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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA SOZE DE 

MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

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

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

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

Junior, Isaac Costa da Silva, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha, Francisco 

Marcos Alves do Nascimento, Irenilde Pereira Gomes, Maria do Socorro Rodrigues do 

Carmo, Roni Emerson Heck 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. Mandando 

justificar a ausência dos vereadores João Roberto Mendes (doente), Dr. Agnaldo Rosas de 

Oliveira (doente), Dr. Edvam Duarte dos Santos (doente) e João Estevam da Silva Neto 

(zona rural). Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e oito de abril do ano de 

dois mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada a 

unanimidade. Em seguida passou para o PEQUENO EXPEDIENTE,  facultando a palavra 

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

cumprimentos disse: hoje estava lendo algumas notícias do Estado do Pará, eu vi que já temos 

oito mil seiscentos e oito casos dessa doença confirmada no Estado do Pará e oitocentos e 

sessenta e cinco pessoas que já vieram a óbito, cerca de dez por cento dos infectados estão 

morrendo sendo um índice muito alto no nosso Estado do Pará em comparação a outros estados. 

No Brasil a medida para cada 14 (quatorze) pessoas ponto cinco uma pessoa vem a óbito e no 

Pará dez por cento a cada 10 (dez) pessoas uma morre. Altamira já chegou num total de 120 

(cento e vinte) pessoas   contaminadas e na região 219 (duzentas e dezenove) pessoas infectadas 

e 11 (onze) óbitos em toda região, preocupante o índice de casos está subindo. A minha grande 

preocupação que não somente as mortes dos infectados é que possa ficar algum prejuízo no 

organismo da pessoa principalmente no pulmão aonde ele acaba adquirindo essa doença e assim 

ficar sequela para o resto de sua vida. Então deixo a cada família das pessoas infectadas meu 

apoio, meu respeito e assim pedindo para que Deus possa iluminar a cada família e a cada pessoa 

para que possamos radicar esse vírus o mais rápido possível e que a medicina possa desenvolver 

uma vacina que seja eficaz e que possa assim fazer o melhor por ela. Também na Reunião 

passada o vereador Isaac pediu para que na próxima Reunião eu falasse sobre a pessoa do senhor 

Benedito Prado pôr ter assinado aquela Comissão Processante na Câmara. O senhor Benedito 

Isaac ele é um senhor que há mais de 60 (sessenta) anos luta pela Transamazônica junto com os 

movimentos sociais, o MAB principalmente que ele desenvolveu por uma população mas 

assistida para que os governos estaduais, municipais e federais pudessem enxergar essa região da 

Transamazônica como era também um lugar habitado por brasileiro. E as políticas públicas nas 

décadas de setenta, oitenta e noventa até no meado do ano de dois mil não existia nessa região e 

se existia era muito pouca. E através do senhor Benedito Prado e outros companheiros, 

começaram a ir para Brasília e outros lugares para dizer que Altamira tinha gente morando e que 

precisava junto aos políticos serem enxergados. Ele lutou muito junto a igreja católica fazendo 

seu trabalho exemplar, hoje é um homem respeitado dentro de Altamira o mesmo tem uma   

família muito respeitada e religiosa e faz por direito que Altamira e o dinheiro público sejam 

respeitados. Então diante ao que vossa excelência me pediu um pouco do que eu conheço da 
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pessoa do senhor Benedito Prado é de muito respeito. A ação que ele fez na Câmara foi uma 

ação como pessoa civil, nada como pessoa jurídica ou pessoa partidária. Foi uma ação baseada 

no seu pensamento. Gostaria que outras pessoas fizesse o mesmo se algum outro vereador se 

envolver num escândalo. O senhor Aparecido também assinou Isaac essa mesma Comissão 

Processante, o senhor Aparecido também e da mesma luto do senhor Benedito, outro homem 

exemplar no município de Altamira e que tem terras no Ramal São Francisco juntamente com 

seus irmãos. Pessoas que nunca deixaram sua responsabilidade ser manchada e que sempre 

tiveram seus movimentos sociais sérios. No caso o senhor precisa de mais informações?  

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

cumprimentos disse: nesse momento gostaria de falar da reunião que foi realizada juntamente 

com o Secretário Municipal de Saúde sobre algumas percas dos servidores por, exemplo, a 

questão da insalubridade assim a insalubridade voltou para alguns servidores do Hospital 

Municipal e da UPA, mas para os servidores das Unidades de Saúde a insalubridade não foi 

devolvida. Aonde a insalubridade dos técnicos de enfermagem, das serventes e dos vigias tanto 

das Unidades de Saúde ainda não foi devolvida como o senhor secretário disse que estava sendo 

devolvida, somente foi devolvida na UPA e no Hospital Municipal. Então esperamos que no 

próximo pagamento os profissionais possam estar recebendo e sendo sanado essas situações. 

Sabemos que estamos passando por essa pandemia hoje cento e vinte casos e sabemos que tem 

muitos mas casos no município de Altamira. Onde o Município recebeu um valor de seiscentos e 

cinquenta e dois mil reais. Onde teve uma reunião também do Conselho Municipal de Saúde, 

aonde vai ser apresentado um plano de situação financeira desse recurso e que hoje precisamos 

com urgência comprar medicamentos para o município de Altamira, principalmente 

Azitromicina porque já não é encontrado nas Unidades de Saúde, a procura é grande. Gostaria de 

dize à vocês que muitas pessoas procuram pelo Teste onde eles querem fazer o teste. Dizer a 

vocês que pelo os sintomas da doença já pode iniciar se o tratamento. Então os testes rápidos que 

estão sendo feitos a partir do 08 (oitavo) dia somente nos profissionais de saúde aos idosos e 

outros pacientes somente aos que estão internados. Então ou seja você sentiu algum sintoma, tipo 

falta de ar, mal estar vá diretamente para a UPA, procure o Pronto Atendimento o mais rápido 

possível para que o médico possa passar o tratamento. Ai vem o questionamento ou seja sabemos 

que esse tratamento muito dos medicamentos não temos no município tipo Azitromicina, Hidro 

cloroquina, ou seja o município ele tem que adquirir com urgência esses medicamentos para que 

a população que precise dos mesmos elas possam ter. eu ainda recomendo as autoridades da 

Saúde, da Vigilância que possam ter esses medicamentos, ou seja o paciente vai na UPA, ai se 

tiver esse medicamento a pronta entrega já fazer a entrega desse medicamento ao paciente. Hoje 

procuramos algumas Unidades de Saúde e não tem Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: quero falar que na semana 

passada senhores vereadores que eu falei sobre as barreiras sanitárias, não foi feito nada 

Presidente Dr. Loredan, está lá do mesmo jeito a entrada da cidade sem acompanhamento. 

Cobrei essa questão junto ao Secretário de Saúde do município. A praia do Massanóry está do 

mesmo jeito, onde as pessoas estão se aglomerando no local fazendo festas. Também na balsa 

que faz travessia para o Assurini, ontem houve denúncia dos que dela faz uso as pessoas 

utilizando da mesma sem orientação nenhuma, então Presidente precisamos que as pessoas 

entendam é momento de dificuldade que estamos vivendo é momento dos senhores da base 

chegar com o Executivo dizer tomem providências mande as autoridades competentes que faça 

suas obrigações é essa nossa preocupação Presidente. São 120 (cento e vinte) casos anunciados 

esses sãos os casos que passaram no hospital e os casos que estão por ai nas ruas ninguém sabe, 
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prestem bem atenção dos caos que pode se instalar aqui no município de Altamira. Ouvi a 

vereadora Socorro falando sobre o hospital de campanha, eu peguei algumas informações que foi 

definido desse hospital para ser feito aqui em Altamira que está na Casa Civil com o 

Governador. Inclusive a SESPA através do Mauricio Nascimento ele passou relatório de 03 

(três) hospitais Hospital Santo Agostinho, Hospital São Rafael e Hospital das Clinicas, inclusive 

tem um anexo do Hospital Regional onde se não houver entendimento da fala de infraestrutura 

desses hospitais para que realmente seja feito esse Hospital de Campanha ao lado do Hospital 

