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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA VINTE E 

DOIS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  

 

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

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

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

Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Dr. Edvam Duarte dos Santos, 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 convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado do Pará. Em seguida 

solicitou ao vereador Maia Júnior 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 (justificado/doente), Aldo Boaventura 

(viajando/Castelo de Sonhos) e João Estevam da Silva Neto (ausente). Em seguida o senhor 

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

Ordinária realizada no dia dezessete de março do ano de dois mil e vinte. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida submeteu 

para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata Ordinária realizada no dia quatorze 

de abril do ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. 

Aprovada a unanimidade. Gostaria de dizer a todos os colegas que essa Reunião apesar de 

Ordinária em virtude do risco do COVID-19, Corona vírus foi reduzida para dois períodos primeiro 

período que é o pequeno expediente, onde o tempo vai ser de cinco minutos sem a partes mas que 

vai oportunidade para algum vereador que queira falar de alguma matéria e desse Projeto de Lei, 

onde temos dois projetos de Leis para serem discutidos. Inclusive gostaria que a assessoria da 

Câmara desse para os senhores uma cópia do Projeto de Lei para os vereadores da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, no qual o projeto é bem objetivo na questão de nós fazermos algo 

nesse momento COVID-19, Corona vírus na questão alimentar social, nós já havíamos aprovado 

a indicação a respeito do Prefeito usar parte dos royalties de Belo Monte, nós não sabemos até o 

momento se a respeito da merenda escolar se está sendo direcionado algo para as famílias das 

crianças carentes. Dizer também que pelos próximos quinze dias (15) dias nós fizéssemos a 

próxima reunião de forma virtual, não há nenhum problema, nós já aprovamos a Resolução que 

dar legalidade para esse tipo de audiência, ela tem validade legal e na próxima terça-feira, faremos 

via internet pelo ZUUM, eu posso fazer daqui dessa Casa a condução dos trabalhos conforme foi 

aprovado. Hoje estamos fazendo presencial, mas seria viável fazermos virtual. Inclusive hoje à 

noite vai realizar-se uma reunião virtual onde vou conduzir a respeito da reabertura parcial ou não 

do comércio de nossa cidade de Altamira. Várias autoridades vão se manifestar onde teremos 

representantes da Sespa, Saúde da ACIAPA etc. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra 

o vereador Roni Heck, que após os cumprimentos disse: gostaria desse momento fazer uso da 

palavra para fazer esclarecimentos principalmente de alguns fatos que surgiram na mídia e 

levantado também aqui nesta Casa. Algum tempo eu vinha me programando para construir uma 

nova casa em Castelo de Sonhos, também fazer empreendimento de uma herança que recebi à 

beira do Rio Curuá. E andado por ai em Mato Grosso fazendo orçamentos na semana da pascoa 

eu decidi que iria comprar o material aqui em Altamira, tendo em vista a facilidade de credito que 

a empresa me deu e também a facilidade de entrega do material, onde comprei materiais mais fino 
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ferragem, cimento, areia, pedra, estou comprando em Castelo de Sonhos mesmo. Fato este que na 

sexta-feira santa pela manhã antes de viajar para o Mato Grosso passei em minha casa e lá estava 

o caminhão descarregando pedi para o construtor juntamente com o motorista conferisse o material 

e ao final pegasse o romaneio. E chegando em Mato Grosso me surpreendi com os boatos e com 

o fato de que a polícia teria apreendido a mercadoria e realmente apreendeu levando para a 

delegacia porque dentro do envelope existia notas que não eram minhas e não eram da mercadoria. 

A minha mercadoria chegava ao volume em torno de cem mil reais, as notas que lá estavam eram 

no valor de quase quarenta mil reais e o material que eu comprei que eu adquirir não batia com o 

material que estava relatado na nota. Então eu fui para cima da empresa porque a empresa 

precisava fazer esclarecimento e assumir este equívoco ou se foi um erro e prontamente o gerente 

juntamente com o advogado da empresa se colocara à minha disposição e em nenhum momento 

Dr. Loredan eu estive foragido eu simplesmente fui passar a páscoa com meus avós em Mato 

Grosso, voltei no domingo como foi programado fiquei na minha casa aonde aluguei para ficarmos 

o tempo da reforma da minha casa aguardando a manifestação da polícia. Fomos convocados para 

a quarta-feira passada para se apresentar as nove (09) horas da manhã, nos apresentamos eu 

juntamente com minha esposa demos nosso depoimento, nosso esclarecimento, a empresa foi 

convocada também, em depoimento a empresa assumiu o erro o equívoco enorme e por isso entrei 

na justiça por danos morais, ainda na segunda-feira, pedindo indenização por danos morais e 

direito de imagem, porque eu não compactuo e não concordo com esse tipo de coisa, estou 

consciente, tenho condições de construir e reformar casas não sou uma pessoa que dizem por ai. 

