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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

TRINTA DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

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

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 da 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 o senhor 

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

Ordinária realizada no dia dezesseis de junho do ano de dois mil e vinte. Aprovada com abstenção 

do vereador Victor Conde e Raimundinho Aguiar. Em seguida o senhor Presidente passou o 

PEQUENO EX´PEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra 

o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse:  gostaria de falar sobre nossa viagem 

a Belém juntamente com os vereadores Maia Júnior e Irenilde Gomes, estivemos cobrando com 

relação ao recurso do convênio sobre o Hospital de Campanha, estivemos lá além da Assemblei 

Legislativa conversando com alguns Deputados. Estivemos também na Casa Civil.  Eu estive na 

Secretaria Estadual de Saúde, para tentar acelerar esse encaminhamento tivemos resposta que o 

recurso cairia na conta na próxima semana e até hoje não caiu. Já estive na Prefeitura cobrando a 

questão do repasse da conta desse convênio e até o momento não saiu e assim ficamos tentando 

entender o que falta para o Governo fazer esse repasse desse recurso. Mas antemão quero pedir 

para que possamos continuar cobrando assim fazer de forma que o Governo do Estado assuma sua 

responsabilidade. Apesar de sermos do mesmo partido mas a forma de como ele está tratando essa 

situação no nosso município é forma muito irresponsável. Essa foi o motivo de nossa viagem até 

Belém. Com relação a Sessão da Câmara de ontem apresentei uma indicação em conjunto 

juntamente com o nobre vereador João Roberto, onde trata sobre mas teste de COVID-19, todos 

sabem que no início dessa pandemia fiz um pedido nessa Casa de Leis, para que a Prefeitura de 

Altamira fizesse aquisição de teste no nosso município para fazer testagem em massa na nossa 

população. Nesse pedido estamos pedindo para a Prefeitura de Altamira disponibilizar uma equipe 

para percorrer bairros periféricos da cidade para atender as pessoas mais carentes. Hoje vamos está 

votando o auxílio emergencial no nosso município, onde a verba saíra das Emendas Impositivas 

dos vereadores. Então a vitória é da população, sabemos das dificuldades vividas nesse momento 

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

os cumprimentos disse: dizer que hoje tivemos o início da CPI da Saúde, CPI na qual sou 

Presidente. A comissão que faz parte da CPI esteve todos presentes. Entre as deliberações efetivas 

tomadas cada vereador fez pedido de documentos para a Secretaria Municipal de Saúde, fizemos 

uma relação do documentos e vai ser encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde o mais breve 

possível para que ela nos envie esses documentos investigatórios, entre esses documentos que 

foram pedidos tem nota fiscal, relação de tudo que a Secretaria de Saúde pagou para a empresa 

Lar Brasil nesse período  e demais documentos que possa nos orientar na investigação impa e 

cristalina do fato que foi denunciado  pela vereadora Socorro. Dizer que fiquei bastante satisfeito 
com o empenho da comissão. Dizer que vamos nos reunir no próximo dia 03 (três) de agosto, no 
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máximo 90 (noventa) dias entregaremos o relatório final dessa CPI. Dizer também da minha 

indignação com o Governo do Estado pela forma descabida e irresponsável de como está tratando 

Altamira, onde o mesmo veio aqui fez o convênio, a Prefeitura antecipou a contrapartida para que 

fosse feita a sua parte está pronta a empresa já foi escolhida. Dizer que o Hospital Municipal está 

lotada mas estra trabalhando assim como a UPA e não está faltando os remédios para o COVID-

19. Teste rápidos de acordo com critério medico se ele achar que há necessidade de fazer o teste 

rápido de imediato e feito. Com relação ao que o Victor falou teste em massa isso é mas na questão 

de estatística se que propriamente para re4sdolver o problema do paciente. Dizer estamos aqui 

para trabalhar mas a questão é que estamos muito preocupados com o Hospital de Campanha que 

o Governo do Estado tem que fazer sua parte. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Almiro Gonçalves, que após os cumprimentos disse: nesse momento quero parabenizar todos os 

pescadores do nosso município e região da Transamazônica, em nome do senhor Lúcio que faz 

parte da Colônia de Pescadores e o nosso amigo Aritana que faz parte da COPEPAXIS. 

Parabenizar também os caminhoneiros que hoje comemora-se o dia do caminhoneiro. Como foi 

falado do Hospital de Campanha quero perguntar para o pessoal da base do governo se esse recurso 

já foi depositado ou não? Tenho dúvida porque já ouvi pessoas falando que esse recurso já foi 

repassado para a implantação do Hospital de Campanha, no período que a secretaria interina estava 

respondendo pela Secretaria de Saúde. Então fica esse ponto de interrogação. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: 

Presidente igual o Presidente da Comissão de Saúde falou também sobre abertura dos trabalhos da 

CPI, nós também fizemos igual o trabalho da CPI da Educação. Então hoje demos início onde 

estavam todos os membros presentes, aonde nós encaminhamos vários documentos para que 

possamos aguardar a Prefeitura e a Secretaria de Educação, o setor de licitação entregar os 

documentos no prazo determinado. Aproxima reunião ficou marcada para o dia 03 (três) de agosto 

as onze horas da manhã, aonde nós esperamos contar com a documentação que foi solicitada diante 

dos fatos que estão sendo apurado. Esperamos que diante dos 60 (sessenta), 90 (noventa) ou no 

máximo 120 (cento e vinte) dias resolva a situação, são muitos documentos que nós pedimos das 

escolas, creches, quadras esportiva que foram construídas e reformadas. Também pedimos os 

contratos dos veículos e das placas, trajetos e valores dos transportes escolar de vários travessões, 

vicinais e localidades. Pedimos também a princípio informações sobre quantas passagens locações 

de aeronaves melhor dizendo via Castelo de Sonhos a Altamira/Altamira/Castelo de Sonhos que 

foi usufruídas pelo Secretário na época Roni Heck e a Secretária presente Marcia Daniele, ambos 

afastados de suas funções. Esperamos que resolva. Falar sobre o DETRAN de Altamira, trouxe 

uma carta de alguns senhores que amanhã estarei encaminhando à vossa excelência, sobre a 

morosidade de entrega de documentos dos veículos aos proprietários. Existe uma denúncia 

também diante da morosidade também tem alguém recebendo o valor de R$ 50 (cinquenta reais) 

por fora para resolver essa situação desses documentos dos veículos, isso em plena época da 

infestação dessa doença ainda tem gente se aproveitando dessa situações difíceis. Vou ler a Carta 

de Reivindicação Social destinada à Câmara de Vereadores de Altamira. Altamira-PA, 30 (trinta) 

de junho do ano de dois mil e vinte. Ilustríssimo vereador Aldo Boaventura, ao cumprimenta-lo, 

respeitosamente, sirvo-me da presente carta para solicitar de vossa senhoria providências urgente 

junto a essa Casa de Leis no município supra citado. A referida carta tem objetivo para algumas 

irregularidades que vem acontecendo constantemente em Altamira, tais reivindicações que estão 

sendo especificada abaixo: 01- fiscalizar a falta de atendimento no Departamento estadual de 

