que a Norte Energia doou o Estado mandou e o que a gente ver e as pessoas dando pressão fui 

no Posto de Saúde tal e não tem. O que gostaríamos que o Executivo através do seu Secretário de 

Saúde que eu ainda não tenho conhecimento de quem e o secretário que assumiu a saúde do 

município de Altamira, segundas informações é que o Secretário Renato Mengoni declinou disse 

que não queria mas ser secretário. Gostaria de saber quem é o novo Secretário de Saúde para poder 

enviar essas cobranças a ele. As informação que tenho que está nas redes sociais, nos meios de 

comunicações é que a SESPA através do Governo do Estado é que a própria Norte Energia tem 

feito as entregas dos kits. Gostaria de saber qual foi o investimento do município que fez na questão 

da compra de testes para poder prestar os serviços a nossa comunidade. O silêncio é a marca desse 

governo ele fica calado o tempo passa. Quero falar do Hospital de Campanha que eu espero o mais 

urgente possível que nós possamos estar com esse hospital pronto para atender a nossa população, 

espero que não tenha doentes para colocar lá, com essa problemática do COVID que i vamos estar 

todos tranquilos. Mas quero que este hospital fique pronto, sou um dos entusiasta para cobrar. 

Nessa semana fui comunicado que a conta que o município apresentou ao Governo do Estado, foi 

uma conta com o número errado onde era para vir os recursos do convenio desse hospital, isso é 

inoperância, é falta de responsabilidade social, falta de gestão. Presidente é isso que nós temos 

tomar providência porque esse prefeito já era para estar cassado há muito tempo. Agradeceu. Em 

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

concordo plenamente com que o vereador Marquinho falou é clamor na questão do comércio, nós 

precisamos do Hospital de Campanha com urgência que fique pronto e que não precise ser usado 

mas que tenhamos retaguarda para que realmente o comercio possa estar aberto para que não tenha 

um caos na saúde pública. Essa questão da saúde no município de Altamira é uma questão seria, 

estamos com o colega na Secretaria de Saúde Interino mas não vai ficar que o próximo venha para 

que possamos estar dirigindo algumas coisas para este secretário. Só para reforçar como sou 

servidora pública, sou muito procurada pelos servidores públicos a questão da insalubridade, da 
periculosidade dos servidores das Unidades de Saúde, do CAPS da Farmácia do Caps. A 
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gratificação de nível superior foi tirada também da saúde e muitas outras coisa. A questão dos 

EPIS, os testes como falou o Marquinho estão sendo fornecidos pela Norte Energia e pela SESPA 

através do Estado, foram entregues para os 09 (nove) municípios. O Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores de Saúde no qual eu faço parte também eles foram entregar nas Unidades porque 

não estava chegando nas Unidades de Saúde esses EPIS, conforme informações dos servidores no 

nosso grupo de watt zap, isso realmente é preocupante os servidores tem que trabalhar com 

segurança. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, passou a condução dos 

trabalhos ao 1º- Secretário Maia Júnior, pois o mesmo precisava se ausentar. Ao assumir disse: 

Presidente gostaria de fazer uma proposta sabemos da importância que tem esse auxilio 

emergencial já que estamos aqui a maioria dos vereadores para dar os Pareceres se todos 

concordarem tanto do Projeto de Lei da base como o da oposição, o que queremos é que esse 

auxilio seja colocado para andar. Então gostaria de pedir a vossa excelência se todos concordarem 

que possamos votar hoje dispensar os Pareceres, votamos os dois. Fazendo uso da palavra o 

Presidente Dr. Loredan Mello disse: deixa lhe explicar há necessidade da formalidade do Parecer 

por escrito. Veja bem o fato de exarar o Parecer amanhã ele não vai impedir de nós votarmos, o 

qual o nosso principal objetivo? É votarmos o projeto para que o Prefeito sancione e oferte o 

auxílio as famílias. Esse projeto ele vai ser votado terça-feira, mas um pouco antes vamos fazer 

igual as Emendas da LDO e em seguida aprovamos o projeto amanhã estarei aqui na Câmara as 