Regional, mas isso ai é coisa do governo é decisão que eu acredito que nessa semana será 

definido essas questões. O vereador Maia Júnior, ele me perguntou no grupo dos Vereadores 

sobre o Hospital Regional, dizer que sobre o Hospital Regional eu não posso responder porque 

eu não trabalho lá, mas quero dizer o seguinte que a informação que chegou até a mim e que lá e 

que sempre tem mudanças lá porque os pacientes vem regulado de outros municípios. Então não 

tem como saber quando tem eleito ou quando não tem. Informação que recebi hoje pela parte da 

tarde é que tem 02 (dois) leitos de UTI disponíveis no momento, assim graças a Deus está tudo 

sobre controle lá no Hospital Regional e esperamos que continue disponíveis para que nossos 

irmãos de Altamira, mas assim espero que ninguém precise ocupar esses leitos. Mas senhor 

Presidente quero chamar atenção de vossa excelência porque até segunda-feira vai entrar na 

conta da Prefeitura mas de doze milhões de reais, referente o dinheiro que é destinado ao 

Ministério da Saúde que vem destinado para o município de Altamira. Acredito eu que os 

vereadores todos eles o que podemos fazer e que ele apresente como é que vai ser gasto esses 

doze milhões de reais.  Primeiro coisa que sugiro é que ele compre medicamentos e comida para 

o povo que tem muitas famílias precisando. Então Presidente quero dizer a vossa excelência e 

esperar que junto com todos os vereadores e que seja feito um documento para a Norte Energia e 

a Prefeitura de Altamira para que se faça parceria para contratar um hotel do município de 

Altamira para se fazer um local para os profissionais de saúde que contraíram o vírus, para que 

esses profissionais ficassem todos dentro desse hotel sendo tratado com dignidade com 

psicólogo, assistente social porque eles ficando bom vão voltar para salvar vidas.  Agradeceu. 

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

lamentar hoje por inúmeras vezes recebi reclamações que no HGA (Hospital geral de Altamira) 

que nem um setor tem álcool gel, sabemos que é uma situação muito complexa, difícil sendo 

assim gostaria de solicitar aos nobres colegas da base do governo que der essa devida atenção 

aos médicos, enfermeiros enfim, esses profissionais não merecem somente receberem os 

parabéns, observamos nos hospitais a correria e a dedicação desses profissionais  para salvar 

vidas.  Também gostaria senhor Presidente que vossa excelência como médico em Altamira e 

também os colegas vereadores que pudessem nos informar onde pode encontrar Azitromicina, 

Hidro cloroquina tem muitas pessoas nos procurando com as receitas nos perguntando e não 

estão tendo nas farmácias, nos Posto de Saúde também não tem, se tiver algum caminho para 

encontrarmos esses medicamentos que nos informe por favor. Outra situação bem delicada, hoje 

recebi uma comissão de universitários com uma preocupação muito grande que é as 

Universidades particulares elas não estão administrando as aulas da maneira que seria, mas 

querem receber a mensalidade mensal. Então eles tem um documento onde orientei protocolar e 

na Câmara Municipal de Altamira, para que todos os vereadores tomassem conhecimento e de 

certa forma tentar buscar meios, nesse momento de pandemia onde toda sociedade está em 

pânico ainda vemos jovens estudando se esforçando e ainda vem esse problema. Outra situação 

senhor Presidente gostaria de solicitar ao Prefeito Municipal de Altamira através da Secretaria 

Municipal de Saúde com relação a questão das filas nos bancos como por exemplo na Caixa 
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Econômica, as pessoas sem nenhum tipo de proteção e não vimos pessoas da Vigilância Sanitária 

orientando. Então fica aqui meu apelo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Roni Heck, que após os cumprimentos disse: dizer que estou em Castelo de Sonhos tenho 

visitado as pessoas com as devidas precauções, no sentido de estarmos trabalhando para o 

município, pelo município de Altamira, nunca deixamos de atender nosso povo nossa gente de 

Castelo de Sonhos. Estive hoje pela manhã na casa da minha amiga Preta e na casa da Neucy 

Rodrigues, aqui em Castelo quando se fala em hospital do Estado em inauguração do mesmo 

agente lembra dessas pessoas porque foram umas das pessoas que trabalharam para a realização.  

Deste sonhos mesmo com todas as dificuldades que sabemos que há. Ouvi o vereador Marquinho 

quando ele colocou sobre o repasse no valor de doze milhões de reais, eu tenho certeza absoluta 

de que quando este recurso quando entrar na conta se entrar, porque ouço muita divulgação que 

esse recurso quando entrar na conta da Prefeitura tenho certeza que o Prefeito Juvenil irá agir 

com transparência e irá aplicar esse recurso certamente com finalidade de proteger a população 

neste momento de gravidade na questão da pandemia.  Mas aqui em Castelo o sonho das pessoas 

é a inauguração deste hospital, eu vejo que se faz necessário e eu tenho cobrado e hoje a Preta 

me disse que foi informada que dentro da Secretaria de Estado de Saúde que os equipamentos de 

saúde que os equipamento já estariam em Belém e ainda não chegaram por conta do bloqueio 

geral que houve em Belém. Gostaria de pedir ao vereador Marquinho nesse momento que é uma 

das representações política da SESPA que seu filho é o Diretor da SESPA que olhasse com 

carinho para essa região para esse hospital que assim como cobramos para o município, 

cobramos agilidade para inauguração e funcionamento deste hospital. Não adianta dizer que o 

município como dizem por ai que o município não tem isso, não tem aquilo, o município tem 

feito sua parte sim, tem feito a parte do atendimento básico e nós precisamos que este hospital 

funcione e que funcione para ontem porque as pessoas não podem mês esperar. Graças a Deus 

não temos aqui nem um caso de COVID-19, os municípios vizinhos como Mato Grosso já tem 

casos e existe um trâmite muito grande nessa região. Então peço principalmente ao vereador 

Marquinho, mas também aos demais vereadores que nos ajudem. Assim como o Hospital de 

Campanha aqui em Altamira e o sonho da inauguração e funcionamento deste hospital 

imediatamente e que não se prorrogue o prazo para que possa acontecer. Digo isso porque nós 

conhecemos nossa região, sabemos da nossa realidade e sabemos também das nossas 

dificuldades, mas sabemos também das nossas potencialidades. Por isso querem, esperam e 

cobram que este hospital realmente saia do papel.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: estamos aqui para trabalhar, se 

unirmos independentemente de partido vamos se unirmos e trabalhar e pedir para as pessoas que 

fiquem em casa. Quero parabenizar o Prefeito Domingos Juvenil com sua pronta atenção com o 

HGA (Hospital Geral de Altamira), com a UPA, os Postos de Saúde. Dizer que não está faltando 

medicamentos, não está faltando profissionais para cuidar das pessoas com qualquer tipo de 

enfermidade que esteja no alcance. Na ala do COVID-19, temos 08 (oito) pacientes em 

isolamentos. Também agradeço porque na situação em que estamos passando não faltar 

medicação necessária para esses pacientes. Ouvir o colega Assis falar que está faltando álcool 

gel no HGA, não está não colega quando falto o álcool gel tem o liquido. Então temos que 

parabenizar nosso gestor, os profissionais que estão ali cuidando com grande responsabilidade, 

carinho e dedicação. Dizer também onde é gasto o dinheiro que vocês querem saber e gasto com 

medicação, contratação de outros profissionais especificamente para a ala do COVID-19. 

