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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO QUARTO 

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

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

 

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

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

Mello, os senhores vereadores:, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, João Roberto 

Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Dr. Edvam Duarte da Costa, Francisco 

de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo 

e Victor Conde de Oliveira. Em seguida 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. Estando ausentes os vereadores Raimundo Sousa Aguiar, Irenilde Pereira 

Gomes, João Estevam da Silva Neto e Roni Emerson Heck. Em seguida o senhor Presidente 

submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião realizada no 

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

para votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: é valido ressaltar 

que pela primeira vez na história de Altamira, nós termos uma Sessão virtual e pelo o que me 

consta somente o município de Belém do Pará que está realizando Sessão virtual e só aprovou a 

Resolução de Sessão virtual após a Câmara de Altamira ter aprovado ou seja, essa Resolução 

permite que legalmente que tudo aquilo que está sendo discutido aqui e que está sendo gravado e 

todas as votações que estão sendo debatida aqui elas tem validade jurídica, essas medidas foram 

para nós cumprirmos a determinação da organização da saúde devido messe período de pandemia, 

por isso que estamos fazendo as sessões virtuais. Gostaria de ressaltar também é que está Câmara 

não fechou como alguns estão falando essa Câmara está funcionando inclusive a Reunião anterior 

foi presencial e nós temos aqui na Câmara servidores trabalhando, temos 83 (oitenta e três) 

servidores trabalhando sendo 31 (trinta e um) concursado e 55 (cinquenta e cinco) comissionados 

e 07 (sete) contratados e temos 15 (quinze) vereadores trabalhando. Então a Câmara de Altamira 

não está fechada está trabalhando dentro da normas de segurança, sendo que os servidores acima 

de 60(sessenta) anos foram afastados por orientação médica e por precaução. Gostaria de ressaltar 

todas cessas informações porque o Poder legislativo ele é imprescindível para a democracia. E é 

importante para o município de Altamira ter um Legislativo fortalecido e atuante. Em seguida fez 

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

momento da nossa modesta contribuição, dizer que estamos tentado melhorar nosso município, 

esse é o nosso lema enquanto parlamentar. Gostaria de dizer também que demos um grande passo 

na semana passada no diz respeito ao combate ao CIVID-19 (Coronavírus), onde aprovamos um 

Projeto de Lei, onde abrimos mão das nossas emendas impositivas para que esse recurso seja 

voltado ao COVID-19, assim vamos procurar de que forma vamos aplicar esse recurso. Assim 

Sendo foi de iniciativa de todos os 015 (quinze) vereadores. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: dizer que infelizmente estamos 

passando por momentos difíceis, em todo País. Infelizmente tivemos hoje duas mortes confirmadas 

na região Transamazônica e Xingu.  Sabemos que é população da região e Transamazônica que 

poderá está sofrendo com um colapso da saúde em breve. Não querendo causar pânico na 

população, assim só querendo informar que tendo em vista que normalmente tudo que falamos as 

pessoas que não gostam da gente levam para outro lado e infelizmente temos que está vendo a 

melhor forma para que consigamos falar isso. Vimos recentemente os médicos se manifestando 
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com relação a essa preocupação. Temos que arrumar um jeito para amenizar esses sintomas e fazer 

com que nossa população não sinta tanto se é que isso é possível, mas nós temos tentado amenizar 

a situação, temos que continuar unindo forças para fazermos isso. Como há pouco o nobre vereador 

Dr. Edvam falou do projeto aprovado por essa Casa que encaminha as verbas Impositivas que é 

de direito do vereador para fazer investimentos na área da saúde e de infraestrutura, para que seja 

revestido esse valor para podermos dar o vale gás e cestas básicas e que assim atenderá em cerca 

de mil e quinhentas famílias carentes e que será organizado pela SEMIS, já é uma vitória de todos 

os vereadores onde todos os quinze vereadores aprovaram esse projeto. Esperamos que em breve 

possamos resolver ou amenizar a situação da população carente. Todos os dias recebemos 

inúmeras ligações em nossos celulares das pessoas dizendo que está faltando alimentação em suas 

casas. Então temos que estar atentos com essa situação. Também falou da indicação de sua autoria 

relacionada ao Governo do Estado Helder Barbalho, esse pedido foi quando o governador lançou 

a possibilidade de quitar a conta de energia elétrica da população que consome até 150 (cento e 

cinquenta) quilates, onde foi mandado uma Lei para a Assembleia Legislativa aprovar cerca de 

treze milhões de reais, para essa situação. O Presidente Bolsonaro simplesmente ampliou esse 

pedido, então ele vai pagar a energia elétrica das pessoas que consome até duzentos quilates no 

brasil. Então consequentemente esse investimento que aconteceria por parte do Governo do Estado 

para atender essa população, não necessariamente tem que ser investido nessa população. Então 

eu fiz uma indicação para que esse recurso no valor de treze milhões de reais, que fosse 

encaminhado para atender as microempresas do nosso estado. Porque isso? Sabemos que muitas 

das empresas do nosso estado tem sido socorridas por alguns planos que foram criados para o 