10 (dez) horas para ver algumas situações, eu posso participar da reunião, mas eu convoco os 

vereadores Maia Junior, João Roberto e Almiro para amanhã reunirmos com o Dr. Samuel assessor 

jurídico e exarar o Parecer.  E também peço a Comissão Parlamentar de Inquérito Dr. Edvam já se 

manifestou, o vereador Aldo também, assim falta a Comissão de Saúde. Na segunda-feira iremos 

convocar formalmente apresentação do relatório do Executivo orçamentário, referente ao primeiro 

quadrimestre. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os 

cumprimentos disse: nesse momento quero congratular com o povo de Castelo de Sonhos e 

Cachoeira da Serra, as ações mas vez da repreensão ambiental que estamos passando aqui baseado 

nas ações do IBAMA isso já era rotineiro apesar de nós buscar a legalização com toda dificuldade, 

todo segmento que há nas esferas públicas, inclusive quero frisar a chamada corrupção até para 

legalizar uma lavra garimpeira se não tiver não tiver um financeiro na frente não sai essa bendita 

lavra garimpeira para que possa exercer sua função, e ela é uma função muito importante para a 

região, igualmente o setor madeireiro, agropecuário e agricultura. Ai vem os servidores do IBAMA 

despreparados chamando nossa população trabalhadora muitas das vezes de criminosos e não 

podemos aceitar. Diante disso hoje participei de uma reunião em Novo Progresso e eu acabei 

indagando os servidores do IBAMA que estavam lá da forma em que eles vem na abordagem eles 

não aprenderam abordar uma pessoa dentro do que a educação permite porque eu para chegar 

numa pessoa infrator eu também preciso ter um método um preparo para poder chegar afinal nós 

ainda somos brasileiros aqui nessa região também. Estive com eles por volta de umas 03 (três) 

horas de reunião momentos tensos, mas amigável ao final da conversa ficou acordado que eles vão 

verificar o setor de abordagem. O problema é que toda semana tem troca de servidores. Também 

dizer que é um abuso de aeronave nós aqui não podemos andar nem num teco-teco, eles estão num 

helicóptero que cabe umas 20 (vinte) homens e para abordar um cidadão, um produtor de alimentos 

eles vão em vinte homens armados com arma em punho apontado para o cidadão como se eles 

fossem atirar nesses servidores públicos despreparados apesar de passar anos e anos desde o 

governo Fernando do Henrique, veio Lula, Dilma Temer e agora o atual governo e a repressão 

muito mal conduzida. Então quero congratular com o povo sobre essa ação que não podemos 
aceitar. Fecharam madeireiras nessa semana, estamos aqui vivendo um colapso no setor produtivo. 
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Também falar sobre a ponte da Vicinal da Bucha, essa ponte virou novela desde quando o 

Secretário de Meio Ambiente era vivo, aquela comunidade queria apenas a licença ambiental para 

fazer uma ponte e a Prefeitura passou desde o falecimento do Secretário Luiz até o presente até 

aonde eu tenho conhecimento nunca foi dado a licença ambiental para que a própria população da 

região construísse a ponte porque ela vem favorecer muito aquelas pessoas que moram do lado 

direito do rio Curuá. Aquela comunidade inclusive, há grande plantações de grão e também 

pecuária e que agora a ponte rompeu e a população estão lá pleiteando, espero que o Executivo 

pelo agilize de fazer essa licença ambiental para que a população juntamente com o poder público 

compartilhe a construção daquela ponte.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: tenho tantos assuntos mas nesse momento vou 

falar sobre o Hospital de Campanha que parece até brincadeira. A empresa SEMEAR não aceitou 

fazer a gestão do hospital porque a Prefeitura ofereceu um valor muito baixo, então até parece que 

est6amos brincando de comprar galinhas, ovos o cara chega e oferece o valor que ele acha que 

deve, dizer ao colegas e ao Executivo que estamos tratando de vidas humanas. Senhores vocês 

imaginem como estão as famílias de Altamira, tirando por nós que não temos condições de ter tudo 

aos nossos pés, temos que correr atrás de alimentação, enfim, agora imagine os senhores a grande 

realidade que a maioria da população estão vivendo a realidade é de desespero. Tomamos 

conhecimento que é uma empresa de Roraima que vai fazer a gestão, agora me vem a preocupação 

será que é mas uma das enrolações? Que diz que vai vir para que possamos esperar e de repente 

vem mais uma lapada. Então faço apelo ao Executivo Municipal que ele tenha misericórdia de 