Transito – Detran Altamira, haja vista que além de não estarem atendendo a população no 
momento eles disponibiliza o endereço eletrônico para agendamento que não funciona, assim 
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causando transtornos e inadimplência aos usuários do município que não estão conseguindo acesso 

ao órgão. Presidente diante disso as pessoas passam horas e horas ao telefone, no endereço 

eletrônico e não funciona. E para resolver essa questão parece que tem alguém cobrando o valor 

de 50 (cinquenta reais) para resolver durante ao dia a entrega do documento do veículo. 02- 

segundo ponto nessa carta fiscalizar a falta de higienização obrigatória e a indisponibilidade de 

álcool em gel na Casa Lotérica especificamente localizada no bairro de Brasília. Segundas 

informações lá não existe nem um tipo de higienização as pessoas que ficam na fila a serviços 

lotéricos. Sem mas para o momento ficamos no aguarda da resposta e soluções. Atenciosamente 

Manoel de Freitas Silva. Amanhã darei segmento a esse oficio à Casa de Leis para que o Presidente 

possa fazer encaminhamento ao DETRAN pedindo essas informações. Segundo eles é corrupção, 

dentro do Estado colocam pessoas incapazes de resolver o problema, esses problemas no 

DETRAN já vem anos e anos, envies de solucionar o problema prejudica. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador José Reinaldo, que após os cumprimentos disse: como o vereador 

Aldo já falou sobre a comissão da CPI fui escolhido como um dos membros, no qual lendo o 

processo vimos que realmente nós temos uma missão árdua pela frente, mas o que depender de 

mim iremos agir com toda atenção para que possa realmente prevalecer a Lei. Peço ajuda ao 

Presidente e demais vereadores no qual solicitei ao órgão competente com relação a uma obra que 

estar sendo realizada no final da Avenida Djalma Dutra a qual não tem placa de sinalização, em 

plena pandemia, aonde alguns dizem que é uma praça, outros dizem que é um estacionamento 

público, enfim, fiz a solicitação publiquei nas redes sociais mas preciso do apoio dos nobres 

colegas vereadores para sabermos o que realmente estar acontecendo no local. Sabemos que o 

município não pode simplesmente ir lá e fazer uma obra sem colocar uma placa de identificação. 

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

disse: gostaria de solicita a vossa excelência com relação a nossa Emenda Impositiva se já tem 

alguma resposta da solicitação feita por esse parlamento, temos uma solicitação através da Emenda 

Impositiva a compra de uma ambulância a qual é de grande importância para o atendimento na 

UPA. Também gostaria de informar a todos que nos ouve que hoje participei de 02 (duas) reuniões 

muito proveitosas e esperamos que realmente aconteça, umas das reuniões foi das CPIs da Saúde 

e da Educação. Parabenizo o colega Aldo pela sua atuação quanto Presidente. Também durante ao 

decorrer da semana estive visitando algumas comunidades. Ouvi atentamente o colega falar da 

recurso do Governo do estado para o Hospital de Campanha, quero reforçar ao nosso Executivo 

Municipal ele tem a competência maior que ele assinou junto com o Governador que ele publique 

para que a sociedade fique sabendo que a Prefeitura ainda não recebeu o recurso, porque há 

dúvidas. Ficamos preocupados porque recebemos inúmeras ligações nos cobrando todos os dias a 

respeito do Hospital de Campanha e tenho a certeza que na preocupação não é somente dos 

vereadores e sim de todos os cidadãos Altamirense. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: gostaria de informar que através 

de uma live participei juntamente com a Dra. Francileide Castro contadora da Prefeitura, aonde 

vela fez uma apresentação do relatório sintético da gestão fiscal, aonde ela apresentou a receita 

arrecadada, demonstrativo das despesas, demonstrativo de despesa com pessoal, aplicação na 

educação e aplicação na saúde, aonde sentimos a diferença foi mais clara a explicação ontem feita 

pela Dra. Francileide, onde pedimos mas detalhes no próximo relatório. Fizemos alguns 

questionamentos, algumas perguntas, a qual algumas delas ela pediu que procurasse a Secretaria 

competente porque ela não tinha conhecimento sobre o assunto. Então um dos assuntos foi onde 

eu fiz um pedido de informação sobre insalubridade e periculosidade porque nós temos uma Lei  
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Municipal de nº 1.450 data de 22 (vinte e dois) de dezembro de 1999, que dispõe sobre assistência 

psiquiátrica e a regulamentação dos servidores de saúde mental no município de Altamira e dá 

outras providências. Aonde no seu artigo quarto parágrafo único diz o seguinte: tais profissionais 

terão direito a receber adicional de periculosidade por desenvolver atividades de risco a saúde 

pessoal 22 (vinte e dois) de dezembro de 1999, Prefeito Municipal Claudomiro Gomes. Então essa 

lei não foi revogada, então pesquisando pelo Google quem tem direito de receber periculosidade 

é somente pessoas que mexe com eletricidade e outros tipos de risco, Mas a saúde mental, as 

pessoas com transtorno mental também corre risco de vida. Então essa lei ela está em vigor porque 

ela não foi revogada. Então a Dra. Francileide disse que só saberia nos informar da lei Federal. 

Então temos essa lei Municipal e vamos está encaminhando para a Secretaria Municipal de Saúde 

para está revendo. E sobra a insalubridade a maioria dos funcionários já receberam retroativo, mas 

ainda falta muitos funcionários receber também. Então solicito ao Secretário de Saúde para que 

possa está resolvendo a situação da insalubridade dos funcionários das Unidades de Saúde que foi 

retirado que possa resolver essa situação o mais rápido possível. Dizer que várias pessoas estão 

cobrando os vereadores através dos grupos de watzapp sobre a questão no bairro Brasília aonde 

nas torneiras está saindo óleo, então eu o vereador Marquinho e o vereador Zé Reinaldo fomos até 

a COSALT onde fomos bem atendidos pelo o senhor Fernando aonde ele explicou a problemática 

disse que não é na saída da águia da COSALT dentro da capitação e que eles irão isolar o local 

onde está com essa problemática, que irão fazer coleta em outras casas próximas para ver de onde 

está saindo esse óleo nas torneiras. Então ele ficou de nos dar retorno do que foi solucionado eles 

vão ter que realmente descobrir de onde vem esse problema. Outra situação sobre a questão eu 

concordo com o vereador Victor onde ele diz que devemos fazer sim um teste em massa. Temos 

um recurso na saúde seiscentos e cinquenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis 

centavos, que veio do Governo Federal para o combate ao COVID-19, desse recurso já foram 

gastos cento e dois mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos, então ainda tem muito 

recurso. Então testar em massa os sintomáticos em alguns pontos da cidade fazer uma testagem 

nos sintomáticos que muitas das vezes as pessoas já tiveram o COVID-19, mas querem saber se 

realmente era o COVID-19, que ela estava. Então eu acho louvável sim fazer testagem nos 

sintomáticos que tenham aquele período de 09 (nove) 10 (dez) dias. Houve também uma redução 