No ano de dois mil e treze ainda recebi uma herança pelo falecimento da minha avó e no ano de 

passado ainda recebi uma herança ainda mais vultuosa por conta do falecimento do meu avó, tenho 

capital em Castelo de Sonhos tenho como provar isto e não tenho problema nenhum em reformar 

uma casa e gastar cem, cento e cinquenta, duzentos mil reais para reformar uma casa é isto que eu 

fiz e é isto que estou fazendo e não vou parar de fazer. A Polícia entregou o material de volta para 

a empresa porque a empresa não entregou o material para mim, quando estava entregado antes da 

conferência o material foi apreendido e cabe a empresa agora recolocar o material na minha 

entregar o material foi apreendido. Então cabe a empresa agora recolocar o material na minha obra 

porque o material está em posse da empresa como fiel depositário. Todos os esclarecimentos tudo 

aquilo que nós tínhamos que falar nós falamos perante a Polícia Civil de Castelo de Sonhos e eu 

estou aguardando a conclusão do inquérito e peço também antes de qualquer julgamento, qualquer 

adiantamento de mensagem ou de fatos esperem a conclusão do inquérito para que outras esferas 

também possam investigar e avaliar a situação do que de fato aconteceu. A SEMED não pagou 

nem uma nota daquelas que foram no envelope, não houve peculato conforme disseram por ai, as 

notas nem se quer empenhadas foram. Então digo para vocês com muita tranquilidade com muita 

serenidade quem em nenhum momento passou pela minha cabeça uma ação desta forma uma ação 

deste modelo. Estamos trabalhando a questão jurídica e depois vamos trabalhar a questão política, 

até porque a empresa já se responsabilizou e ela precisa arcar com as percas de danos morais e 

reparação da minha imagem. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo 

Rosas, que após os cumprimentos disse: vou me referir neste momento também dentro do que está 

sendo posto dentro das redes sociais e também pela televisão este caso de Castelo de Sonhos na 

Sessão passada eu fiz uma indicação que foi aprovada por todos os vereadores que estavam 

presentes pedindo para que esta Câmara ofício direcionado ao Delegado de Castelo de Sonhos para 

que ele nos mandasse o inquérito completo é uma situação que eu vejo grave é preciso sim que 

seja investigado mas precisamos ter cautela realmente, existe o delegado que está possivelmente 

concluindo o inquérito, eu acredito que nesta semana tenhamos  uma cópia deste inquérito. É fato 
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que houve a apreensão de umas notas junto com o material que foram para Castelo de Sonhos e 

estas notas são da SEMED e por ser da SEMED é necessário sim que haja investigação e é 

necessário que está Câmara se for preciso cria uma Comissão Processante para que possamos dar 

uma resposta para a população porque é uma cobrança diária nos nossos telefones e precisamos 

sim dar uma resposta para a sociedade. Nós não estamos aqui para ser algoz de ninguém o que nós 

queremos é que a verdade prevaleça. Então precisamos saber porque que no acompanhamento 

deste material estavam notas da SEMED, nós precisamos saber o porquê e a população pode ficar 

tranquila que essa resposta ela vai ser dada no tempo correto. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: hoje tenho dois motivos 

para grande tristeza, ontem perdi um grande amigo o ex-Deputado Federal Gerson Perez. E aqui 

nesta Casa os senhores e as senhora verem eu defender a Secretaria Municipal de Saúde é com 

muita tristeza que faço um a denúncia nesta Casa, hoje sabemos porque essa diminuição toda de 

salários tirando a insalubridade dos servidores. Gostaria de dizer a vocês que foi me repassado por 

watt zap, uma nota grave minha gente essa nota é data do dia seis de junho do ano onde dois mil e 

dezenove, aonde o cliente é o Fundo Municipal de Saúde, Travessa Paula Marques nº192, aonde 

foram comprados colchão ortobom no valor de três trezentos e cinco reais, uma base ortobom no 

valor de setecentos reais, um refrigerador Brastemp  no valor de nove mil e quatorze reais, um 

jogo de panelas, um conjunto com seis taças no valor de mil quatrocentos e setenta e sete reais, 

um balde de gelo, estofado no valor de dois reais, um guarda roupa no valor de cinco mil reais e 

quatrocentos e setenta e nove reais,  uma mesa de canto no valor de quinhentos reais, uma mesa 

colossal  no valor de dois mil quatro centos e noventa e nove reais e um aparelho de celular 

Samsung no valor de mil e seiscentos reais. O grave é que o endereço de entrega foi na Rua 

Primeiro de Janeiro n 1933, foi aonde foram entregues estes itens e esse endereço não é da 

Secretaria Municipal de Saúde. Por isso peço a todos os pares que quiserem ir comigo abrir uma 

CPI contra a Secretaria de Saúde já passamos da hora por conta do desmando que está acontecendo, 

isso foi no ano passado e muitas coisas vem acontecendo neste ano, como por exemplo a 

diminuição tiraram a insalubridade e periculosidade, onde esse engenheiro não foi nos locais e sim 

só denominou por profissional. Para ser feito um laudo desse você tem que ir nos locais de trabalho, 

tem que medir a distância de um profissional para o outro e não fazer o que esse engenheiro fez 

ele deve ter feito a faculdade dele nas coxas. Outra coisa muito importante sobre isso ele coloca 

aqui no seu relatório que o servente pode receber insalubridade foi retirado, técnico de enfermagem 

pode receber insalubridade e como se explica hoje que esse governo ditador tirar a insalubridade 

dos servidores públicos da saúde, onde foi tirado o nível superior de todos os servidores 

concursados deste município, o Dr. Edvam este mês vai ter seu salário diminuído porque não vai 

ter seu nível superior somos servidora da Saúde e sentimos isso na pele esse descaso que está 

acontecendo com a saúde pública, aqui tem até o nome da servidora mas vamos deixar para a CPI 

para que possamos chamar essas pessoas aqui e provar para a sociedade, pois estamos aqui nessa 