Altamira, estamos vendo um grande número de amigos de famílias indo embora de Altamira por 

falta de gestão, infelizmente não tem outra palavra. Esperamos em Deus que esta empresa de 

Roraima que realmente assuma o Hospital de Campanha porque não dar mas para esperar. 

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

cumprimentos disse: quero cobrar mais uma vez que em todas as Sessões da Câmara está sendo 

discutido, cobrado sobre a questão do Hospital de Campanha, nós sabemos que o Governador 

esteve em Altamira no dia 19 (dezenove) de maio e já se passaram mais de 36 (trinta e seis) dias e 

esse hospital ainda não está atendendo e por conta disso o comercio continua fechado já há 104 

(cento e quatro) dias e eu como comerciante também estou sentindo na pele o que todos os 

comerciantes estão passando nesse momento de pandemia. Temos um grande número de 

desemprego, muitas pessoas passando necessidades. Na terça-feira votamos a Emenda para que a 

gestão municipal possa beneficiar as pessoas mais carentes assim dando lhes dias melhores. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Edvam Duarte, que após os 

cumprimentos disse: hoje tivemos uma grata surpresa fomos comunicados de que já tinha sido 

definida a OS que vai tomar conta do Hospital de Campanha. Mas a preocupação é que o dinheiro 

ainda não caiu na conta da Prefeitura para que as ações dentro do hospital funcione, a OS pode 

chegar estar pronto, mas é preciso que o recurso caia na conta do município para que os serviços 

aconteçam. Temos a esperança que as coisas melhore muito em breve para libertar toda população, 

principalmente os comerciantes que estão sendo massacrados. Gostaria de fazer um alerta a 

vereadora Socorro, hoje que percebi que uma das Emendas de sua iniciativa cartógrafo, o Hospital 

Municipal disponibiliza de 03 (três) aparelhos desse de última geração, sendo um em uso e 02 

(dois) no almoxarifado do município. Então se a colega quiser destinar o valor da Emenda 

Impositiva para outro equipamento de necessidade para o hospital será de grande valia. Também 

falou do conjunto ALTAVILLE, que está sendo trabalhado. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Zé Reinaldo, que após os cumprimentos disse: dizer que essa questão do 
Hospital de Campanha muito me entristece e os vereadores da base ficam, dando marteladas 
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dizendo que o recurso do estado nunca foi repassado enquanto vidas estamos perdendo. Dinheiro 

no Município, na Saúde não falta, o que estamos entendendo é que tem um jogo de petecas um 

joga para cá e outro joga para lá, enquanto isso estão morrendo companheiros, estamos 

presenciando essa situação todos os dias de pessoas que conhecemos e que também não 

conhecemos, o que deveria sensibilizar o coração desses vereadores para que pudéssemos fazer 

com que o Executivo tomasse posse dessa situação, assim ajudar a recuperar essas pessoas que 

tanto lutam para viver. Para com esse jogo de petecas enquanto a população estão sofrendo. É 

triste sabermos que as instalações do hospital estar pronta e saber que quando a instalação estava 

sendo finalizada teria já que ter uma equipe fazendo a seleção de servidores a serem contratados. 