que antes foi recebido MAK sete milhões, mas a contrapartida municipal e agora o MAK veio com 

quatro milhões de reais, ou seja o MAK não é só o recurso que vem do Governo Federal e também 

tem a contrapartida municipal que vai dar esse valor. Então houve essa redução aonde fomos 

informados e verificamos junto ao Conselho Municipal de Saúde. Outra questão colegas 

vereadores e aquela Unidade de acolhimento o AA, localizado do outro lado no Assurini, onde a 

qual ainda não temos respostas é preocupante todas as vezes que eu vou lá só vejo o vigia, mas 

segundas informações tem funcionários que está recebendo mas que não está trabalhando só vejo 

o vigia esse sim está trabalhando. Então vamos está verificando essa situação de perto junto com 

o Conselho Municipal de Saúde. Outra situação também é a questão do laudo, muitas das vezes 

deixam de lado o Poder Legislativo e que não sabem a importância que tem o Poder Legislativo, 

por exemplo, o laudo de periculosidade e insalubridade esse laudo ele nunca passou pela Câmara 

Municipal, já solicitei que faça a reformulação desse laudo porque tudo só penaliza o servidor 

público. Agradeceu. Fazendo uso da palavra o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: 

informo a vossa excelência que já fiz pedido de informação a respeito dos servidores municipais 

o Dr. Samuel está estudando a lei que vossa excelência fez referência. Vou dar uma sugestão eu 

acho que o Sindicato em prol ele pode e deve baseado em dados ingressar na justiça o mais urgente 
possível para podermos ter alguma coisa mais palpável. Em seguida fez uso da palavra o vereador 
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Francisco Marcos que após os cumprimentos disse:  quero informar Presidente os dados estamos 

com 1.697 (mil seiscentos e noventa e sete) casos confirmados em Altamira de COVID-19, 1.476 

(mil quatrocentos e setenta e seis) recuperados e 054 (cinquenta e quatro) óbitos essa informação 

foi recebida pela 10ª Regional para que fosse informada para a população. Caro Presidente Dr. 

Loredan hoje à tarde onde quero agradecer aos vereadores Zé Reinaldo e Socorro do Carmo que 

se fizeram presente juntamente comigo na COSALT aonde recebemos denúncia de moradores do 

alto da Brasília, onde eles estavam denunciando que a água está chegando nas torneiras com óleo, 

onde o Fernando muito gentilmente nos disse que estará fazendo uma fiscalização mais ostensiva 

para descobrir o que está causando essa problemática no alto da Brasília. Também quero informar 

que ontem participei da reunião onde a contadora do Município de Altamira apresentou relatório 

sintético da gestão fiscal do nosso município ne que me causou espanto quando ela apresentou vou 

citar somente um item Urbanismo por exemplo, onde ela apresentou trinta e um milhão 

quatrocentos e vinte cinco reais e dezenove centavos, somente quatro meses foram gastos dezesseis 

milhões trezentos e trinta e oito reais. Então Presidente o comércio fechado o povo obedecendo o 

que a organização mundial manda o próprio Ministério da Saúde fala para ficar em casa, eu não vi 

as maquinas da Prefeitura em lugar nenhum da cidade nesses quatro meses janeiro, fevereiro, 

março e abril e apresenta um gasto no valor de dezesseis milhões trezentos e trinta e oito mil reais. 

Então esse valor me chamou atenção porque quando se tem um montante desse temos que 

apresentar o relatório em que esse recurso foi empregado a contadora disse que foi com o pessoal, 

ora se não tem esse tanto de gente contratado porque não estar tendo serviço será que foi gasto 

tudo isso no urbanismo na cidade de Altamira. Então Preside4nte isso cabe fazer um levantamento 

e vossa excelência pedir para que seja encaminhado um relatório não sintético, mas um relatório 

especifico de cada gasto para que assim possamos informar a população de Altamira. Presidente 

hoje temos para votar esse auxilio que veio de ordem do Executivo que é das Emendas Impositivas 

que cada vereador tem o direito de apresentar nas suas Emendas, e nós estamos observando que as 

Emendas Impositivas do ano de 2018, as de minha autoria não foram cumpridas e as do ano de 

2019 que é essas que estar sendo destinada para esse referido auxilio emergencial que eu vejo com 

tranquilidade, mas que seja aprovada as referidas Emendas que ai estar dizer que vou votar a favor 

mas com as referidas Emendas. Falar aos vereadores Victor e Dr. Edvam Duarte, primeiro ao 

Victor que a questão das testagem na semana passada foi aprovado por esse Poder Legislativo, eu 

apresentei uma indicação solicitando que fosse feito teste na população de Altamira e assim foi 

aprovada pelos senhores vereadores. Agora esperamos que o Governo do Estado que tem um 

programa que o Governador colocou em pauta que já estar sendo despachado para que seja feito 

esses teste em massa na população e que eu gostaria também que fosse encaminhado para Altamira 

para que pudéssemos fazer banto da Prefeitura Municipal fazer sua contrapartida que o município 

tem que comprar testes também, assim como a Norte Energia e o Estado comprou o município tem 

que comprar também para testar sua população esse é o nosso desejo. Agora responder o vereador 

Dr. Edvam Duarte e Vistor também digo a vossas excelências com muita tranquilidade invés de 

vossas excelências ficarem chamando o Governador de irresponsável que vocês apresentassem o 

que vossas excelências tiveram de resposta Victor vossa excelência esteve na Casa Civil Dr. 

Juntamente com a vereadora Irenilde e que conversou com alguém lá, e que alguém deve ter dados 

informações para vocês sobre essa questão desse recurso do Hospital de Campanha seria mas de 

agrado para nós para a população de Altamira, para o próprio Prefeito e para vossas excelências 

que são do partido do Governador vossas excelências falar o que foi tratado na Casa Civil, o que 

vocês foram fazer lá e o que foi informados aos senhores lá sobre esse recurso como é que está o 
andamento, o que foi que aconteceu para a população ficar sabendo porque ficar aqui chamando o 
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Governo de irresponsável e ficar colocando a culpabilidade em cima de muita gente, porque eu sei 

de muitas história sobre esse hospital. Mas eu prefiro me reservar e deixar as coisas acontecer, eu 

acredito que o Governador não vai fazer isso com Altamira e com certeza ele vai sim destinar esse 

recurso assim que for possível. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João 

Roberto, que após os cumprimentos disse: dizer Preside4nte que nesse momento de pandemia 

ouvimos muitas falácias em grupos as pessoas dizem a padaria estar dando pão, a o açougue estar 

dando carne e os vereadores estão dando o que? Infelizmente para quem não sabe sabe4mos que a 

lei não permite que pré-candidato, vereador que é pré-candidato e muito menos pré-candidato fazer 

trabalho social. Então graças a Deus a legalidade que foi colocada através das Emendas 

Impositivas de todos os vereadores e que ficamos felizes que quanto antes esse projeto para aquelas 

pessoas que estão invulneravelmente realmente precisando, pessoas que não foram contempladas 

com o auxílio federal e muito importante que isso aconteça. Não poderia deixar de falar estou 

muito feliz e grato o Dr. Domingos Juvenil no sentido de atendimento estamos cobrando há algum 

tempo os trabalhos em alguns bairros da cidade e estamos vendo as máquinas em alguns bairros. 