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

disse: quero começar meu discurso parabenizando nossos enfermeiros que são nossos 
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enfermeiros do nosso País do nosso mundo pessoas incansáveis dentro de suas lutas e que 

entendemos ainda mais nesse momento de pandemia da importância da função de cada um de 

vocês, sem vocês nós jamais estaríamos conseguindo vencer essas dificuldades. Em nome da 

enfermeira Socorro quero parabenizar todos os enfermeiros de Altamira e região. Dizer que 

nessa última sexta-feira, recebemos o requerimento que trata sobre a criação da CPI da Saúde, 

que já foi bem divulgado nas redes sociais, dizer que já assinamos esse requerimento para a CPI 

e consequentemente esperamos o dono do requerimento dar a devida providência se for cabível a 

ele. Então estamos aguardo isso para dar resposta para a população que nos cobra diariamente 

nas mídias sociais. Também apresentei hoje uma indicação, onde solicito a Prefeitura Municipal 

de Altamira junto a Secretaria de Estado que faça parceria ou não, mas que a Prefeitura 

Municipal de Altamira, organize a compra de mais testes para Coronavirus (COVID-19), em 

Altamira. Essa é a única forma para se ter ciência das situações do Coronavirus, a única forma de 

sabermos de como está caminhando é através dos testes. Recentemente recebi algumas 

reclamações com relação a isso de que algumas pessoas estavam com os sintomas há vários dias 

é que infelizmente foram até a Unidade de Pronto Atendimento e lá foram informados que existe 

um protocolo de atendimento para a utilização dos testes, que cada tem o momento certo para 

serem realizados e ai retornaram para suas casas, os sintomas eram leves mas temos sim que 

aumentar a quantidade de teste para que se consiga ter o mapa de como está caminhando essa 

situação aqui em Altamira. Hoje nós confirmamos 120 (cento e vinte) casos no município, nós 

não temos dúvidas que tem números bem maior por conta da quantidade de teste que são feitos. 

E sem contar que também que hoje tivemos informação de que teve 881 (oitocentos e oitenta e 

uma) mortes no brasil é um número que está se equiparando na Alemanha e na Itália. Em 

paralelo a isso que fiz o pedido ao Executivo Municipal para com esse recurso que está vindo 

para o município com aprovação dessas leis na Câmara Federal do Senado para que consigamos 

a aquisição de mais testes, assim como também aumentar os leitos na retaguarda do HGT 

sabemos que temos 18 (dezoito) mas a situação visa ter mais leitos para o atendimento do  

Coronavirus (COVID-19), se hoje nós temos 120 (cento e vinte) casos em Altamira, o Brasil 

informa que a cada 05 (cinco) 06 (seis) dias esse número se duplica. Então temos que estar 

atentos e fazer nosso trabalho para conseguir vencer essa pandemia da melhor forma possível. 

Então peço apoio aos nobres colegas para aprovar esse pedido e que assim a Secretário de Saúde 

– Renato Mengoni esteve na Câmara prestando esclarecimentos recentemente muito atencioso e 

responsável e que sem sobra de dúvidas vai atender esse pedido e fazer com que esses testes 

sejam feitos de maior quantidade no nosso município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: quero falar para vocês e que falei 

também na Reunião passada sobre a Norte Energia eu acho um absurdo a Norte Energia fazer o 

que está fazendo ela liberou um recurso no valor de treze milhões de reais, para a compra de 

cestas básicas para os indígenas  e para comprar equipamentos para o Hospital Regional e 

também para comprar IPIs, mas isso é uma esmola que ela está dando estou cansado de falar que 

uma turbina arrecada em 24 (vinte e quatro) horas dois milhões de reais e quase 

aproximadamente quatrocentos mil reais, tem 18 (dezoito) turbinas em funcionamento no 

momento então façam uma ideia de quanto arrecada num ano? São quase quinze bilhões de reais 

que levam aqui da nossa região com essa obra da Hidrelétrica de Belo Monte.  Nesse momento 

mesmo a população do RUC São Joaquim estão sofrendo por conta da falta de água, todos os 

RUCs estão na mesma situação do São Joaquim. Essa Norte Energia levou o povo para esses 

reassentamentos e deixou o povo lá a Deus dará, onde eles passam por muitas dificuldades. O 

desemprego está atormentado as famílias de Altamira. Então deixo meu repúdio a Norte Energia. 
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Também falou com relação ao Hospital de Campanha em nosso município. Agradeceu. Em 

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

parabenizar todos os enfermeiros que hoje enfrentam de frente essa pandemia. Infelizmente 

temos hoje 120 (cento e vinte) casos em Altamira, como o vereador Marquinho falou só tem 

apenas (02) dois leitos disponíveis no Hospital Regional, essa é informação que temos. Então eu 

acho que temos que fazer um trabalho em conjunto entre município e estado para juntos somar 

forças e trabalhar conta essa pandemia. Hoje temos duas matérias importantes através dos 

gabinetes, eu apresentei um Projeto de Lei de nº 125/2020, de uso obrigatório de máscara, está 

comprovado que através da Organização de Saúde que a máscara junto com os cuidados que 

temos que ter e juntamente com o isolamento social é o que temos hoje para combater a 

proliferação da pandemia em nosso município. Então estou solicitando ao Executivo para que 

acate esse Projeto de Lei que nesse momento de pico em nosso município que todos os 

habitantes possam usar máscara e juntamente com esse Projeto de Lei que é de suma importância 

para nosso município e de suma importância para nossa saúde. Também estou solicitando a 

Prefeitura através da indicação de nº 3257/2020, para que a Prefeitura faça parceria junto com as 

costureiras do nosso município para que possa produzir e distribuir máscara para nossa 

população de nossa cidade, sabemos que nem todo mundo tem dinheiro para comprar máscara, 

tem pessoas que não tem hoje nem o que comer. Então a Prefeitura ela tem que entrar com a 

contrapartida. Agradeceu. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: gostaria de fazer 

referência de alguns documentos, um deles é da Secretaria Municipal de Saúde falando das ações 

sobre o COVID-19, que está sendo feito pela Secretaria fruto da nossa cobrança da vinda do 

Secretário Municipal de Saúde- Renato Mengoni. Temos também um documento que é um laudo 

de periculosidade e insalubridade que nós também pedimos na audiência realizada com o 

Secretário de Saúde. O vereador que quiser uma cópia e só solicitar. Também uma carta da Norte 

Energia informando que está revidando esforços para equipar os 10 (dez) leitos de UTI no 

Hospital Regional, mas que não teve muito sucesso nessa antecipação. Então ai que entra nossa 

união para cobrarmos que esse equipamento chegue o mais rápido possível. Também um 

documento protocolado pelos vereadores Socorro do Carmo, Agnaldo Rosas e Francisco Marcos, 

solicitando que de acordo com o Decreto Lei de nº 067, que se coloque em pauta a questão da 

Comissão Processante. Em ralação a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Justiça. Em 

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

dizer a nobre vereadora Socorro que o recurso no total de seiscentos e cinquenta e dois mil 

oitocentos e trinta e seis reais e dezenove reais, estão sem do empregados em IPIs, 

medicamentos, testes rápido, adequação dos 18 (dezoito) leitos de isolamento e contratação de 

profissionais para tratar em especial os paciente com COVID-19, e que já está disponível no 

Portal da Transparência. A questão da insalubridade eu entendo que existia questão de 

desigualdade tinha servidores que não tinha o direito de receber insalubridade e que recebia, 

assim como tinha servidor que tinha direito e não recebia. Então está havendo recadastramento e 

a cada dia tem uma situação resolvida. Dizer que medicamentos conforme a vereadora falou que 

não tem Azitromicina e Hidro cloroquina e tudo isso tem na rede pública com exceção do 

Mequitina porque ainda não chegou, mas está chegando a qualquer momento a rede pública está 

munida destes medicamentos. Dizer que a pessoa se sentir mal e ir para a UPA não é 

recomendável, existe um contato disponível de nº 99150-1514, ou 99218-8147, que as pessoas 

podem ligar que os profissionais vão fazer as orientações necessárias. Dizer vereador Marquinho 

que é louvável seu pensamento de ser alugado um hotel para colocar os profissionais de saúde 

que foram infectados com o COVID-19, mas vejo porque não a SESPA? Que tem recebido 
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grande apoio da Norte Energia, e porque não a SESPA se envolver nessa questão em vez que a 

SESPA recebe recursos da Norte Energia porque ela não aluga esse hotel para os profissionais de 

saúde. Então colegas vereadores esse momento é muito delicado, essa pandemia pode afetar 

qualquer pessoa. Também a questão das filas de banco isso é questão da Policia Militar do 

Estado, então é só a Prefeitura que tem obrigação de fazer essa fiscalização e sim o Governo do 

Estado também para fazer esse acompanhamento. Vimos que é uma situação em que o mundo 

inteiro que ninguém estava preparado e que hoje todos procuram se adequar o Estado, a 