Casa para fiscalizar o dinheiro público também. É por isso que a saúde está desse jeito, isso é um 

roubo aos cofres públicos a população de Altamira, a qual hoje falta equipamentos, falta melhor 

assistência, mão de obra melhor porque que alguns profissionais de saúde estão pedindo para sair 

devido tudo isso que está acontecendo os médicos estão pedindo para sair não e somente pelo 

salário não eles elencaram várias coisas, porque eles estão pedindo para sair principalmente com 

relação ao caso salarial. Então esse laudo que foi feito em março do ano de dois mil e dezenove 

tem que ser rasgado tem que ser feito outro até porque ele não inclui certos setores da saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde como o SAMU, UPA CAPS INFANTIL a Farmácia embora 

fechada mais na época funcionava Farmácia de Fitoterapia, CTA e a Secretaria de Saúde. Então 
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vamos fazer isso através de indicação para que se faça outro laudo de periculosidade. Com esses 

recursos aqui desses equipamentos, equipamentos não que isso deve ter sido algum presente de 

casamento porque são só coisas caras e bonitas. Então fica minha indignação, contra a Secretaria 

de Saúde, contra ao Secretário que está no momento, aos Secretários que já passaram neste governo 

porque isso realmente é indecente é imoral para com o povo de Altamira. Então fica aqui minha 

tristeza em ser servidora da Saúde e ver o desmando, descaso e o roubo. Agradeceu. Em seguida 

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

Presidente eu quero deixar Nota de Pesar pelo falecimento do eterno Deputado Gerson Perez, 

homem que tem um passado e uma conduta dentro do serviço público neste estado e no brasil 

como o ex-Deputado Federal Gerson Perez e as funções que o mesmo assumiu. Também Nota de 

Pesar a meu amigo Chico Melo, companheiro de Belém do Pará, que inclusive faz parte por muitos 

anos do grupo RBA, que também faleceu também ontem de COVID-19. Senhor Presidente 

atentamente eu ouvi aqui as palavras do vereador Agnaldo Rosas, quando se manifestar com 

relação a questão de Castelo de Sonhos. Vereador primeiramente vou começar com as coisas boas 

neste ato e neste momento o Governador do Estado[C1] autorizou para administrar aquele referido 

hospital de Castelo de Sonhos e nesse momento o Mauricio Nascimento está em Castelo agora 

pela manhã passou um avião do Estado e fora para lá para entregar para a OS, que irá administrar 

o hospital de Castelo de Sonhos, isso é uma conquista daquele pessoal do distrito de Castelo de 

Sonhos e Cachoeira da Serra. Mas senhor Presidente eu não posso me calar porque a questão 

vereador Roni é uma questão que envolve o nome da Secretaria de Educação. Eu não tenho 

interesse de saber o que vossa excelência tem ou que deixa de ter, mas que a população de Altamira 

como a de Castelo de Sonhos quer esclarecimentos, vossa excelência veio aqui falou e confesso a 

vossa excelência que não me convenceu com sua fala. Dizer Presidente Dr. Loredan que este é um 

caso de Polícia Federal e Ministério Público Federal, espero que essas instituições elas façam seu 

dever que acompanhe esse processo, estamos aqui na Câmara e essa Mesa Diretora tem um papel 

fundamental de também dar uma resposta ao povo de Altamira e de Castelo de Sonhos. Então 

vereador pessoalmente não tenho nada contra vossa excelência, mas que isso é um escândalo 

vereador isso é, um escândalo nacional. Eu não gostaria de estar aqui na tribuna falando sobre esse 

assunto, estamos falando da merenda das crianças, estamos falando da educação do município. 

Portanto vereador eu espero que Deus lhe proteja também, proteja sua família que vossa excelência 

não esteja envolvido como está sendo acusado. Então aqui cabe a mim Presidente acompanhar o 

desenrolar dos fatos para que possamos tomar as devidas providências aqui nesta Casa. Mas senhor 

Presidente eu também gostaria de falar que neste ato neste momento chegaram até a mim 

informações no Mutirão no Hospital Municipal Geral de Altamira, servidores estão clamando em 

reunião na porta do hospital pedindo material para trabalhar. A saúde do município de Altamira, 

no qual quero dizer que esse secretário que ai está eu conheço ele muito bem tem trinta (30) anos 

que conheço o Renato Mengoni, eu não tenho dúvida do perfil que anos atrás conheci do mesmo 

e eu quero acreditar que ele continue sendo um homem equilibrado que conheci anos atrás. Agora 

o que não quero acreditar é quando chego aqui ver mas uma esculhambação envolvendo a saúde 

de Altamira, sendo comprando geladeira de nove mil reais para entregar na casa de servidor ai 

quando eu digo o Domingos Juvenil não administra mês nada porque ele já está muito idoso. Estão 

roubando escandalosamente neste governo. Faço um apelo a vossas excelências, vamos tomar 

providência está aqui o cara deu celular Samsung Galáxis A-20, entregue nas casas, colchão da 