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

cumprimentos disse: dizer que quando o colega Assis Cunha falou que a empresa SEMEAR 

desistiu, colega ela não desistiu ela foi desclassificada por conta do Parecer Jurídico. Então assim 

foi convocada a segunda empresa a IPG.  Falar ao colega Aldo quando ele diz que os vereadores 

da oposição querem trabalhar seriamente, dizer que o colega está desrespeitando os demais 

colegas, assim desrespeitando o Dr. Loredan, Marquinho e Almiro, que já foram da base. Então 

colegas todos nós queremos trabalhar. Fomos a Belém Maia Junior e Victor em busca de soluções 

para nosso município, nós corremos atrás nos sensibilizamos sim, precisamos ter calma, 

precisamos saber esperar, nós vereadores somos o políticos mais próximo do povo, somos nós que 

recebemos as críticas, os elogios por isso temos que ter cuidado e respeito. Todos nós trabalhamos 

como já disse que não é atendidos somente os pedidos da base e sim também os da oposição 

também, assim estamos atendendo a população Altamirense. Também dizer que todos os 

travessões serão atendidos com os trabalhos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

João Roberto, que após os cumprimentos disse: agradeço aos pares pela aprovação da indicação 

de minha autoria, onde foi um clamor da população. Estamos vendo as máquinas trabalhando em 

alguns bairros de nossa cidade, todos os bairros e loteamentos irão receber os trabalhos de 

recuperação nas ruas. Também agradecer pela aprovação da indicação em conjunto, com relação 

a questão do monitoramento. Sobre a Avenida Castelo Branco no São Domingos, aquela área de 

APP da Norte Energia, está cavando a infraestrutura daquela Avenida aonde a Norte Energia diz 

que é área de APP. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após 

os cumprimentos disse: faz jus as palavras da vereadora Irenilde onde falou com tranquilidade 

sabedoria. Lamento em falar mas tem uns vereadores que acham que são os donos do mundo 

achando que somente os vereadores de oposição que são bons que trabalham. Tem vereadores que 

quando estão em visitas aos bairros nos difamam destrói a nossa vida, fiquem sabendo as pessoas 

ouvem para não serem mal-educados mas eles vem e nos fala. Tem vereador que vem aqui e diz 

que o Prefeito já está na hora de se aposentar que não tem competência. Ai eu pergunto para vocês 

quando se fala no conjunto Santa Benedita, vocês sabem quem levou o povo para lá? Foi uma obra 

eleitoreira levando o povo para lá, o asfalto dela é um centímetro de espessura que nunca prestou, 

não fizeram o saneamento do bairro, o Prefeito que fez o saneamento na Avenida Castelo Branco 

estar naquela situação é porque foi quebrado é isso que vocês tem que falar e agora o Prefeito vai 

asfaltar lá independente de eu pedir ou de qualquer vereador pedir o Prefeito sabe onde tem que 

ser feito o serviço. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após 

os cumprimentos disse: gostaria de chamar atenção do vereador Zé Reinaldo, você tem que 

respeitar a fala do colega porque ele está no seu tempo, o colega estava falando e você estava 

batendo a caneta, dizer que isso é muita falta de respeito. Quero que saibam que não estou aqui 

defendendo a prefeitura todos sabem que a Prefeitura está fazendo sua parte e se não estivesse 
fazendo estaríamos cobrando. A questão é todos nós temos que lutar pela implantação do Hospital 



 
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 
 

14 

de Campanha, o Governador é do meu partido MDB eu estou cobrando dele porque tem que fazer 

o repasse de (oito milhões de reais), do convênio assinado no dia 19(dezenove) de maio aqui em 

Altamira. É de suma importância que ele assuma seu papel que ele venha em Altamira assinar esse 

documento que ele faça sua parte porque se o Prefeito não fizer a parte dele eu vou falar e tenho 

certeza que os demais colegas vão falar. Então o valor tem que ser repassado a Prefeitura entrou 

com um valo de (quinhentos mil reais) para iniciar a obra, a obra está pronta foi feita a licitação a 

empresa SEMEAR ela foi desclassificada através de Parecer jurídico por falta de documentação. 

Não podemos distorcer a realidade da situação que está acontecendo. Também dizer que em 

relação aos testes são muitas informações sabemos que a Prefeitura ela tem o papel de informar a 

população de como funciona, muita gente vai fazer o teste antes do sétimo dia de sintoma e assim 

dar negativo, a partir do oitavo dia para frente é que vai dar positivo se realmente a pessoa tiver.  

Dizer que tem teste no Hospital Municipal, na UPA, então as vezes falta esse tipo de informação. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das 

senhoras e dos senhores vereadores. 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 vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. 
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