Também quero parabenizar a SEMIS pelo trabalho que ele estão fazendo. Agradecer pela 

aprovação da indicação em conjunto com o vereador Victor com relação as testagens. Agradeceu. 

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

é muito preocupante essa situação do comercio fechado mas preocupante foi o que passou hoje no 

Jornal Liberal a UPA de Altamira e o Hospital Municipal e o Hospital Regional estão sobre 

carregados e nós aguardando a situação desse Hospital de Campanha, é muito preocupante temos 

que abrir o comércio mas vamos ter paciência está morrendo todos os dias mil pessoas no nosso 

brasil, Altamira a cada dia se passa só aumenta os casos nós não podemos afrouxar e melhor nós 

sofrermos uns 06 (seis) meses do que daqui 06 (seis) meses perdemos nossos amigos, filhos enfim, 

nesse momento não podemos fazer política e só pensar em dinheiro. Esse lockdown que teve não 

foi o Prefeito que decretou não foi a justiça e lei é para ser cumprida. Esperamos que esse Hospital 

de Campanha funcione com urgência. Dizer que estamos falando somente da CPI da Saúde e da 

Educação e esquecendo a CPI da Lagoa e enquanto isso a Norte Energias vai ganhando tempo. 

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

disse: dizer que hoje vamos votar um Projeto de Lei muito importante que trata o auxílio 

emergencial que vai ajudar as pessoas que estão com vulnerabilidade no valor de 300,00 (trezentos 

reais) é um auxílio que vai atingir mais de 5.000,00 (cinco) mil pessoas durante o período de 03 

(três) meses esse auxilio é através das Emendas Impositivas dos vereadores. Independentemente 

de quem apresentou a Emenda tenho certeza que todos vão votar a favor desse auxilio emergencial. 

Dizer que também participei da reunião da CPI da Saúde e da Educação hoje na condição de relator 

da Educação, vamos fazer um trabalho bem amplo e recolher todas informações para podermos 

enviar ao Ministério Público para poder termos decisão final ao caso. Também vou falar sobre o 

Hospital de Campanha, muitas pessoas nas redes sociais estão questionando se a Prefeitura recebeu 

ou se não recebeu o recurso. Eu solicitei a Prefeitura um extrato da conta que foi criada para receber 

esse recurso e aqui estar o extrato em minhas mãos, esse extrato é para confirmar a população de 

Altamira que não caiu na conta nem um real. Também Presidente fiz uma carta onde gostaria de 

enviar ao Governador do Estado vou ler. Excelentíssimo senhor Governador do Estado, Altamira 

vive hoje um cenário de incertezas as vidas estão sendo ceifadas por um vírus que não espera. Hoje 

o município já registra mas de 1.600 (mil e seiscentos) casos confirmados e 054 (cinquenta e 

quatro) óbitos, na região do Xingu já temos mais de 5.000,00 (cinco mil) casos confirmados e 134 

(cento e trinta e quatro) óbitos nessa realidade poderia ser diferente se o Hospital de Campanha do 
nosso município estivesse funcionando. Em nome de todos os Altamirenses eu, vereador maia 
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Júnior, resolvi fazer essa carta aberta para cobrar de vossa excelência o repasse para a manutenção 

desse hospital. O Hospital de Campanha em Altamira é uma das principais angustia da população, 

autoridades integrantes dessa cidade. Todos nós vimos com esperança assinatura do convênio entre 

o Governo do Estado e a Prefeitura afinal seriam 069 (sessenta e nove) leitos sendo 50 (cinquenta) 

clínicos e 10 (dez) de UTI para enfrentar o Coronavírus. Vimos a estrutura ficar pronta no Centro 

de Convenções e ser entregue ao município antes do prazo e mesmo assim suas portas permanecem 

fechadas e porquê? Porque o repasse prometido pelo o Governo do Estado para a Prefeitura para 

a manutenção não foi realizada. Como fiscalizador do povo estou cobrando para que seja deito o 

mais rápido possível. Sabemos que o estado tem trabalhado para minimizar os impactos ao 

Coronavírus, mas infelizmente o Hospital Regional da Transamazônica e o Hospital geral de 

Altamira já não dão conta mas de atender os casos do COVID-19. Às vezes me deparo com pedidos 

desesperador nas redes sociais as pessoas pedindo vagas nos hospitais para os familiares que estão 

com o COVID-19. É triste saber que tem um hospital pronto para atender esses casos, mas segue 

fechado. Com o Hospital de Campanha fechado também esbarramos com outro problema em nosso 

município, o comercio estar fechado desde o mês de março, o comercio de Altamira continuam 

com as portas fechadas, várias empresas fechada e as pessoas perderam seus empregos, por duas 

vezes comerciantes e funcionários foram as ruas pedir reabertura consciente do comércio. A 

Prefeitura de Altamira convocou representantes da classe para compor um plano de reabertura, 

mas para o comercio de Altamira reabrir é preciso garantia de leitos para atender os casos de 

COVID. Por isso excelentíssimo senhor Governador entrego essa carta aberta é meu pedido para 

que repasse do convênio realizado o mais breve possível para que não venhamos perder mas vidas 

Altamirenses para o Coronavírus. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: dizer a todos que realmente a Prefeitura 

não recebeu recurso para o Hospital de Campanha. Eu também tive acesso ao extrato da conta 

destinada a esse recurso e não entrou realmente nem um real. Peço ao Governador Helder que 

tenha acessibilidade de fazer esse repasse o mais rápido possível para que esse hospital abar suas 

portas. Com relação a CPI da Lagoa senhor Presidente eu tenho achado bastante morosa porque 

foi a primeira CPI aprovada dentre as três, com essa morosidade o povo continua sofrendo e quem 

ganha com isso é a Norte Energia, sabemos que eles tem seus direitos. Quero agradecer ao Dr. 

Carlos do Laboratório Central que fez doação de 50 (cinquenta) teste sorológico do COVID-19 

para a associação dos feirante do Mercado Central de Altamira, foi uma atitude belíssima. Com 

relação ao comércio é uma situação muito difícil. Estive hoje visitando alguns comerciantes e pude 

ver a situação em que eles estão passando com o comércio fechado sem eles poder trabalhar e 

muitos pagam alugueis. Quero dizer ao vereador Marquinho que os comércios não estão fechados 

por decreto da Prefeitura não, todos sabem que foi o Ministério público Estadual que estar 

mantendo o comércio fechado. A Prefeitura entrou na justiça pedindo que possa abrir os comércio 

de nossa cidade, o que nós devemos fazer não é pedir que o Prefeito isente os comércios e sim 

entrar com ação na justiça pedindo que o Ministério Público indenize o prejuízo que o comercio 

estar tendo.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após 

os cumprimentos disse: no momento complementar minha fala com relação ao questionamento do 

vereador João Roberto, nós iremos amanhã no Hospital Regional, já estivemos no Hospital Geral 

e na UPA e o nosso intuito na verdade não é torcer que abara logo o hospital é exigir que nós 

somos fiscal do povo nós temos esse papel. Temos lá uma estrutura que estar pronta, nós temos a 

necessidade de leito , como eu já disse eu não sei de nem um caso de óbito por falta de leito, mas 

o transtorno de esperar leito o paciente as vezes com falta de ar isso temos visto rotineiramente. E 
com todo respeito nós vimos também manifestações de aumento de leitos tanto do Hospital Geral 
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de Altamira que não ocorreu que é de não assumir o Hospital de Campanha se o Estado não 

repassasse o dinheiro isso estar gravado nas redes sociais, foi isso que a Secretaria de Saúde falou. 