Federação e o Município, vimos que a situação é muito mais grave do que pensamos. Portanto é 

momento de união de procurarmos ajudar uns aos outros. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: gostaria de dizer a 

todos que hoje os médicos estão fazendo um manifesto direcionados a Secretaria Municipal de 

Saúde, SESPA principalmente e Conselho Regional de medicina em virtude de que só aqui em 

Altamira já temos 120 (cento e vinte) casos confirmados, mas sem dúvidas nenhum, há muitos 

mas casos porque os testes não chegaram em massa. E além do que disse semana passada à 

respeito da necessidade de prioritariamente procurar se equipamentos para se fazer mas leitos no 

Hospital Regional onde nós pedimos isso através dos equipamentos da Norte Energia, onde ela 

acabou de responder através de documento que vai ser  difícil antecipar eu acho um tremendo 

absurdo da Norte Energia responder isso ela que pagou uma matéria caríssima no Jornal 

Nacional para dizer que já tinha liberado os equipamentos, as ações que na verdade só foram 

algumas cestas básicas, algumas ações pequenas com EPIs que é barato para uma empresa que 

tem um lucro absurdo. Então quero fazer repúdio a público à Norte Energia por estar dizendo 

que não vai poder antecipar a entrega desses equipamentos.  Entregar os monitores, as camas os 

respiradores em tempo hábil significa salvar vidas e também de nada adianta criar se leitos de 

UTI se nós não tivermos maciçamente nas UBS as medicações hoje preconizada pelo Ministério 

da Saúde, que foi dito pelos os colegas que algumas estão em falta. Conversei com o 

coordenador de saúde além de das ações que já estão sendo feitas há necessidade que nas UBS 

tenham uma quantidade adequada de medicamentos para atender as pessoas. Porque muitas tem 

dúvidas se tem que fazer logo o teste, não tem que fazer logo o teste  porque via de regra o teste 

rápido é somente com uma semana que iniciou os sintomas, mas essas pessoas precisam serem 

tratadas e tratadas serão menos casos graves que precisaram de UTI, está provado misso através 

de vários estudos que o tratamento precoce diminui as complicações, mas há necessidade que há 

um esforço uma união, que deixei as questões políticas de lado a SESPA e a Secretaria de Saúde 

se unam para doar para a população não só medicamentos, mas testes uma quantidade suficiente 

para que não seja destinados somente para profissionais de saúde, os profissionais de saúde é 

obrigatório, inclusive porque eles estão na linha de frente porque além dos IPIs eles sejam 

testados. Mas a população em geral precisam também de testes porque o isolamento social, o 

distanciamento social ele é suficiente se a população for testada em massa. É valido ressaltar que 

na questão dessa prevenção a distribuição de máscaras como disse o vereador Maia Júnior, que 

hoje está apresentando seu projeto. Gostaria de pedir novamente que as pessoas possam tirar suas 

dúvidas nos canais que já existem. Quero direcionar um apelo a Prefeitura Municipal de 

Altamira e a SESPA para melhorar a comunicação desta doença para com as pessoas há muitas 

dúvidas para onde se dirigir. A Unidade de Pronto Atendimento é a porta de entrada desta 

doença para as pessoas, sendo que lá existe um protocolo do Ministério da Saúde e segundo o 

coordenador de saúde que tanto lá como no HGA tem a medicação. Mas eu vou dar uma 

sugestão que eu fiz de oficio que o HGA abra as portas pelo menos durante esses meses de 

pandemia para que lá também a população que moram mais distantes que não tem acesso tão 
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fácil a UPA que possam se deslocar em especial dos RUCs, do Mutirão porque é uma população 

que está ali próximo daquele hospital e que possa ter acesso a porta aberta. Então gestores 

SESPA, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde, União de Esforços, união eu sei 

que Altamira tem uma gama de associações e Sindicatos que estão unidos, tenho a certeza que 

sairemos desse momento tão difícil vencidos. Agradeceu.   Não havendo mais manifestantes o 

senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior que 

faça a leitura das matérias:  LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Projeto de Lei n.º 

125/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que dispõe no âmbito do município de 

Altamira-Pará, o uso de máscara por todas as pessoas que estiverem fora de sua residência, 

enquanto perdurar a pandemia do Coronavirus (COVID-19) e dá outras providências. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 125/2020, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, que dispõe no âmbito do município de Altamira-Pará, o uso de máscara 

por todas as pessoas que estiverem fora de sua residência, enquanto perdurar a pandemia do 

Coronavirus (COVID-19).  Projeto de Resolução nº 030/2020, de iniciativa da Mesa Diretora, 

que altera os artigos 41 e 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Altamira e dá outras 

providências. Indicação n.º 3262/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere 

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

uma área para implantação de um novo Campo Santo (cemitério), haja vista, que os existente em 

nossa cidade já estão sem condições de absorver as demandas. Indicação n.º 3257/2020, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Integração Social _ SEMIS, criar um projeto com as 

costureiras do município de Altamira para produzir e distribuir mascaras de proteção contra a 

pandemia do Coronavirus (COVID-19)  Indicação n.º 3252/2020, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretário 

competente, realizar o serviço de linha d’água, blokreteamento e/ou asfaltamento nas Ruas João 

Milú, Raimundo Lobato e Júlio Marques, no bairro Dom Lorenzo.  Indicação n.º 3229/2020, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da rede de 

iluminação pública na Rua 7 Amigos, no bairro Nova Altamira.  Indicação n.º 3238/2020, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de infraestrutura básica, tais 

como: galeria pluvial, calçada, linha d’água, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica 

e/ou blokreteamento na Rua Pedro Vieira, no bairro Liberdade. Indicação n.º 3255/2020, de 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de fiscalização e 

orientação aos usuários que utilizam a Balsa, que fazem as travessias entre os postos em 

Altamira e o Porto do Assurini.  Indicação n.º 3256/2020, de iniciativa do vereador Victor 

Conde, que sugere ao senhor Renato Mengoni – Secretário Municipal de Saúde, que interceda 

junto a 10ª Regional da SESPA/Altamira, no sentido de adquirir uma maior quantidade de testes 

para o novo Coronavírus, para Altamira. Indicação n.º 3258/2020, de iniciativa da vereadora 

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

Secretário Municipal de Saúde, implantar um programa de Vacinação Domiciliar para idosos e 

pessoas portadoras de necessidades especiais. Indicação n.º 3259/2020, de iniciativa do vereador 

Roni Heck, que sugere ao senhor Loredan Mello – Presidente da Câmara Municipal de Altamira, 

para que interceda junto ao PROCON/Altamira, cobrando a intensificação na fiscalização no que 

diz respeito aos abusos praticados por alguns comerciantes em relação ao preço dos alimentos e 
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outros gêneros nesta época de pandemia. Indicação n.º 3260/2020, de iniciativa do vereador Dr. 

Edvam Duarte, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar a contratação de 02 (dois) Fisioterapeutas com habilitação em 

Fisioterapia Respiratória para compor a equipe multidisciplinar do corpo clinico do HGA para o 

tratamento dos portadores do Coronavirus (COVID-19). Considerando a extrema necessidade de 

votação do Projeto de Lei n.º 125/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que dispõe no 

âmbito do Município de Altamira-Pará, o uso de máscara por todas as pessoas que estiverem fora 

de sua residência, enquanto perdurar a pandemia do Coronavírus (COVID-19). Em seguida o 

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

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

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

submeteu para VOTAÇÃO: indicação n.º 3262/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan 

Mello. Indicação n.º 3257/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicação n.º 3252/2020, 

de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação n.º 3229/2020, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos. Indicação n.º 3238/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 

3255/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação n.º 3256/2020, de iniciativa 

do vereador Victor Conde. Indicação n.º 3258/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicação n.º 3259/2020, de iniciativa do vereador Roni Heck. Indicação n.º 3260/2020, de 

iniciativa do vereador Dr. Edvam Duarte. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE DA MESA DIRETORA. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

ao Projeto de Lei nº 125/202, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que dispõe no âmbito do 

Município de Altamira-Pará, o uso de máscara por todas as pessoas que tiverem fora de sua 

residência, enquanto perdurar a pandemia do Coronavirus (COVID-19). E dá outras 

providências. Aprovado a unanimidade.  Projeto de Lei n.º 125/2020, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior, dispõe no âmbito do Município de Altamira-Pará, o uso de máscara por todas as 

pessoas que estiverem fora de sua residência, enquanto perdurar a pandemia do Coronavírus 

(COVID-19) e dá outras providências. Aprovada a unanimidade. Aprovado a unanimidade. 