melhor qualidade está aqui a vereadora Socorro fez a denúncia onde temos a cópia da descrição 

dos itens comprados Dr. Loredan. Agora gostaria de saber porque o roubo está escancarado eu já 

disse e repito o Domingos Juvenil chegou na idade que não tem mais condições de administrar 
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essa cidade, estão roubando escandalosamente em todas as secretarias deste governo e está aqui a 

prova se for fazer um levantamento mais aprofundado vossa excelência vai ver o rombo que tem 

porque é muito dinheiro que está entrando seja das suas receitas próprias, seja de impostos, de 

royalties de Belo Monte ou seja do FPM e está ao. Então Presidente espero que vossa excelência 

com seu espirito público, convença a Mesa Diretora da Casa, fazer um levantamento completo 

deste governo para que possamos tirar o povo da nossa cidade sair dessas condições em que 

estamos vivendo. Gostaria de dizer para a população que o primeiro decreto para que fosse fechado 

os comércios foi o Prefeito Domingos Juvenil, o Ministério Público Federal recomendou para que 

o comércio ficasse fechado. Então o que nós queremos senhor Presidente e que nós achamos uma 

alternativa para os pequenos e médios empresários terem condições de sobrevivência também. 

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

disse:  mas uma vez estamos na tribuna dessa Casa e não tenho dúvidas senhores diante essa 

quarentena por conta da COVID-19, estamos recebendo diariamente senhor Presidente inúmeras 

ligações para nos parabenizar e também para nos solicitar algo para o município. Estamos 

recebendo ligações de cobranças absurdas com o desrespeito com a população, o que esperamos 

hoje do governo municipal, em toda gestão em que trabalhei nós temos equipe de apoio durante o 

período de chuvas para dar acesso a zona rural, onde há a atoleiros há imprevistos. Então hoje não 

me refiro só a zona rural, hoje na cidade nós temos um grande número de bairros que a população 

estar chamando nossa atenção cobrando que os vereadores, cobrando desse Poder Legislativo. 

Então quero pedir a líder do governo que nos ajudasse nesse aspecto em todos os bairros temos 

ruas com enormes crateras que infelizmente não dar mas para trafegar. E quanto as solicitações 

das tensões básicas a respeito do COVID-19, quais as medidas, o quê que o Executivo tem feito 

para minimizar a situação, inclusive da merenda escolar que as pessoas nos perguntam muito se 

vai ser entregue ou não de acordo com o decreto do Governo, Estado e Município. Então Presidente 

colegas vereadores essa Casa de Leis está sendo atacada de forma Absurda eu tenho certeza que 

não é somente comigo é para todos os vereadores que a população perguntam cadê as ações do 

Legislativo Municipal? Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que 

após os cumprimentos disse: ao meu ver as pessoas ficam protelando colocando a carroça na frente 

dos bois e julgando as pessoas por aquilo que ele é se vai abrir um inquérito porque não aguardar 

o inquérito para que possamos realmente usar as palavras com sabedoria para que não ofenda nosso 

colega Roni Heck. Como bem falou o vereador Roni Heck, quis Deus na vida que ele tivesse o 

senhor Léo Heck como seu avó o desbravador de Castelo de Sonhos, um homem de passado 

impressionante em Castelo onde o mesmo deixou uma herança para o Roni Heck, depois que esse 

inquérito for concluído e vossa excelência provar tudo que vossa excelência falou aqui na tribuna 

não tenha pena não entre com um processo aqui nessa Casa de Leis contra alguns que lhe acusaram 

porque tenho a certeza que a intenção de alguns deles é fazer o mesmo com vossa excelência, 

porque maqui nessa Casa tem uns que andam com um escorpião vinte e quatro horas (24) horas , 

onde só sabem destruir e difamar as pessoas  e trabalho na cidade não tem nem um porque eu ainda 

não vi a marca desses vereadores em nem um desses lugares aonde andei, temos que olhar si 

próprio para depois acusar as pessoas. Então sou solidário a vossa excelência conte com este 

vereador vamos aguardar esse inquérito para poder tomarmos decisão, eu acredito em vossa 

excelência porquê um homem como vossa excelência não precisa fazer isso que está rolando mas 

mídias.  Com relação a fala da vereadora Socorro gostaria que ela viesse novamente nessa tribuna 

falar o nome da pessoa onde foi entregue essa material no qual ela mencionou em nome da 

Secretaria de Saúde, que ela venha dizer quem recebeu este material e que ela realmente prove o 

que ela falou há pouco nessa tribuna porque isso é uma acusação muito séria, gravíssima mexer 
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com dinheiro público, principalmente da Saúde. Então se vossa excelência fez a denúncia, vossa 

excelência tem que provar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho 

Aguiar, que após os cumprimentos disse: Estado do Pará Prefeitura Municipal de Altamira Poder 

Executivo Lei nº 3.323 de vinte de abril do ano de dois mil e vinte, institui no Município de 

Altamira, Estado do Pará o Dia Municipal do Farmacêutico e dá outras providências. Prefeitura 

Municipal de Altamira Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal institui e eu Sanciono a 

seguinte Lei: Artigo 1º- fica instituído no Município de Altamira Estado do Pará o dia sete (07) de 

junho como o Dia Municipal do Farmacêutico. Artigo 2º- a comemoração ora instituída para 

integrar o calendário oficial de datas e eventos do Município de Altamira. Artigo 3º- esta Lei entra 

em vigor na data de sua publicação, revogada ao contrário. Gabinete do Prefeito vinte de abril do 

ano de dois mil e vinte. Domingos Juvenil Prefeito Municipal de Altamira.  Foi um Projeto de Lei 

de indicação de minha autoria, onde quero parabenizar todos os farmacêuticos de Altamira que já 

tem seu dia reconhecido. Com relação ao vereador Roni Heck, eu acredito piamente nas suas 

explicações, esses erros acontecem errar é humano pode acontecer erros da loja como assim 

aconteceu. Dizer nobre vereador que sou solidário a sua pessoa acredito em sua idoneidade moral. 