Então nós na verdade temos que resolver o problema e eu acho que um município que tem uma 

receita que no primeiro quadrimestre superou mais de quarenta por cento do que estava previsto a 

ser arrecadado ele tem condições de assumir esse Hospital de Campanha nem que seja de imediato 

para os pacientes de Altamira. Eu sempre discuti que ampliar os leitos do hospital do Mutirão e 

adquirir leitos no hospital particular para desafogar o Hospital Regional seria a forma mais 

adequada e urgente. Mas é necessário hoje sim até para dar garantia e segurança para o comercio 

abrir que esse hospital seja o quanto antes ser colocado à disposição da população. Inclusive como 

disse o vereador Isaac essa OS ela já é alvo de investigação, lá no município de Santarém o Prefeito 

foi chamado pelo o Ministério Público Federal para fazer um acordo de seis meses para substituir 

a OS do Hospital Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que ela administra em 

Santarém. Isso nos preocupa, um rapaz que é médico não me recordo o nome dele nesse momento 

me ligou para me dizer que estava vindo para cá que ia abrir o hospital e eu salve engano não sei 

o nome dele de imediato a única coisa que eu pedi a ele que faça um trabalho sério e que coloque 

esse hospital para funcionar o mais rápido possível. Já temos essa denúncia de Santarém é uma 

alerta para a gestão municipal por conta de que esses recursos são recursos que precisam estar no 

portal da transparência e tem que ser administrado com muito rigor. No segundo momento vou 

falar sobre o projeto de lei do auxílio financeiro é muito importante nesse momento de pandemia 

tem vários pais e mães de família passando fome essa que é a verdade profissionais de toda ordem. 

Vimos o Governo Federal repassar um projeto de lei para repassar recurso para a cultura e Altamira 

também vai receber temos aqui inúmeros profissionais da cultura da arte que estão não só músicos 

mas como atores todos profissionais estar parados por não termos eventos noturnos em bares e 

restaurantes. Então esse recurso no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por três meses. Também 

pedimos que os colegas acatem nossa Emenda porque ele cria principalmente o que o Governo 

Federal exige que tenha transparência, que tenha um link no portal da transparência da Prefeitura 

fazendo uma prestação de contas das famílias que vão receber este recurso da nossa Emenda, por 

isso esperamos que os colegas aprovem e que o Prefeito sancione em virtude de que vaio atender 

diversas categorias, além das pessoas cadastradas no CadÚnico e também profissionais. Vale 

ressalta que são mais de dois milhões de reais das Emendas dos vereadores. Vale ressaltar que 

independente de Emenda da base ou de oposição o que queremos é que nisso momento de 

pandemia é que o recurso chegue na casa dessas pessoas necessitadas. Nós fizemos um projeto 

recentemente para dar uma cesta básica e um vale gás, o Prefeito vetou, esse projeto os colegas 

sabem que esse projeto foi eu que idealizei e pedi aos colegas que assinassem justamente usando 

nossas Emendas Impositivas e o Prefeito vetou, sem problemas nenhum porque ele mandou um 

projeto praticamente igual ao que tínhamos apresentado o que muda é o financeiro. O que nós 

queremos é que a população seja contemplada é que foi uma iniciativa nossa e que naquele 

momento tivesse sido aprovada hoje já estaria em pratica. Então nós vamos passar daqui a pouco 

a votação, eu espero que todos acompanhe que da nossa parte o processo seletivo será o mais breve 

possível. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, 

solicitando ao vereador Maia Júnior, que faça a leitura das matérias. SÓ LEITURA. Projeto de 

Lei nº 128/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

fixação de placa em agropecuárias, clinicas veterinárias, “pet Shops” e afins no município de 

Altamira, Estado do Pará, com a informação de que maus tratos e abandono a animais é crime. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação nº 3313/2020, de iniciativa do vereador 
Raimundinho Aguiar, que sugere que seja encaminhada ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 
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Municipal, interceder junto ao Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Transito 

para que seja instalado o Programa de agendamento de Serviços Online do Detran na Unidade 

Altamira.  Indicação nº 3310/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, compor uma grande 

equipe de força tarefa, para realizar o serviço de reparo nos bairros que estão com as ruas 

praticamente intrafegáveis devido às fortes chuvas do inverno. Indicação nº 3311/2020, de 

iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento dos 14 quilômetros, no trecho 

entre a Agrovila Sol Nascente até a ponte sobre o rio Ituna, sentido PA Ressaca, no Assurini. 

Indicação nº 3312/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de 

infraestrutura, tais como: calçamento, linha d’água, galeria pluvial, rampa de acessibilidade e 

pavimentação asfáltica ou bloqueteamento na rua Pedro Acácio na bairro Brasília. Indicação nª 

3314/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

– prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com vista anistiaras multas 

e taxas aplicadas ao micro e pequenas empresas durante o período de pandemia. Indicação nª 

3315/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

prefeito Municipal, através da Secretaria competente, tomar medidas econômicas ajudar os 

produtores rurais afetados pela pandemia do COVID-19. Indicação nª 3316/2020, de iniciativa do 

vereador Almiro Gonçalves, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma geral no prédio da Unidade de Saúde da 

Família, no bairro Jardim Independente II. Indicação em Conjunto nª 3317/2020, de iniciativa 

dos vereadores João Roberto e Victor Conde, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, providenciar uma equipe para realizar testes rápido 

em pessoas assintomáticas nos bairros de nossa cidade e principalmente em habitações coletivas, 

popularmente conhecida em nosso município como vilas. Pedido de Informação nº 022/2020, 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, sobre o retorno das gratificações de adicionais quanto a insalubridade dos 

servidores públicos das Unidades Básicas de Saúde (postos de saúde) e periculosidade dos 

servidores públicos dos CAPS Adulto e CAPS Infantil, as quais foram retiradas dos servidores. 