Projeto de Resolução nº030/2020, de iniciativa da Mesa Diretora, que altera os artigos 41 e 59 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Altamira, e dá outras providências. Aprovado a 

unanimidade.  Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a 

parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: 

senhor Presidente temos acompanhado desde o início da pandemia do Coronavirus (COVID-19), 

quando tivemos conhecimento do primeiro caso no Estado do Pará, temos ação no gabinete e 

tivemos resposta positiva outras negativa e outras nem resposta, por exemplo encaminhei um 

pedido de informação ao Secretário de Saúde do Estado do Pará na questão do Hospital de 

Campanha e até agora não fui informado. Assim precisamos ter mais um pouco de agilidade 

nessa situação, porque a população nos cobra e o vírus não esperar, então temos que está o tendo 

todo acompanhando e atualizando as pessoas por conta do Coronavirus (COVID-19), temos que 

estar atentos a isso. Tenho aqui uma denúncia feita por algumas pessoas que tem seus entes 

queridos hospitalizado no Hospital Regional sobre a falta de informação não dada aos familiares. 

Então a pessoa está lá com Coronavirus confirmado, internado e até intubado as vezes e eles não 

tem nem um tipo de notícia. Então isso está gerando transtorno muito grande para essas famílias 

porque eles já estão todos apavorados com essa doença e ainda acontece de terem notícias só 

quando tem o óbito, estão todos assustados com relação a isso. Então gostaria de pedir para que 

os vereadores fizesse ofício encaminhasse para o Hospital Regional para que ele der uma 
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resposta relacionada a isso para que nós consigamos dar informação diariamente aos familiares 

dos que lá estão. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que 

após os cumprimentos disse: quero dizer que eu apoio sim o projeto do colega Maia júnior, pois 

sabemos que estamos passando por essa pandemia e que o uso da máscara é de grande 

importância. Dizer que estamos atentos na comunidade da Princesa do Xingu, todos estão tendo 

muito cuidado. Inclusive fiz indicação solicitando vacina para os idosos indo para a Princesa do 

Xingu, assim para que eles não venham para cá, por precaução, onde todos estão tendo muita 

precaução o uso de máscara lá está sendo de total controle. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Roni Heck, que após os cumprimentos disse: gostaria de enaltecer ao projeto 

do vereador Maia Júnior, que foi aprovado hoje no sentido do uso de máscara, principalmente 

nesse momento de grande dificuldades em que estamos passando com essa pandemia. Gostaria 

também de agradecer o apoio na indicação de minha autoria, no sentido de que o PROCON 

possa intensificar a fiscalização, porque na semana passada andando nas ruas de Altamira, 

ouvindo algumas pessoas principalmente aqueles que mais precisam, percebemos que houve um 

aumento muito grande no valor dos itens da cesta básica. Como bem colocou o vereador 

Raimundinho que neste momento temos que ter união para podermos vencer esse momento 

difícil que estamos vivendo. Então de certa forma estamos todos no mesmo barco temos que nos 

dar as mãos para juntos passarmos essa tempestade.  Temos informações que a Secretaria de 

Saúde já abrindo novos canais para poderem está informando as pessoas e brevemente talvez na 

próxima semana já abrirá novo canal com o número 0800 (zero oitocentos) que facilitará ainda 

mais as informações para as pessoas para que as pessoas possam ter esse flashback. Vejo que 

esta Câmara de Vereadores tem feito seu trabalho no sentido de cobranças e valorização 

principalmente na questão contra a Norte Energia, a Norte Energia tem cometido alguns atos que 

vão de encontro com aquilo que realmente a população precisa. Tendo em vista o lucro que eles 

tem nessa região por conta da Belo Monte. Então precisamos mais uma vez assim como assim 

como mol colega vereador disse estarmos unidos para que possamos juntos vencer essa 

pandemia. Agradeceu. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: gostaria de dizer que tem 

algumas pessoas dando sugestões. O pessoal do RUC São Joaquim está dizendo que não tem 

água e a Norte Energia tem também essa responsabilidade com essa comunidade que vem sendo 

omissa. O pessoal também do Bairro Paixão de Cristo, que nos cobra a questão da iluminação 

pública do bairro, DIP por gentileza que nos ouve que por gentileza possa trocar as lâmpadas do 

Bairro Paixão de Cristo. Dizer aos irmãos e irmãs de Castelo de Sonhos que estão nos 

acompanhando, dizer que hoje mesmo cobramos a questão dos medicamentos. Também com 

relação ao funcionamento do hospital estamos atentos para com a melhoria de Castelo de 

Sonhos. Gostaria somente de falar ao vereado Marquinho que com três mandatos ele deveria 

saber principalmente que na Câmara tudo existe um prazo. Eu estou aguardando o prazo para a 

Comissão eu tenho maior interesse em esclarecer tudo que estar acontecendo, falado e colocado 

à respeito do inquérito. Muito me admira um vereador com três mandatos não saber como 

funciona os trâmites dentro de Câmara, e ele como vereador tem a prerrogativa de 

principalmente pedir uma CPI, pede uma CPI vereador Marquinho. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: nobre colega 

vereadora líder do governo Irenilde Gomes quero informar a vossa excelência que aquela 

situação em que eu falei do álcool gel nos Postos de Saúde e nos locais públicos realmente não 

existe, fico feliz quando vossa excelência diz que tem e quando não tem usam outro álcool, não 

existe outro álcool já foi informado que o outro álcool não funciona. Dizer também ao colega 

vereador Isaac que de maneira alguma estamos aqui fazendo politicagem. É lamentável colega 
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porque hoje eu andei nas UBS e não conseguimos localiza Azitromicina e nem Cloramina. 

Aproveitando faço apelo ao Prefeito Municipal que temos muitas famílias em casa fazendo o 

tratamento, ou seja senti os sintomas e começa a tomar conforme orientações médicas nas 

farmácias não existe esses medicamentos, já que essa medicação foi liberada que seja 

disponibilizada as pessoas para que não chegue ao ponto de ser intubados.  Observamos o 

Conselho de Saúde se pronunciando dando tudo de si para tentar resolver, mas eu acredito que o 

Conselho de Saúde não esteja recebendo as informações que resolva, por exemplo do Executivo 

mesmo não recebe informações na questão das medicações. Caro Raimundinho, vou ser sincero 

fomos orientados quando sentir os sintomas ire diretamente para a UPA, dizer que já ligamos 

inúmeras vezes nesses números citados e não atende.  Fazendo apelo ao Presidenre Dr. Loredan 

se já tem alguma posição na questão das cestas básicas do Projeto 123 (cento e vinte e três) se já 

foi sancionado, então no seu pronunciamento poderia nos informar e informar a população já que 

seriam atendidas em de base de mil e quinhentas famílias cadastradas no CARD ÙNICO que nos 

procuram constantemente, gostaria de saber se já foram liberadas pelo o Executivo Municipal. 