Acho que não devemos crucificar alguém antes de ter a certeza, assim como foi crucificado o nobre 

vereador. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Loredan Mello disse: o que 

os vereadores Dr. Agnaldo e Raimundinho Aguiar colocaram em relação a questão do vereador 

Roni Heck, foi elaborada uma indicação que foi votada na Reunião anterior para solicitar cópia do 

inquérito na integra. Então nós ainda não temos esse inquérito aqui na Câmara ou seja ainda não 

chegou. Então vamos aguardar como o vereador Raimundinho sugeriu aguardar o inquérito e se 

não houver nem uma denúncia formal até o momento. Acredito que com a chegada do inquérito a 

Comissão de Ética dessa Casa vai apreciar e vai dar um Parecer. Em relação a CPI da Saúde que 

foi proposta aqui pela a vereadora Socorro, eu creio que que essa Casa não se furtará a dar início 

a qualquer Comissão Parlamentar desde que tenha os pré-requisitos legais, um terço de assinaturas 

de pelo menos cinco (05) vereadores e um fato determinado. Temos vários problemas na Saúde 

que foram relatados aqui tem uma representação do Conselho de Saúde, mas agora teve mas essa 

denúncia. Então assim como a CPI da Lagoa das famílias que não foram remanejadas da Lagoa, 

nós daremos prosseguimento a CPI da Saúde. Também vou dar numa sugestão como tem vários 

problemas da Saúde, que o Secretário  venha nesta Casa juntamente com a equipe da Saúde para 

responder vários questionamentos dos vereadores, entre eles a questão dos médicos que pediram 

demissão em massa que uma coisa é a categoria  entrar com o pedido de demissão e outra é a 

Secretaria de Saúde se manifestar dizendo  em nota que os médicos não querem pagar imposto e 

na verdade no contracheque dos médicos vem vinte e sete e meio por cento de recolhimento de 

imposto. Então nós precisamos confrontar isso daí. A questão da insalubridade alguns vereadores 

me disseram que voltou depois dessa nossa investida nos Postos de Saúde, nos hospitais e o 

vereador Dr. Edvam que é da área de saúde acompanhou essa comissão na visita. Foi relatado 

agora recentemente por alguns servidores no hospital que eu frequento lá no Hospital Municipal 

que alguns tiveram a insalubridade devolvida. Mas como disse a vereadora Socorro esse 

engenheiro de segurança fez um laudo técnico de condições ambientais que não concedem para 

técnicos de enfermagem insalubridade se realmente for verdade eu discordo como médico do 

trabalho como sou servidor da áreas técnica de saúde ele faz jus a insalubridade. Então nós 

precisamos ter resposta de vários questionamentos de várias coisas e nada melhor do que o 

Secretario vir aqui com a equipe técnica para responder todas as perguntas, inclusive dessa 

denúncia que foi feita agora. Isso é uma sugestão se os colegas concordarem logo mais votaremos 

um requerimento em conjunto de convocação para o Secretário de Saúde vir nesta Casa, para nós 
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podermos dar celeridade a esses profissionais de saúde, aos médicos, enfermeiros e aos técnicos 

de enfermagem uma resposta mais urgente, em virtude de que também o prazo que foi dado pelos 

médico foi até o início do mês de maio. Então nós temos que ter certa brevidade nessa solução 

desse problema. CPI ela tem todo esse rito que acaba sendo burocrático. Não estou dizendo aqui 

que nós não vamos fazer a CPI, eu acho que em uma reunião pública com o Secretário de Saúde 

pode ser respondido muita coisa no meu ponto de vista. Faço um apelo a vereadora Irenilde líder 

do governo ontem estive no travessão da sete e o travessão está intrafegável onde somente 

caminhonete traçada que consegue passar lá, realmente o travessão está numa situação crítica e 

com essas chuvas de ontem e de hoje piora mas ainda, os moradores do referido travessão me 

fizeram esse pedido. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente passou para ORDEM 

DO DIA, solicitando ao vereador Maia Júnior, que faça a leitura das matérias. SÓ LEITURA. 

