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ATA DA REUNIÃO PARA TRATAR EM RELAÇÃO AOS PROJETOS DE MINERAÇÃO 

NA REGIÃO DA VOLTA GRANDE DO XINGU, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DO 

MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 

reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. 

Loredan de Andrade Mello, os senhores vereadores: Maria Delza Barros Monteiro e Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo. Estando ausente os vereadores Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir 

Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, 

Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos 

Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto e Victor Conde de 

Oliveira. Inicialmente o senhor Presidente registrou a presença das seguintes pessoas: Dra. Tais 

Santi – Procuradora do Ministério Público Federal, Dr. Samuel Sales – Assessor Jurídico da 

Câmara de Altamira, Antônia Melo – Movimento Xingu Vivo Para Sempre, Francineide Silva de 

Sousa – Conselho Ribeirinho, Lana Gomes da Silva – Conselho Ribeirinho, Maria Francineide da 

Silva – Conselho Ribeirinho, Jackson Dias – MAB, Jonathan F. da Costa – MAB, Alice de Jesus 

Lages – Moradora de Altamira, Darismeire A. Vasconcelos – Comitê Repam Xingu e Paulo 

Roberto Souza – CDL. Em seguida o senhor Presidente declarou aberta a reunião em nome de 

Deus. Em seguida disse que a presente reunião era uma solicitação da vereadora Socorro do 

Carmo, a quem lhe foi concedida a palavra. Que após os cumprimentos disse que havia solicita a 

presente reunião para atender a apelo formulado pela sociedade, os quais se mostram preocupados 

com a situação dos projetos de mineração que estão sendo implantados no entorno da Volta Grande 

do Xingu e, assim evitar que os mesmos sejam construídos nos moldes dos que foram construídos 

nas cidades de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a Dra. Thais Santi – Procuradora do Ministério Público Federal, que após os cumprimentos 

falou da sua preocupação com os fatos que ocorreram em Minas Gerias e, que em Altamira não é 

diferente, com o advento da implantação dos projetos de mineração na Volta Grande do Xingu. 

Que como parte do Ministério Público Federal irá iniciar uma grande vistoria nesses projetos. Que 

além do MPF, farão parte da fiscalização nesses projetos a APE e a DPU. Que Altamira precisa 

tratar com muito cuidado em relação aos problemas causados deixado por Belo Monte. Que 

gostaria de ouvir do representante da CDL quais são as dificuldades que o comercio de Altamira 

está enfrentando pós Belo Monte. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Paulo 

Roberto – representante do CDL, que após os cumprimentos disse que os prejuízos foram grande, 

pois, a maioria das obras contidas no PBA não foram concluídas e, as que foram construídas 

deixaram a desejar. Que Altamira precisa criar meios para que possa superar aos problemas 

deixados em Altamira pós Belo Monte. Agradeceu. Em seguida o vereador Dr. Loredan Mello 

sugeriu que seja criado um Fundo para Belo Monte. Fundo esse que deverá capitanear recursos 

para implantação de projetos de melhorias na cidade. Sugerindo que seja realizada uma nova 

reunião para tratar da criação desse Fundo. Em seguida a Dra. Thais Santi concordou com as 

colocações do vereador Dr. Loredan. Em seguida fez uso da palavra o senhor Jackson Dias – 

representante do MAB, que após os cumprimentos disse que concorda que esse Fundo seja 

implantado, mas que seja destinado recursos para todos os municípios impactados. Mas que 

preocupação maior é que Altamira terá sérios problemas com a implantação de Belo SUN, pois, o 

projetos será implantado no município de Senador José Porfírio e, a Altamira só sobrará os 

problemas. Que sua preocupação maior será com as famílias que ficarão abaixo do reservatório. 

Por isso concorda que o projeto seja reestudado para que não possa aconteceu com os municípios 
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mineiros. Informou também que já está no site da SEMMA a regularização do Projeto “Coringa”, 

que é um projeto de exploração de mineração, que inicia em Altamira indo até o município de 

Novo Progresso. Falou também da sua preocupação, pois, o Conselheiro da Belo Sun hoje é o 

Presidente da FUNAI e, que Belo Sun responde a oitenta processos na Justiça e desses quatro são 

da Volta Grande do Xingu. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do 

Carmo, que propôs que a reunião sugerida pelo vereador Dr. Loredan Mello poderia ser realizada 

no próximo dia 27 de março. O senhor Jackson Dias propôs que a audiência seja realizada no dia 

20 de março, porque coincide com as manifestações do Movimento dos Atingidos Por Barragens. 

A sugestão foi submetida para votação, sendo aprovada a realização da audiência para o dia 27 de 

março, na Câmara Municipal de Altamira, com início às 18h., cujo tema será a criação do Fundo. 

Em seguida fez uso da palavra a Dra. Thais Santi, que disse que alguns membros do Governo 

Federal estarão aqui em Altamira no final do mês de março, que eles poderiam ser convidados 

para participar de audiência. A senhora Antônia Melo sugeriu que nessa visita seja feita uma 

cobrança para mais investimentos na região. Que também sugeriu que seja convidado os membros 

do Plano Regional de Desenvolvimento do Sudeste do Pará, a FVPP, a ACIAPA, o CDL e outros 

órgãos, para que todos possam participar de audiência. Em seguida o Dr. Samuel sugeriu que o 

MPF e o MPE possa solicitar uma lista com o nome da projetos de barragens da região para que 

sejam vistoriados. A Dra. Thais disse que a sua equipe de trabalho poderia realizar essas vistorias, 

mas em se tratando de averiguação de risco de rompimento, faz-se necessário que essa vistoria 

seja realizada por equipes especializadas. Não havendo mais nada ser tratado, o senhor Presidente 

agradeceu a presença das senhoras, dos convidados, da imprensa e do povo em geral encerrando a 

reunião em nome de Deus. Mandando lavrar a presente ata que após lida será assinada. Salão 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e dezenove. 
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