Aproveitando peço apoio para aprovação das indicações de minha autoria apresentadas hoje 

nessa Reunião. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que 

após os cumprimentos disse: quero dizer que na quarta-feira, estaremos retornando com a CPI da 

Lagoa, vamos nos reunir com assessoria jurídica primeiramente e vamos está enviando ofício 

para ouvirmos um técnico da Norte Energia sobre a situação da Lagoa. Vamos estar informando 

para o MAB quanto também para a AMBAJ, eu e o Assis Cunha estivemos no bairro onde temos 

um apanhando geral e temos muitas coisas para discutir sobre nossa visita no bairro Jardim 

Independente I. Então na quarta-feira vamos está discutindo e enviando ofício tanto para o MAB 

quanto para a AMBAJ para definir a data de nós estarmos ouvindo a Norte Energia. Então sobre 

a CPI da Saúde estamos aguardando somente mas um vereador que o Aldo Boaventura assinar 

para estarmos protocolando a CPI da Saúde.  Assinar que é o vereador Aldo. Falar também sobre 

tudo o que eu falei não estou mentindo vereador Raimundinho, realmente nós estamos unidos 

sim, mas temos que estarmos unidos com a verdade, se falta medicamentos falta, então precisa se 

comprar mas medicamentos para que a população seja assistida para que não precise ir para a 

UPA e se for que já saia de lá com o medicamento para fazer o tratamento é isso que queremos 

fazer nosso papel com seriedade. Eu trabalho numa Unidade de Saúde na Ilvanir Denardim onde 

não tem Azitromicina e nem Hidro cloroquina. Então estamos pedindo porque tem recurso 

informar vamos comprar, já foi comprado, vamos esperar chegar temos que dar satisfação a 

nossa população. Então trabalho com seriedade, não estou aqui mentindo para a população de 

Altamira, a população sabe que eles vão as Unidades de Saúde é não tem a medicação. Então é 

uma preocupação que com esse recurso possa ser comprada com brevidade essa medicação para 

os pacientes que precisam e que doirem cometidos com a COVID19. Outro assunto foi uma 

surpresa ao ouvir o Victor falar que não se tem informações aos parentes dos pacientes que estão 

no Hospital Regional, eu acho que precisa somente procurar a assistente social do Hospital 

Regional para ela dar as devidas informações. A insalubridade 02 (dois) 03 (três) meses eu acho 

que é muito tempo para ser vista a situação do servidor se ele precisa ou não receber a 

insalubridade, se foi feito um laudo se foi feito um laudo no ano passado. Então esperamos com 

brevidade que seja resolvida essa situação. Outra situação também que o vereador Agnaldo 

Rosas, fez oficio solicitando ao Delegado Francimar Luiz de Oliveira de Castelo de Sonhos que 

mandasse o inquérito policial, esse inquérito chegou na Câmara Municipal no dia (30) trinta foi 

protocolada a denúncia, houve uma denúncia também a qual já foi falada em desfavor do nosso 

colega Roni Heck por suposta pratica de corrupção. Dentre outras coisas que foi abordada foi 
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requerida de uma comissão processante, o Presidente Dr. Loredan encaminhou a denúncia para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação e até o momento a Comissão não emitiu o Parecer. 

Então era para hoje esse Parecer estar pronta para que pudéssemos votar, que no dia 19 

(dezenove) que é a próxima Reunião que possamos ter em mãos para que possamos votar e dar 

encaminhamento que é o nosso papel de fiscalizar o dinheiro público. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra   o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: ouvi sua fala 

sobre algumas críticas que estão fazendo durante a transmissão, muitas das vezes é porque as 

Câmaras de Vereadores elas não fazem o trabalho necessário devido que o eleitor quer. Portanto 

a Ação que foi colocada no dia 30 (trinta) de abril a Comissão Processante que era para ter dado 

o Parecer no entanto ainda não o fez e outros casos também. A Câmara de Vereadores de 

Altamira muitas das vezes ela prevarica suas ações e deixa seus eleitores muitas das vezes tristes. 

Nós somos os porta vozes e fiscais do dinheiro público e quando acontece um ato como 

aconteceu no dia 011 (onze) de abril parece que todo mundo que abafar e ficar na surdina e não 

mostrar se foi ato corrupto ou se não foi, queremos saber ao meu ver a Comissão de 

Constituição, Justiça já passou do tempo de fazer essa ação. Estou cobrando também nessa 

Reunião Presidente que na próxima à Prefeitura possa encaminhar para a Câmara de Vereadores 

relatório do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte, pois hoje já é dia 12 (doze) de 

maio, acredito que o primeiro quadrimestre já seja explanado para a sociedade o valor que a 

Prefeitura arrecadou nesses 04 (quatro) meses. Vejo críticas que fazem e que algumas faço 

também sobre a Norte Energia, mas nem tudo são críticas porque essa empresa ela transformou a 

cara dessa cidade em obras, se as obras muitas delas não foram bem executadas, por conta de 

alguns vereadores e o Prefeito Municipal deixaram de fiscalizar. Mas essa empresa ela arrecada 

junto a Prefeitura mas de setenta milhões de reais de royalties por ano e até então a Prefeitura 

nunca direcionou qual o percentual que ela quer gastar em cada Secretaria vem no pacote inteiro 

e ela gasta no que bem entender. Essa Câmara nunca fez uma ação em conjunta cobrando a 

Prefeitura essa ação por vereadores quase que individual que fizeram alguma cobrança 

igualmente eu, Marquinho ne Agnaldo, a base governista sempre foi de bom censo esconder o 

máximo possível. Vejo Presidente que na fala de alguns vereadores sobre saúde, acompanho do 

ano de dois mil para cá, que era o PSDB que era o governo agora é o MDB que é o Governo do 

Estado e o MDB que é o governo do Município, parece que um joga a culpa em cima da outra, 

como a SESPA, Secretaria de Saúde e o povo fica no meio de um tiroteio sem entender. Leva se 

para a gestão a bandeira do partido hoje que é o MDB e deixam muitas das vezes virar somente 

em desculpas e mais desculpas e nós vivendo num grande descaso. Eu vejo que no dia que tirar a 

bandeira partidária que é a bandeira do MDB todos poderão serem atendidos melhor. Quanto a 

questão de Castelo de Sonhos eu digo o seguinte senhor Presidente há um contrato com a 

empresa vencedora do município de São Bernardo do Campo de São Paulo, que a partir de 01 

(primeiro) de julho ela começa a receber o contrato no valor de um milhão e noventa e dois mil 

por mês, por mas que as pessoas queira inaugurar um hospital muitas das vezes não está nem 

acabado. Lembro que no ano de dois mil e dezessete que eu e o vereador Marquinho estivemos 

lá, nem se quer um leito ia ter lá eu e o vereador Marquinho que intervimos em Belém, se hoje 

tem algum leito sendo concluído é graças à mim e o Marquinho que intercedemos junto ao 

Governo do Estado na época do Dr. Vitor, Megale e ao Simão Jatene. Então não tomando partido 

político eu vejo que o hospital que esta contratado para fazer o de Castelo de Sonhos a partir de 

julho o contrato preliminar de 06 (seis) meses no valor de seis milhões e pouco de reais que dar o 

valor de um milhão e noventa por mês Agradeceu. Fazendo uso da palavra o senhor Presidente 

Dr. Loredan Mello, disse: quero dizer que todas as ações que aqui chegam da minha parte como 
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Presidente tenho sido diligente, logicamente tenho que ouvir sempre o contraditório, ouvir as 

Comissões dentro da legalidade tomaremos os fatos que forem necessários. Estamos com uma 

CPI correndo que é a CPI da Lagoa no qual ontem mesmo liguei para a vereadora Socorro para 

pedir o empenho dela para que essa CPI possa caminhar mesmo que seja por audiência virtual, 

que p advogado de Brasília pode trabalhar por lá, ele está ganhando para isso. Que possa está 

reunindo com a Comissão dessa CPI e também com quem for convocado seja IBAMA, Norte 

Energia, Prefeitura, os moradores estão pedindo resposta, nós temos tempo hábil para cumprir 

dentro dessa CPI. O que desrespeita a Comissão Processante falar a você vereadora Socorro que 

o documento que foi protocolado enviei para a assessoria jurídica quem vai responder pela 

Comissão é o Presidente da Comissão, assim nós estamos fazendo o que está dentro da 

Legislação. E a questão da CPI da Saúde ainda não foi protocolada, mas vejo que na reunião que 

o Secretário veio aqui e que muitos dos vereadores que estão participando dessa reunião foram 

testemunhas de que eles iriam aguardar o termino da sindicância, porque essa CPI tem fato 

determinado. Estão somente para fazer esses esclarecimentos e assim o que cabe a essa 

Presidência, tenho executado dentro da legalidade. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse:   senhor Presidente rapidamente vou 

responder umas questões: a questão do hotel que o vereador falou é assim Raimundinho a 