Projeto de Lei n.º 122/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que institui o Programa Jovem 

Aprendiz no âmbito do município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Projeto 

de Lei n.º 123/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, Maia Júnior, João Roberto, 

Agnaldo Rosas, Socorro do Carmo, Aldo Boaventura e Francisco Marcos, que cria no âmbito do 

município de Altamira o Programa de Assistência Familiar - PAF. Indicação n.º 3232/2020, de 

iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, interceder junto aos órgãos competente, no 

sentido que seja instalado um Hospital da Campanha, aproveitando o espaço da Unidade de Saúde 

Ilvanir Denardin. Indicação n.º 3234/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos 

com vistas dar desconto no pagamento do IPTU e também na Taxa de Coleta de Lixo para as 

empresas que estão com seus funcionamentos suspensos no município de Altamira, em razão dos 

decretos baixados por conta do COVID-19, tais como: bares, boates de shows, lanchonetes, 

restaurantes e academias. Indicação n.º 3217/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que 

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

realizar os serviços de linha d’água e asfaltamento na Passagem 01, no bairro Jardim Ibiza. 

Indicação n.º 3214/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, 

substituir as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na entrada do RUC Casa Nova, pela rodovia 

Transamazônica. Indicação n.º 3221/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, interceder junto ao Governo do Estado, 

implantar um Posto Fiscal da ADEPARÁ, na localizada Vila Canopus. Indicação n.º 3224/2020, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, encascalhar a ladeira próximo a entrada do travessão 

do senhor Ananias, no km. 54, na rodovia Transassurini.  Indicação n.º 3212/2020, de iniciativa 

do vereador Victor Conde, que sugere a empresa Norte Energia, implantar ao serviço de 

iluminação pública na Avenida Cícero Maia.  Indicação n.º 3233/2020, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, realizar o pagamento dos servidores públicos municipais até o 5º 

dia útil de cada mês e, reponha a Gratificação de Insalubridade, como também, a diferença do 

Anuênio, como Gratificação de Nível Superior.  Indicação Conjunto n.º 3213/2020, de iniciativa 

dos vereadores João Roberto e Victor Conde, que indicação ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Planejamento, para em parceria com 

os Correios, implantem placas nominativas com CEP nas ruas e travessão do bairro Paixão de 

Cristo. Indicação Conjunto n.º 3239/2020, de iniciativa dos vereadores Dr. Loredan Mello, 
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Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, Agnaldo Rosas, Roni Heck, Assis Cunha, 

Francisco Marcos, Irenilde Gomes, Socorro do Carmo, Dr. Edvam Duarte e Victor Conde, que 

convoca o senhor Renato Mengoni - Secretário Municipal de Saúde juntamente com toda sua 

equipe técnica, agendar na próxima semana, um dia para comparecer na Câmara Municipal para 

prestar esclarecimentos em relação a referida Secretaria. Em Seguida o senhor Presidente 

consultou ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava dispensar os Pareceres das 

Comissões, como também, aprovar na reunião, o Projeto de Lei n.º 123/2020, que cria no âmbito 

do Município de Altamira o Programa de Assistência Familiar – PAF, sendo aprovado a 

unanimidade. Em seguida o senhor Presidente informou que conforme entendimento com todos 

os vereadores, iria suspender a parte da discussão das matéria. Em seguida solicitou ao vereador 

Maia Júnior, que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, consultou ao Soberano 

Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque a votação de alguma matéria. 

Não havendo manifestantes, o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO:  indicação n.º 

3232/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello.  Indicação n.º 3234/2020, de iniciativa 

do vereador Maia Júnior.  Indicação n.º 3217/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa.  

Indicação n.º 3214/2020, de iniciativa do vereador João Roberto.  Indicação n.º 3221/2020, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação n.º 3224/2020, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior.  Indicação n.º 3212/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicação n.º 3233/2020, 

de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação Conjunto n.º 3213/2020, de iniciativa dos 

vereadores João Roberto e Victor Conde. Indicação Conjunto n.º 3239/2020, de iniciativa dos 

vereadores Dr. Loredan Mello, Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac Costa, Agnaldo Rosas, 

Roni Heck, Assis Cunha, Francisco Marcos, Irenilde Gomes, Socorro do Carmo, Dr. Edvam 

Duarte e Victor Conde. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA 

DIRETORA. Projeto de Lei n.º 123/2020, que cria no âmbito do Município de Altamira o 

Programa de Assistência Familiar - PAF. Aprovado a unanimidade. Indicação em Conjunto de nº 

3239/2020, de convocação do Secretário de Saúde do Município de Altamira do senhor Renato 

Mengoni e sua equipe técnica em data à ser agenda por essa Casa de Leis. Aprovado a 

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

COMUNICAÇÕES ARLAMENTARES, facultando apalavra aos oradores inscritos. Fazendo 

uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: dizer que é com 

muita tristeza que retorno à essa tribuna depois de ter ouvido a vereadora Socorro, por ela está nos 

apresentando documentos aonde alguns materiais foram comprados pelo Fundo Municipal de 

Saúde de Altamir a, materiais que parecem mais material para Motel, sendo cama, estofado, 

conjunto de taças, isopor térmico, celular itens que não faz parte nenhuma de qualquer Posto de 

Saúde vereador Isaac  e sendo o endereço da Rua Primeiro de Janeiro, isso vai ser investigado 

também vereadora Socorro, vamos esperar o vereador Aldo chegar de Castelo de Sonhos porque 

vamos precisar de cinco assinaturas e eu tenho quase que certeza que nem um vereador da base 

vai querer assinar. Então precisamos aguardar o vereado Aldo chegar e vamos investigar sem, essa 

situação é para a Policia Federal porque o Fundo Municipal é dinheiro que vem do Governo 