Pedido de Informação nº 023/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, REQUER seja 

encaminhada ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, com base no Artigo 85, XXIV, 

da Lei Orgânica do Município, encaminhar a Câmara Municipal, as leis municipais que foram 

sancionadas promulgadas referente aos Projetos de Leis, a saber:  Projeto de Lei nº 010/2017, 

Executivo Municipal, alienar/concede por venda área de domínio do Município em favor do senhor 

Antônio de Assis Mendes. Projeto de Lei nº 033/2017, de iniciativa do vereador Raimundinho 

Aguiar, reconhece como Entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira a Fundação 

Leãozinho do Xingu. Projeto de Lei nº 047/2017, Executivo Municipal, alienar/concede por 

venda área de domínio do Município em favor do senhor Jorge Luiz Reis. Projeto de Lei nº 

051/2017, Executivo Municipal, alienar/concede por venda área de domínio do Município em 

favor do senhor Marcos Vinicius Camata Lorenzoni. Projeto de Lei nº 058/2017, Executivo 

Municipal, alienar/concede por venda área de domínio do Município em favor do senhor Sebastião 

Mariano da Silva. Projeto de Lei nº 060/2017, Executivo Municipal, autoriza o Executivo a 

contratar Operação de Crédito com o Banco do Brasil S/A. Projeto de Lei nº 070/2017, Dr. 
Loredan Mello, que institui o dia 15 de novembro, como o Dia Municipal de Cultura da Evangélica 
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da Igreja Quadrangular. Projeto de Lei nº 086/2018, Executivo Municipal, cria a Gratificação de 

Nível Superior para os Professores da Rede Municipal de Ensino de Altamira. Projeto de Lei nº 

089/2018, Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos Professores do 

Magistério Municipal de Educação Básica. Projeto de Lei nº 097/2019, Dr. Loredan Mello, que 

dispõe sobre a proibição do uso de celulares e aparelhos de transmissão no interior das agências 

bancárias no município de Altamira.  Projeto de Lei nº 099/2019, Executivo Municipal, que 

dispõe sobre a denominação da Avenida Kuruaya, localizada na zoina urbana do município de 

Altamira. Projeto de Lei nº 101/2019, Executivo Municipal, que dispõe da Criação, Propriedade, 

Posse, Guarda, castração, Microchipagem, uso e transporte d3e cães e gatos no município de 

Altamira. Projeto de Lei nº 101/2019, Executivo Municipal, que dispõe da Criação, Propriedade, 

Posse, Guarda, castração, Microchipagem, uso e transporte d3e cães e gatos no município de 

Altamira. Projeto de Lei nº 115/2019, Raimundinho Aguiar, que institui no município de 

Altamira, Estado do Pará, o Dia Mundial do Farmacêutico. Projeto de Lei nº 117/2020, Executivo 

Municipal, que altera, revoga e inclui dispositivos na lei Municipal nº 1.393/97, de 21 de julho de 

1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do município de Altamira e na Lei nº 3.307/2019.Projeto de Lei 

nº 118/2020, Executivo Municipal, que altera, revoga e inclui dispositivos na lei Municipal nº 

3.203/2015, que dispõe sobre a remuneração, direitos deveres e eleição dos conselheiros Tutelares 

do município de Altamira”. Projeto de Lei nº 119/2020, vereadores, que declara como patrimônio 

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

Altamira. Projeto de Lei nº 120/2020, vereadores, que declara e reconhece como de Utilidade 

pública para o Município de Altamira, o Rotary Club de Altamira. Entidade de direito privado, 

sem fins lucrativo, com sede e foro na cidade de Altamira/Pará. Projeto de Lei nº 123/2020, Maia 

Júnior, que institui o Programa Jovem Aprendiz no âmbito do município de Altamira.  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 em alguma matéria. Não havendo manifestantes, o senhor 

Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Indicação nº 3313/2020, de iniciativa do vereador 

Raimundinho. Indicação nº 3310/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, Indicação nº 

3311/2020, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação nº 3312/2020, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicação nª 3314/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicação nª 3315/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. Indicação nª 3316/2020, de 

iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação em Conjunto nª 3317/2020, de iniciativa dos 

vereadores João Roberto e Victor Conde. Aprovadas a Unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE DA MESA DIRETORA; Pedido de Informação nº 022/2020, 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, sobre o retorno das gratificações de adicionais quanto a insalubridade dos servidores 

públicos das Unidades Básicas de Saúde (postos de saúde) e periculosidade dos servidores 

públicos dos CAPS Adulto e CAPS Infantil, as quais foram retiradas dos servidores. Aprovado a 

unanimidade. Pedido de Informação nº 023/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, 

REQUER seja encaminhada ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, com base no 

Artigo 85, XXIV, da Lei Orgânica do Município, encaminhar a Câmara Municipal, as Leis 

Municipais que foram sancionadas promulgadas referente aos Projetos de Leis aprovados e não 

encaminhados para arquivo nesta Casa. Aprovado a unanimidade. Proposta de Emenda nº 
001/2020, de iniciativa dos vereadores Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, João 
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Roberto, Irenilde Gomes, João Estevam, Dr. Edvam Duarte e Victor Conde, ao Projeto de Lei 

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 1 º e 2º ao 

artigo 2º, com a seguinte redação: § 1 º - O auxílio mencionado no caput deste artigo será no valor 

de R$300,00 (trezentos reais) destinado às unidades familiares afetadas economicamente pela 

pandemia do coronavírus (COVID 19), com o objetivo de garantir acesso a condições e meios para 

suprir a demanda alimentícia de indivíduos e unidades familiares em situação de pobreza e de 

extrema pobreza nos termos da Lei. §2º - O auxílio mencionado no Caput deste artigo é de caráter 

temporário, suplementar, e sua concessão será por três meses. Aprovado a unanimidade. 

Proposta de Emenda n.º 002/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Francisco 

Marcos, Aldo Boaventura, Assis Cunho, 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; mototaxistas; 

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). 

PASSA 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. 

Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº 126/2020, que dispõe sobre a autorização para o 

Poder Executivo utilizar as Emendas Impositivas nas ações em decorrência na pandemia do 

COVID-19, com as emendas n.º 001 e 002/2020, 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 Zé Reinaldo, que após cumprimentos disse: peço o apoio de todos os 

colegas com relação a Avenida Castelo Branco. Lembro da constante luta da vereadora Socorro 

com relação ao bairro Santa Benedita uma luta incansável. Hoje vejo a dificuldade que temos para 

conseguir melhorias para o Santa Benedita. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: nesse momento gostaria de falar sobre a 
situação da saúde no município com relação ao COVID é uma situação bem complicada, outros 
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vereadores que me antecederam já colocaram hoje não temos leitos no Hospital Municipal na UPA 

também que estar servindo de hospital e nem o Hospital Regional. Também temos que ver nossos 

irmãos empresários o pequeno médio e grandes que estão fechados, vários vereadores já falaram 

sobre o recurso do convênio do Governo Estadual que ainda não caiu na conta da Prefeitura, mas 

como são do mesmo partido que o Prefeito ir até ao Governador porque esse Hospital de Campanha 

é de suma importância. Aumentando os leitos de UTI não vão ficar tantas pessoas aguardando 

leitos. Sabemos que esse Hospital de Campanha tem 10 (dez) leitos, hoje fiz uma visita no Hospital 

de Campanha e já estão pronto esperamos que essa OS realmente faça seu trabalho.  Agradeceu. 