SESPA é assim eu acompanho o trabalho do Maurício, dizer que a SESPA é responsável pela 

média e alta complexidade o que que é isso? os municípios em torno da Transamazônica a 

SESPA atende se não me falha a memória 09 (nove) municípios. Altamira nós estamos fazendo 

nosso papel, agora meu caro vereador o que não podemos é tirar a responsabilidade do município 

de Altamira, o Executivo não compra um melhoral infantil para dar para ninguém, deixar os 

Postos de Saúde sem álcool gel, sem os IPIs, então tudo é responsabilidade do Governo Federal 

do Governo Estadual? E o município não está resolvendo nada Presidente? Nessa questão do 

hotel fiz somente uma sugestão dizendo que a Prefeitura com a Norte Energia fazer parceria para 

atender nossos profissionais de saúde, somente não estou fazendo crítica e apenas fazendo uma 

sugestão.  Também quero falar desses respiradores que a Norte Energia que há muito tempo atrás 

doou para os municípios das Regionais e que estavam com problemas foram mandados para o 

conserto o Maurício informou que hoje os 03 (três) respiradores o Senai consertou e já estão 

prontos para serem instalados no Hospital Regional. Então é uma conquista nossa e da população 

para que possa minimizar a questão de saúde pública. Agora a questão de Castelo de Sonhos a 

SESPA também a informação que tenho vereador Aldo é sobre a questão do transporte para levar 

os equipamentos do hospital de Belém para Castelo de Sonhos, a SESPA informou para nós que 

também que hoje ela contratou a empresa  para poder levar esses equipamentos para Castelo, 

assim não sendo necessário empresários pagar para levar esses equipamentos para depois não 

ficar dizendo que os equipamentos chegaram até Castelo porque eu paguei para traze-los, nessa 

gestão quem tem que pagar o gestor com o dinheiro público, assim quem tem que pagar o 

transporte público é a SESPA. Dizer também que a empresa OS que ganhou a licitação nessa 

semana já contactou com a SESPA de Altamira e que nessa semana deverá chegar o pessoal em 

Castelo para começar dar andamento para inauguração desse tão esperado hospital. Quero falar 

agora da Câmara Municipal, CPI da Lagoa ouvi a vereadora Socorro falar há pouco vamos fazer 

com que ela der andamento para que possa dar resposta para aquele povo tão sofrido. Tenho um 

documento onde eles fizeram há muito tempo atrás solicitando eu convoquei a população, 

chamei os vereadores para que eles pudessem ajudar isso é fato comprovado tenho tudo isso nas 

notas taquigráficas dessa Casa. Então quero dizer que essa CPI tem que andar.  CPI da Saúde 

senhor Presidente essa CPI foi assinada por mim e os vereadores Agnaldo Rosas, Assis, Socorro 
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falta somente o vereador Aldo assinar e vossa excelência disse que assina também. Quando foi 

nessa semana senhores e população de Altamira apareceu assinatura de todos os vereadores, 

agora entendam como é que os vereadores da base aliada do Prefeito vai assinar uma CPI contra 

o governo? Ai tem manobra, caro Presidente tem manobra para poder desvirtuar o assunto da 

Saúde do município de Altamira. Vereador Roni vossa excelência sem que está me ouvindo, 

gostaria muito de estar falando que vossa excelência é inocente de todas essas denúncia feitas 

pelo Delegado Francimar. Então cabe a nós vereadores darmos satisfação para a população, 

queremos somente a verdade Presidente o vereador que está em Castelo de Sonhos o Aldo que se 

o vereador Roni for inocente que seja comprovado que essa Comissão Parlamentar de Inquérito, 

o vereador foi indiciado pela Polícia. Então o que nós queremos?   Investigação do Parlamento, o 

Parlamento tem Comissão de Inquérito, vejam bem essa questão dos vereadores não comparecer, 

o vereador João Roberto adoeceu, o vereador Maia Júnior disse que o filho adoeceu, pera ai 

gente, já estou careca de participar de reuniões na Câmara Municipal, então vereador Aldo eu 

tenho noção de como funciona um Parlamento e como é as traquinagem dentro do Parlamento 

para as vezes prejudicar um trabalho como esse que foi feito pelo Delegado Francimar. Então 

vejam bem só quero a verdade se o vereador é inocente que ele vá para o Plenário da Câmara e 

que os vereadores os inocente ele, porque a denúncia foi formalizada e não foi por mim não, a 

Policia que chegou no caso da Educação, educação é onde formamos nossos filhos. Então 

Presidente faço apelo para que essa Comissão de Constituição, Justiça que é presidida pelo 

vereador Maia Júnior, relator João Roberto que tem papel fundamental. Agradeceu. Em seguida 

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

acompanhei o raciocínio da nobre colega Socorro de do vereador Aldo Boaventura, dizer o 

seguinte estamos aqui nesse parlamento para defender os interesse da sociedade Altamirense. 

Quando clamamos por algo como por exemplo, clamei por falta de medicação nas UBS e Postos 

de Saúde de Altamira, sentimos o ataque instantâneo dos colegas da base. Sendo assim gostaria 

de falar um pouco da função do legislador como 03 (três) Poderes independente Legislativo, 

Executivo e Judiciário que quando uma dessas causas como dessas Secretarias que ora 

denunciada, percebemos o seguinte quando pegamos qualquer ação dessas e levamos ao 

Ministério Público já morre nosso direito de brigar por aquilo porque já foi entregue à justiça. O 

que é muito triste Presidente neste Parlamento é recebermos inúmeras cobranças de populares 

que muitas das vezes estão cobrando parlamento coisas que já levamos à justiça. Assim o 

Executivo fica assistindo onde quer que ele esteja essa guerra. Fico preocupado porque 

trabalhamos por indicação que não é atendida, trabalho e recebo como fiscal do município que 

sou e que jamais vou deixar de cobra do Prefeito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: quero perguntar ao vereador Marquinho 

onde que ele viu meu nome porque ele falou que todos da base assinaram a CPI. Quero solicitar 

ao Presidente da Câmara que envie oficio para a Norte Energia, sobre a situação da entrada 

desses RUCs, estão todas de péssima qualidade. A situação da água nem se fala é uma vergonha, 

hoje vi o caminhão pipa abastecendo as caixas de água dos RUCs. Nós vereadores deveríamos 

estarmos todos unidos rasgar a bandeira partidária e todos nós irmos para a Norte Energia fazer 

as devidas reivindicações, basta essa energia mais cara que pagamos no mundo. Enquanto 

ficamos brigando com CPI para cá e para lá a população estão ai sofrendo principalmente nos 

RUCs, que tem muitas famílias passando fome e essa Norte Energia não fazem absolutamente 

nada. Essa população que estão nos RUCs foi a Norte Energia que colocou eles lá, eles não 

foram lá porque quiseram não, a Norte Energia a responsabilidade desse povo que estão nos 

RUCs é dela que ela assuma sua responsabilidade. Agradeceu. O senhor Presidente Dr. Loredan 
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Mello, disse: vereador Isaac quero lhe informar que já enviei ofício para a Norte Energia ela nos 

informou que já passou os RUCs para a Prefeitura e que os RUCs já não é mais responsabilidade 

da Norte Energia, Sendo assim o Ministério Público tem que intervir porque a população não 

pode sofrer com esse jogo de empurra. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde 

Gomes, que após os cumprimentos disse: nobre vereador Assis Cunha eu só quis dizer que o 

álcool gel e o álcool liquido faz o mesmo efeito. Também dizer à vossa excelência que não 

estamos bombardeado ninguém e nem com tiroteio, simplesmente estamos mostrando as ações 

do governo municipal, e quando vossas excelências falam que nos Postos de Saúde e nos 

hospitais não tem remédios a população fica até com medo, como é que a população vai se 

cuidar desse jeito. Vossa excelência já foi base, já defendeu, vossa excelência sabe que não 

estamos aqui para defender e sim para mostrar as boas ações do Legislativo do Executivo. Quero 

lhe parabenizar para com sua atenção com a população, mas também dizer a população que 

procure as Unidades mas próximas de suas residências, procure o Hospital do Mutirão, na 

Secretaria de Saúde. Dizer também que as ruas da nossa cidade estão todas sendo limpas. 