Federal. É lamentável que isso esteja ocorrendo estamos passando por uma situação extremamente 

difícil, aonde a gente não ver um ato concreto desta Prefeitura para ajudar no combate a esta 

pandemia. Eu vejo municípios próximos daqui que estão contratando costureira para fazerem 

mascaras, municípios próximos que estão fazendo convênio com as Universidades para produzir 

o álcool coisas simples de se fazer. Hoje mais uma vez passei enfrente a Caixa Econômica Federal 

onde tem filas enormes e não tem nem um servidor da Prefeitura para orientar as pessoas, levando 

uma cartilha, para esse governo parece que basta só as informações de watzapp, é triste vermos o 
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que estamos passando aqui em Altamira.  Tivemos aqui um Secretário de Saúde que é veterinário 

acharam pouco agora colocaram um madeireiro para tomar conta da Saúde, isso é uma 

esculhambação com o povo de Altamira vereador Isaac isso é uma vergonha o que estamos 

vivenciando. Vereadora Socorro vamos sim elaborar a abertura dessa Comissão Processante. 

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

cumprimentos disse: mais uma vez aqui retornando gostaria de pedir ao SOS à base do governo 

pois até hoje o Conselho Tutelar ainda não recebeu o restante recebendo somente mil e seiscentos 

reais, fui comunicada hoje logo cedo pela Conselheira Cleudiná Dourado, que ainda não receberam 

foi promulgado mas até agora ainda não receberam esse recurso. Então peço o apoio de todos 

vocês porque agora já são dois meses. Então tem dois meses que eles tem essa diferença no salário 

que esta Casa aprovou um valor de três mil reais. O vereador Francisco Marcos solicitou um 

aparte o qual foi concedido: após os cumprimentos disse: Presidente gostaria de saber se tem como 

vossa excelência promulgar isso para fazer com que aconteça essa questão do Conselho Tutelar?  

Agradeceu. O senhor Presidente Dr. Loredan informou já foi sancionado só falta o Prefeito 

efetivar. Dando continuidade a vereadora Socorro disse então só falta realmente pagar e eles estão 

lutando para que ainda hoje esse pagamento possa sair já tem dois meses que está faltando a metade 

do salário deles. Outro assunto que gostaria de falar á sobre o nosso IPTU, aonde foi dando uma 

nota pela Secretaria de Finança onde vai aguardar para pagar em cota única até dia vinte (20) de 

maio que já está bem próximo. Então ou seja o Executivo Municipal ele não ignora o isolamento 

social, onde os comércios estão todos fechados e propõe o pagamento para o dia vinte de maio   na 

sua integra o pagamento do IPTU. Então é um absurdo o que o Executivo faz com o povo de 

Altamira. Gostaria também de agradecer aos pares que aprovaram a indicação onde eu solicito 

também relacionado a Secretaria Municipal de Saúde ao gestor municipal que repassa o recurso 

para que no máximo até o quinto dia útil de cada mês os servidores da Saúde possam receber seus 

salários. Já foi falado aqui pelo o Presidente que nós somos a última Secretaria a receber seus 

salário é a Secretaria Municipal de Saúde e que realmente possa repor as gratificações como a 

insalubridade, a questão do anuênio que foi diminuído não foi retirado mas foi diminuído que o 

Prefeito Municipal possa devolver tudo isso e também a gratificação de todos os concursados de 

nível superior da Secretaria Municipal de Saúde que foram retirados. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Maia Júnior, quem após os cumprimentos disse: primeiramente gostaria 

de agradecer a oportunidade e dizer que esse Projeto Jovem Aprendiz foi um projeto já antes da 

pandemia, sabemos que é um projeto de grande importância para o Município de Altamira para 

que a Prefeitura estimule os jovens a ter um trabalho digno, a ter um trabalho para poder entrar na 

carreira profissional. Também esse projeto ele institui um selo as empresas que adotarem as 

medidas e que podem ter descontos na Prefeitura Municipal de Altamira. Também gostaria de 

agradecer aos pares pela aprovação da indicação de minha autoria que é sobre o desconto do IPTU 

e a coleta de lixo, as empresas que estão fechadas hoje sabemos que Altamira hoje assim como 

nosso estado nosso País passa por uma situação delicada, onde eu acho que tem que políticas 

públicas que possam fomentar e amenizar a situação dos comerciantes. Falar ao Dr.  Agnaldo que 

já falou do meu pai já pela segunda vez, eu acho que você está subestimando quem faz um bom 

trabalho na época da gestão Waldecir Maia, foi feita a abertura da UPA, SAMU, abertura de vários 

Postos de Saúde, onde ele fez um bom trabalho, diz que vossa excelência não era vereador, então 

vossa excelência deveria falar da gestão atual e não das gestões passadas que vossa excelência não 

era vereador. Então fica minha avaliação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero também lamentar profundamente 

o falecimento do nosso eterno Deputado Gerson Perez. Quero parabenizar a imprensa nacional, 
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estadual e também municipal. Parabenizar o Governador do Estado o Prefeito Municipal por está 

fiscalizando os órgãos como Guarda Municipal, DETRAN, DEMUITRAN e Polícia Civil fazendo 

valer o cumprimento do distanciamento e eu acho que cada de nós temos a obrigação de também 

colaborar para acabar com essa pandemia. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse:  gostaria de convidar todos os senhores 

vereadores para a reunião de hoje as dezenove (19) horas, na discussão do COVID=19, Corona 