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

sobre o Hospital de Campanha. Também falou sobre a indicação de n. 3312/2020, de sua autoria 

onde solicita o asfaltamento da rua Pedro Acácio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: agradeço aos colegas pelo o apoio 

a indicação de minha autoria na questão de anistiar os empresários para com as multas, taxas e 

outros encargos que vem da esfera municipal que possa o Executivo anistiar nesse período que 

corresponde na esses meses dessa pandemia que estamos vivenciando. Com relação ao comércio 

de Altamira fechado dizer que é uma situação complicada pandemia. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: Presidente 

acabamos de aprovar o Projeto de Lei de nº 126/2020, aonde nós estamos disponibilizando as 

nossas Emendas Impositivas no valor aproximado superior de dois milhões e cem mil reais, um 

montante de 15 (quinze) vereadores. Mas o que me chama atenção o seguinte ontem nós tivemos 

apresentação do relatório resumido do primeiro quadrimestre onde a contadora apresentou uma 

receita dos últimos 04 (quatro) meses de cento e dezessete milhões de reais e um pouco mas 

aproximado, mas o que me chamou atenção foi o gasto de cento e vinte e oito, onze milhões de 

reais a mais do que foi arrecadado no mesmo período de 2020. A informação dos relatórios 

resumidos de 2019, que foi apresentado pelo o Executivo é que não tinha caixa de sobra, a 

Prefeitura já estava com débito a pergunta é essa. Eu espero que não falte dinheiro para cumprir o 

que foi aprovado e que esse dinheiro realmente o Prefeito use esse dinheiro para ajudar as pessoas 

carentes. Porque a sociedade muitas das vezes ela cobra que o Legislativo não faz sua parte o 

grande problema nesse município está no Executivo porque gasta muito sem ter os critérios de 

transparência. Preste atenção o que eu estou falando para vocês nesses sete anos e alguns meses 

foi gasto em urbanismo mas de quatrocentos milhões de reais, inclusive os primeiros 04 (quatro) 

meses foram dezesseis milhões de reais em pagamentos e obras. Hoje passando na beira do igarapé 

Altamira eu vejo uma vegetação que o IBAMA vai ter que sentencia para poder ser limpo a 

vegetação já estar dando torras de madeiras. Passei também na estação do ETE o mau cheiro 

permanece sem cuidados. No bairro Santa Ana tem um vazamento de água muito grande jogando 

dinheiro fora. Agora a pouco ouvi os vereadores Zé Reinaldo, Marquinho e Socorro dizer que no 

bairro de Brasília em vês de eles fornecerem água eles estão fornecendo óleo, diante de tanto 

dinheiro quem foi gasto no município, eu fico apreensivo ai dizem que o vereador Aldo é crítico, 

o vereador Aldo é objetivo e transparente nessa sacanagem que estar na gestão pública. Eu espero 

que messe recurso que nós aprovamos nobre vereadores e população que nos assistem que não 

seja dinheiro usado para compra de votos idealizado para o mês de novembro e sim que seja nesse 

momento de carência executado com a firmeza que o poder público precisa. Então acredito que 

essas coisas deverão ser bem vistoriada para que amanhã a sociedade não venha cobrar a 

inadimplência mas uma vez do Executivo. Esse Governo Estadual para mim ele não, passa de um 

governo que só promete, visto o que vem prometendo para Altamira. Lá nos tempos de 2017 vem 
um tal de “Água para Todos” foi aberto os poços mas água nunca aconteceu e prometeu um 
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convênio para recuperar a beira do rio Xingu de quinze milhões de breais que nunca apareceu. 

Agora tem o convenio para fazer o Hospital de Campanha a verba foi prometida e prometida e a 

vergonha estar ai instalada. Isso é porque o governo não estar perdendo familiares porque se 

estivesse perdendo familiares ele teria mas compromisso, mas ele não precisa de Hospital de 

Campanha ele tem dinheiro para pagar UTI e ai ficamos assim com 054 (cinquenta e quatro) óbitos 

no município assim vergonhosamente para uma região tão pequena. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Dr. Edvam Duarte, que após os cumprimentos disse: confesso estar 

muito contente com o resultado da reunião de hoje com a aprovação do projeto de Lei 126, recurso, 

oriundo das nossas Emendas Impositivas, significa que nós do Legislativo de certa forma estamos 

também tentando amenizar o sofrimento daquelas pessoas mais carentes. Quero parabenizar todos 

esses heróis que trabalham na saúde, enquanto estamos aqui discutindo os problemas das nossa 

cidade eles estão lá na batalha tanto do Hospital Municipal, UPA e Hospital Regional de Altamira. 

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

cumprimentos disse:   nessa semana estive visitando o ramal do Alagado e assim pude constatar 

um ponte lá existente que foi construída em 2013, e hoje estar totalmente intrafegável, onde 

somente falta um estaleiro. Peço a líder do governo para que possa conversar com o gestor para 

que seja feita a recuperação dessa ponte.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: agradeço todos os colegas pelas lutas todos 

juntos para assim conseguir melhora para nosso município. Como líder do governo conciliando o 

Executivo e essa Casa de Leis, vejo que todos visam o melhor para a zona urbana assim como para 

a zona rural. Quero dizer que meu cuidado me carinho com todos muitas das vezes é fazer laços e 

desatar nó. Dizer ao vereador Almiro que hoje pela manhã conversei com o Executivo sobre a 

ponte. Dizer ao colega Aldo que só verem gastos, como vossa excelência deixou bem claro ai que 

foram feitos os ramais da Floresta e do Cipó Ambé, dizer que deu uma chuva forte e levou serviço 

é como sempre falo zona rural é assim aonde não tem asfalto faz se o serviço e as chuvas muitas 

das vezes vem e leva, assim se faz tudo novamente e ai é que vai o dinheiro, é por isso que sempre 

peço acompanhe os trabalhos e que fiscalize. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

João Estevam, que após os cumprimentos disse:  quero agradecer aos colegas pela aprovação da 

indicação de nº 331/2020 de minha iniciativa onde solicito ao Executivo que seja asfaltado o trecho 

de com 13 quilômetros na Agrovila Sol Nascente até o Ituna. Foi recuperada a ladeira do zé 

vaqueiro assim como outras ladeiras. Também foi feito as ladeira do Dr. Alzito. Também no 

Babaquara foram feitas algumas ladeiras. Toda equipe do Garimpeiro estão de parabéns pelo belo 

trabalho. Agora no verão todas as estradas serão recuperadas. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: alguns vereadores me fizeram 

alguns questionamentos. Primeiramente quero agradecer os colegas pela aprovação da indicação 

em conjunto de minha autoria juntamente com o vereador João Roberto que é para ampliar a 

questão na questão dos testes para o COVID-19 no nosso município. Na questão da renda 

emergencial criada nesta Câmara das Emendas Impositivas que foram aprovadas no ano passado 

que teriam que ser investidas nesse ano. É uma vitória da população Altamirense, é uma vitória 

desse Parlamento que sem soma de dúvidas será prestigiada por conta dessa doação. Primeiro vou 

responder o vereador Almiro com relação a dúvida dele com relação ao repasse do Governo do 