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

disse: dizer ao vereador Marquinho já que ele citou meu nome ele precisa entender também que 

ele tem que entender um pouco do ritmo processual da Câmara porque ele já tem 03 (três) como 

vereador e que infelizmente ele não leu o Regimento Interno  da Câmara, não lê a Lei Orgânica e 

muito menos o Decreto de nº 201, do ano de mil novecentos e sessenta e sete, que diz que a 

Comissão Parlamentar de Inquérito é regido através do regimento Interno, e a Comissão 

Processante ela é regida através do Decreto 201/067. Vale ressaltar que estou tranquilamente 

amparado pelo regimento Interno desta Casa. Vou ler para ele que ele não deve saber o artigo 

046 - que fala dos prazos fala o seguinte: executados os casos que o Regimento determina d 

forma diversa as Comissões deverão obedecer os seguintes prazos as que ela decidir 05 (cinco) 

sessões ao se acatar em matéria em regime de prioridade. Recebi a denúncia na semana passada 

estou dentro do prazo legal. Então estou tranquilamente, assim gostaria de pedir ao Presidente 

que assegure minha fala, não estou dando voz para ninguém falar, que o vereador Marquinho 

respeite, hoje alguns trâmites quando ele se mete na fala dos colegas, ele tem que respeitar a fala 

do colega e respeitar seu tempo que inclusive hoje ele passou mais de 05 (cinco) minutos 

falando. Então essa é uma crítica construtiva que quero colocar ao Presidente nessa questão do 

tempo e de não poder se intrometer na fala do colega. Então tem que ser respeitado isso e ele 

deveria saber que é ima prorrogativa dele se ele quiser abrir uma CPI assim como se abriu a da 

Saúde que não tem denúncia e sim um fato que a vereadora Socorro apresentou esse fato e assim 

abriu a CPI da Saúde, inclusive eu assinei a CPI da Saúde para que se possa esclarecer ao 

município o que foi que aconteceu nesse caso especifico da Saúde e não quer dizer que eu seja 

contra ou a favor da CPI. Então estou no prazo legal e este prazo está correndo, iremos fazer o 

trabalho tranquilamente no decorrer da semana e no prazo que tiver legal. Agradeceu. Em 

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

quero repetir o número dos telefones ao vereador Assis Cunha 99150-5014, 99218-8147, que 

entre esses dois dias irá ser disponibilizado mas dois contatos para que possamos fazer as 

consultas. Dizer que foi através desses contatos que foi identificado o primeiro caso de 

Coronavirus em Altamira por tanto ele3s funcionam. Em relação ao que a vereadora Irenilde 

falou que quando não tem o álcool gel tem o álcool liquido que o nobre vereador falou que o 

álcool liquido não é aprovado para isso, quero dizer ao vereador que o álcool liquido 70 (setenta) 

ele foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Com relação a vereadora Socorro em momento nem 

um falei que a nobre colega estava mentindo eu convido vossa excelência que ao terminar essa 
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Reunião para percorremos aos órgão de Saúde Pública Municipal para mostrar a vossa 

excelência que tem Azitromicina e Hidroxicloroquina para que mostrar que tem sim nos Postos 

de Saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os 

cumprimentos disse: minha fala é no sentido de demostrar o que essa Casa tem feito pelo setor 

de saúde do município mas uma vez. Eu particularmente tenho 04 (quatro) mandatos de vereador 

e desde meu primeiro mandato tivemos busca incansável de trabalhar pelos servidores 

municipais em especial da Saúde, tanto é que um dos Projetos de Lei de minha autoria é 

estendendo o auxílio maternidade por 06 (seis) meses para as servidoras públicas e que também 

as servidoras efetivas da Saúde tenham esse direito também lá ainda no ano de 2005 (dois mil e 

cinco). Também dizer que o Programa Saúde da Familiar Rural foi um Projeto de minha autoria 

para que uma equipe multidisciplinar possa levar saúde pública as comunidades rurais. A nossa 

preocupação com a saúde pública são de 24 (vinte e quatro) horas. Só para simplificar no Plano 

de Cargos Carreira e Remuneração da Saúde o Sindicato da Saúde e o Conselho de Saúde 

tivemos  oportunidade de irem até ao Prefeito para discutir a questão do PCCR, se não 

conseguiram mas avanços a Câmara de Altamira não pode ser culpada de não ter tido, porque no 

nosso ponto de vista por, exemplo a Secretaria de Educação teve inúmeros avanços  e a Saúde os 

técnicos de enfermagem e os profissionais que tiveram sua progressão automática eles dobraram 

seu salário base, alguns concursados a enfermeira Socorro que me ouvi sabe disso. Logico que 

cem por cento das propostas não conseguiram mas inclusive o Presidente apesar de não votar fez 

de tudo para evidou todos os esforços para validar  e fortalecer os servidores da Saúde. Tanto 

que o PCCR era condição imprescindível para o concurso público de Altamira ser realizado e 

hoje ele é uma realidade apesar de que nesta pandemia foi adiado, mas que se não fosse o PCCR 

aprovado por esta Casa de Leis, não haveria condições de se fazer concurso público, porque é a 

forma legal legitima do ingresso do servidor no serviço de saúde. Faço referência também em 

janeiro do ano de 2019, (dois mil e dezenove) quando o salário do Hospital regional estava 

atrasado de vários profissionais, quando havia possibilidade de fechamento de alguns serviços do 

Hospital Geral do Mutirão, eu fui até ao Conselho Municipal de Saúde , viemos para essa Casa 

fizemos uma audiência pública, chamamos a imprensa, SESPA, Secretaria Municipal de Saúde,  

Hospital regional, UPA, Hospital Geral de Altamira, enfim, freiamos todas as possibilidades de 

ter perdas de serviços no Hospital do Mutirão. Foi colocado em dias o salário dos Profissionais. 

Mas recentemente criamos uma Comissão aqui nessa Câmara de Vereadores e como membro do 

Conselho de Saúde que é Vice-Presidente do Sindicato fomos até as Unidades Básicas de Saúde, 

fomos até a UPA, Hospital Geral de Altamira cobrar os equipamentos de proteção individual. 

Que voltasse a insalubridade que foi tirado erroneamente que se readmitisse os médicos. 

Recentemente ontem recebi o Plano de Insalubridade da Secretaria de Saúde. Inclusive na vinda 

do Secretaria à esta Casa ele fez compromisso de nos enviar certos documentos como está 

enviando. A questão da prestação de contas tem cento e cinquenta e dois mil que o Ministério da 

Saúde mandou para o Hospital Geral de Altamira para dar atendimento ao setor de Coronavirus. 

Estaremos vigilantes quando os doze milhões de reais, vierem para Altamira que também é um 

recurso que o Congresso Nacional está aprovando para vários municípios e o Presidente está 

sancionando. Estamos esperando esse recurso para ampliar a questão do atendimento do Hospital 

Municipal sejam ampliados seus leitos para os pacientes de Coronavirus. Que seja aberta as 

portas para qualquer cidadão que chegue lá, para que durante esses messes de pandemia não seja 

encaminhado pela UPA e sim ir direto para o Hospital do Mutirão. Que seja ofertado 

medicamentos em abundância.  Também que os testes possam chegar em grande quantidade. A 

Norte Energia prometeu onze mil testes para a SESPA para que a SESPA possa distribuir e que 
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possa atingir o máximo de pessoas. Cobramos da Norte Energia agilidade na entrega desses 

equipamentos para os 10 (dez) leitos de UTI, enfim, dizemos nosso papel. Quero deixar bem 

claro porque vocês vereadores tem que defender no meu ponto de vista o suor que que vocês 

estão tendo seja a noite ou durante o dia, ou final de semana trabalhando em defesa desse povo 

as críticas são bem-vindas, mas é injusta quando você se debruça em uma causa como essa Casa 

tem sido debruçado e ouvirmos que os vereadores não estão fazendo nada. Agradeceu. Não 

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

senhores vereadores, da imprensa, e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. 

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

Municipal de Altamira, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e  vinte .  
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