Vírus, muito importante a participação de todos. Em recente pesquisa realizada aqui em Altamira 

referente combate do Governo do Estado e do Governo Municipal a população estar muito dividida 

no retorno requisito das atividades do comércio, a metade da população concorda que volte as 

atividades parcialmente com os devidos cuidados e a outra metade da população não concorda que 

volte as atividades.  Então a própria população estar dividida a Legislação ficou muito confusa um 

dia o Ministro do Supremo decide uma coisa no dia seguinte já decide outra. E importante a 

participação de todos vocês e a todos que estão me ouvindo também até porque vai ser transmitida 

pelo face book e ai as pessoas podem dar sugestões, nós sabemos que é uma decisão difícil que no 

meu ponto de vista deveria ser compartilhada com grupo de pensador de formadores de opinião, 

como temos pessoas que já tem experiência, que são os enfermeiros, técnicos, nesse momento 

pessoas da área de saúde que deveria dar um parecer mais aprofundado tecnicamente. Mais 

também precisamos ouvir a representação do comércio da ACIAPA porque isso é muito 

problemático.  O vereador Victor Conde levantou QUESTÃO DE ORDEM, Presidente Dr. 

Loredan nós temos alguns exemplos na região, por ex4mplo Santarém a maioria dos comércios 

funcionam no horário das nove (09) horas da manhã até as quinze (15) horas os comércios de 

forma em geral, somente bares, restaurantes e boates que não estão funcionando. Temos também 

Itaituba da mesma forma e por ser uma cidade muito parecida com a nossa, só que lá ainda é pior 

porque lá não tem UTI e lá também não estar funcionando, aliás estar funcionando dentro de suas 

particularidades. O que nós temos que analisar em relação a isso é o seguinte: hoje Altamira 

recebeu exatamente trezentos e cinquenta teste rápido da COVID-19, ai começamos a discutir para 

reabrir o comércio amanhã começa a fazer mais testes consequentemente vai aparecer mais 

resultados, porque quanto mais testes mais resultados tem e ai será que nós não vamos ser taxados 

por estar brigando pela abertura do comércio e ai se der uma crise na questão da saúde. Então 

temos que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque é isso que tem acontecido eu 

particularmente parto pressuposto que nós deveríamos estarmos com nosso comércio aberto há 

pelo menos quinze (15) dias atrás quando me posicionei nas minhas mídias sociais. Agora não sei 

se seria tão interessante por conta da situação, hoje por exemplo, como estar a questão de UTI no 

Hospital Regional? Agradeceu. Dando continuidade Dr. Loredan disse: então por isso que é 

importante todos participarem porque vai ter representantes da Saúde, do Estado porque isso é um 

outro ponto de avaliação, quando você tem uma reserva técnica de leitos é uma garantia para o 

município porque Belém sempre tem um por cento dos leitos de UTI já estão ocupados bem como 

Manaus, então as capitais estão numa situação crítica, Mas o Município aqueu também estar 

passando por uma situação seríssima com relação ao comércios. Hoje os moto taxistas e outros 

profissionais ambulantes estão realmente sem recurso nem um. Tem essa ajuda do Governo 

Federal mas nem todos estão conseguindo acessar e também o valor não é suficiente. O vereador 

Victor Conde disse: o Governo do Estado baixou um Decreto Estadual com flexibilização de 

alguns aspectos, mais o problema que Altamira tem um caso inusitado e porque temos decisão em 

liminar que proíbe nossos comércio reabrir mesmo que o Executivo queira. Dando continuidade 

Dr. Loredan disse: porque pé importante todos nós participarmos porque qualquer manifestação, 

por exemplo vamos dar cinco minutos para cada pessoa que queira se manifestar, vereador ou 
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liderança e no final dizer se é a favor ou não da flexibilização com cuidado. Essa reunião vai ser 

gravada e essa Ata nós vamos mandar para a Justiça Federal e para a Prefeitura de Altamira para 

que possamos achar um denominador comum. Existe uma estratégia como eu já disse a SESPA já 

fez uma apresentação lá no Ministério Público, primeiro ponto Hospital de Retaguarda até ao 

Hospital Regional o hospital do município para casos leves e no incremento de casos o Hospital 

Santo Agostinho de Retaguarda para o Hospital Regional e no último caso um Hospital de 

Campanha. Então existe toda estratégia mas que graças a Deus as informações que nós temos os 

casos positivos até o momento são casos leves estão sendo tratados, com exceção deum caso que 

até sexta-feira passada estava internado no hospital. O vereador Assis Cunha, levantou 

QUESTÃO DE ORDEM, pergunto a vossa excelência nessa discussão vai ter alguém da 

administração pública, levando em consideração que nós recebemos inúmeras ligações 

perguntando quais são os atos e ações do Executivo Municipal que tange a pandemia? E não temos 

respostas e no qual já foi solicitado a líder do governo para que nos trouxesse informações para 

que nós pudéssemos estar passando para a comunidade. Dando continuidade Dr. Loredan disse 

nós convidamos esperamos que venha. Não havendo mais manifestante, 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 vinte e dois dias do mês de abril 

do ano de dois mil e vinte.  
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