Estado, isso aqui vereador é um extrato bancário da conta convênio que trata sobre o repasse a 

conta estar zerada se vossa excelência quiser eu mando uma foto no seu watzapp. A segunda 

pergunta foi com relação ao vereador Francisco Marcos com relação a nossa ida à Belém – 

primeira resposta vereador que tenho a lhe responder é se vossa excelência estivesse tão 
interessado que o hospital de campanha saísse a vossa excelência com todo seu comprometimento 
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e dedicação pelo povo de Altamira vossa excelência teria ido conosco, ou então teria ido sozinho 

cobrar o Governador até entendo porque vossa excelência não cobrar o Governador é simples é 

por parceria querendo ou não você tem a 10ª Regional de Saúde que é o seu filho o responsável é 

logico que você não vai cobrar é melhor cobrar o município, jogar a responsabilidade que você 

sabe que é de média e alta complexidade é do Governo do Estado mas vamos cobrar do município 

porquê do município é mais fácil cobrar não tenho nada do município não tenho nem um acordo, 

então fica bem mais fácil cobrar do município de Altamira que já vem pagando por muitas coisas. 

Mas vou lhe responder estivemos lá em Belém primeiro na Assembleia Legislativa do Estado 

primeiro estivemos com os Deputados. Estivemos também na Casa Civil e a resposta que tivemos 

lá por confiar no Governador e na sua equipe tivemos a informação que esse repasse sairia nesta 

semana e o prazo que nos deram já se passaram 07 (sete) dias, e continuamos sem resultado nem 

nenhum do repasse. Então vamos continuar cobrando. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: di8zer que o Prefeito Juvenil faz parte 

da história de Altamira, toda a extensão do cais foi o Prefeito Domingos Juvenil que fez. O 

Asfaltamento do Assurini foi o Domingos Juvenil que fez. Também se vocês forem para a Princesa 

do Xingu aquele asfaltamento também foi o Prefeito Domingos Juvenil que fez. Da Bethânia até 

o Monte Santo também é obra do Prefeito Domingos Juvenil que lá a três anos atrás não tinha nem 

um palmo de asfalto. No bairro Sudam II a população sabe a situação difícil que era lá.  No São 

Domingos lá tem 21 (vinte e uma) ruas toda asfaltada. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: faço das minhas palavras as palavras do 

vereador Victor fomos juntos até Belém para cobrar o repasse do convênio. Em ara o hospital de 

campanha e que até o momento não caiu nem um real. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: reitero minhas palavras com as palavra 

do Victor. Dizer que fomos em Belém ficamos a tarde inteira para que fossemos atendidos, falamos 

na Casa Civil que só sairíamos dela com uma resposta do Governo do Estado, foi nos informado 

que dentro de uma semana seria feito o repasse do recurso e até o momento não caiu nem um real. 

A Prefeitura assinou convênio de oito milhões. A Prefeitura entrou com a contrapartida para 

realizar a obra a mesma já estar finalizada e tem que comprar os equipamentos, os respiradores 

sabemos que é um custo altíssimo para o município de Altamira. Também é muito importante 

frisar que todos os vereadores deveriam cobrar o Governador para que seja feito o repasse e assim 

nós somarmos esforços para que não possamos mas perder pessoas em nosso município. Gostaria 

de externar minha felicidade que o Poder Legislativo hoje em massa votou a favor do auxílio 

emergencial que vai perdurar por 03 (três) messes para as pessoas que estão em venerabilidade. A 

Prefeitura irá abrir através do CADÚNICO para que as pessoas possa se cadastrar e receber essa 

ajudar dos parlamentares através das Emendas Impositivas.  Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereado Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero destacar alguns 

dos meus trabalhos realizados ao longo desses três anos e meio de trabalho. Como vereador 

representante de cada cidadão Altamirense. Primeiramente agradeço todas as famílias que me, 

acolherão nas residências tanto na zona urbana como na zona rural, nos travessões, Agrovilas, 

Distritos de Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, vila Cabocla e Vila Canopus e no extenso 

Assurini onde sempre fui recebido de forma calorosa. E foi cada um de vocês que me deram 

suporte e ferramenta para desenvolver um bom trabalho. Todas as indicações que foram aprovadas 

na Câmara Municipal de Altamira visa retornar em beneficio para nossa população. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: 

como essa Reunião é a última Ordinária do semestre eu também creio que posso fazer um balanço 
das minhas atividades como parlamentar ao longo desses três anos e meio, e porque não dizer 
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como médico também que é minha profissão. Dizer que estou protocolando em cumprimento 

a legislação eleitoral o pedido de afastamento do meu serviço público em virtude de que serei 

pré-candidato a Prefeito de Altamira e profundo conhecedor dos problemas de Altamira que 

temos. São vinte e quatro anos trabalhando nessa cidade que me abraçou como minha e aqui 

me casei com uma Altamirense em 1997, cheguei aqui no início de 1996. Então estou protocolando 

esse documento em virtude de da lei eleitora e dizer que oportunamente haveremos de publicar 

aos quatro cantos da cidade para demostrar nosso plano de governo para Altamira. Mas é como 

dizia sou profundo conhecedor dos problemas e dos desafios que Altamira tem. Ao longo desses 

24 (vinte e quatro) anos vimos essa cidade crescer populacionalmente com a hidrelétrica de Belo 

Monte a população cresceu e a população se expandiu. Longo em m1996 quando cheguei aqui vi 

de perto os problemas da saúde. Fui Diretor do Hospital Municipal de 2001 a 2004, me orgulho 

deter trazido médicos especialistas e de ter conseguido fazer uma Unidade Intermediário de Neo 

natal para cuidar de nossos recém-nascidos e contribuir com a diminuição da mortalidade infantil. 

Esse trabalho me reconheceu a população me elegendo a vereador no primeiro mandato em 2004 

e de lá para cá são 04 (quatro) mandatos de vereados consecutivos. Projetos importante nessa Casa 

se transformaram em leis, projetos, requerimentos, lutamos pela criação da Guarda Municipal. 

Hoje as gestantes que são funcionárias públicas do município tem uma licença estendida de 06 

(seis) meses, por conta de um projeto de nossa autoria. E tantas outras indicações, projetos como 

o PROCON Municipal. Diversas indicações por melhorias, fiscalizando também o recurso público. 

Como Presidente desta Casa há 04 (quatro) anos. Nós demos condições para que os vereadores 

cumprissem seus mandatos com condições de ir e vir de fiscalizar de trabalhar. Tenho certeza que 

meus colegas vereadores me respeitam eles falam para mim que nem um outro Presidente tratou 

com tanto respeito e consideração os vereadores para exercerem seus mandatos que sejam da base 

ou da oposição. Nunca tive nem uma conta minha rejeitada por falta de transparência muito pelo 

contrário recebi título de gestor transparente e alcançamos isso graças a uma equipe de servidores 

unidos. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agr5adeceu a presença 

das senhoras e dos senhores vereadores e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar 

à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, 

aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.  
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