COVID-19, mas ainda não foram suficientes, nós precisamos dar tranquilidade à essas 

microempresas do Pará inteiro principalmente de Altamira para que eles consigam ter folego até 

passar vessa pandemia. Estamos vendo em alguns municípios ne alguns estados do brasil que já 

estão flexibilizando o isolamento, mas entendemos que aqui ainda não é o momento, então 

precisamos dar folego tanto para a população quanto para o empresariado. Então seria justo 

aprovarmos essa indicação unanime. Estarei enviando ao Governador do Estado Helder Barbalho 

essa indicação aprovada unanime e também encaminhar a todos os Deputados Estaduais para 

juntos pressionarmos para assim conseguirmos essa aprovação. Em seguida o senhor Presidente 

Dr. Loredan Mello, usou da palavra e disse quero mostrar esse documento a todos vocês que a 

Secretaria de Saúde enviou ao senhor Adilson Oliveira dos Anjos, Presidente de Sindicância da 

Câmara, aonde avisa da abertura de uma sindicância na Secretaria Municipal de Saúde, instituída 

pela Portaria de nº 026/2020, data de 23 (vinte e três) de abril do Secretário de Saúde para apurar 

as denúncias realizada pela vereadora Socorro do Carmo, conforme cópia da Portaria em anexo. 

Solicito ainda que seja disponibilizado a esta comissão uma Cópia da Ata da Reunião Ordinária 

realizada no dia 23 (vinte e três) de abril, a qual referida que a vereadora fez a denúncia que 

motivou a abertura da sindicância. Outro sim, informamos que a comissão foi instalada na 

Travessa Paula Marques, nº 192, Bairro Catedral. Então a Câmara vai enviar a cópia da Ata da 

Reunião que a vereadora Socorro fez a denúncia à respeita daquela compra da Secretaria de Saúde 

que está supostamente atrelada a Secretaria Municipal de Saúde. Também chegou hoje um 

documento a Presidência da Câmara Municipal, senhor Presidente com cordiais cumprimentos em 

resposta ao oficio de nº 047/2020, desta Presidência sirvo-me deste para informar que devido 

decorrência pessoal não que não será possível meu comparecimento para a data agendada para a 

devida Reunião. Tendo em vista o exposto solicito que a reunião seja reagendada para o dia 06 

(seis) de maio do ano de 2020, às 16 (dezesseis) horas. Atenciosamente Renato Mengoni – 

Secretário Municipal de Saúde de Altamira. Então esse oficio o Secretário pede o adiamento da 
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reunião que a princípio estava marcada para o dia 29 (vinte e nove) para a próxima quarta-feira. 

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

disse: quero parabenizar a Presidência dessa Casa pela Resolução de nº 029/2020, que nos permite 

do uso da Plenária virtual pela primeira vez como o Presidente disse, isso é realmente um fato 

histórico em nossa cidade. Também falar do Projeto de n° 120/2020, de autoria de todos os 

vereadores onde abrem mão do projeto que cria o Programa de Assistência Familiar. Então 

parabenizo todos os colegas vereadores e ao Presidente Dr. Loredan Mello, por abrir mão neste 

momento muito tristeza à frente da pandemia. Então é importante senhor Presidente que esse 

projeto seja frisado, porque recebemos inúmeras ligações diariamente para saber o que a Câmara 

está fazendo neste momento. Como bem falou o colega Edvam que não estamos parados estamos 

trabalhando e que podem observar que no dia 17 (dezessete) de abril que foi aprovado esse projeto 

de nº 123, aonde todos os colegas vereadores liberaram o valor da sua Emenda Parlamentar no 

valor de (cento e quarenta e seis mil reais) que é de direito de cada vereador indicar que construa 

ou que faça algo. Desta forma estamos contribuindo com as famílias que estão passando por 

dificuldades. Como foi falado que a Câmara está com seus trabalhos parados quero fazer um apelo 

ao Executivo Municipal, aos vereadores da base que mesmo com o isolamento social tenho 

visitado praticamente todos os bairros e posso dizer que esses bairros que visitei estão praticamente 

intrafegáveis em verdadeiro abandono. Então faço apelo ao Executivo Municipal e tenho a certeza 

de que quando passar esse momento de pandemia e o tempo chuvoso vai voltar os trabalhos em 

nossa cidade. Também quero chamar atenção de forma especial as nossas Emendas Parlamentar, 

por exemplo, eu tenho uma Emenda Parlamentar juntamente com o vereador Agnaldo Rosas, de 

(cento e trinta e seis mil) reais, para o poço do Cupiúba, dizer que já recebi em meu gabinete a 

empresa onde fomos lã fizemos o levantamento e já consegui a doação do terreno para executado 

esse trabalho. Também pedi uma ambulância para a UPA e que até o momento não recebi nem 

uma resposta. Também solicitei para a quadra de esporte no Bairro Liberdade e que até o momento 

não tive nem um posicionamento. Fica aqui meu apelo senhor Presidente ao Executivo Municipal. 

Em seguida o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: é valido ressaltar que recebemos o 

Diário Oficial do Município de Altamira, o mais recente é importante dizer que nesse Diário 

Oficial, porque tem muitas pessoas perguntando das ações de saúde e o Prefeito Municipal  

publicou um Decreto Municipal, abrindo credito suplementar na ordem de (seiscentos e cinquenta 

e dois mil  oitocentos e trinta e seis  reais e dezenove centavos)  que pelo o que eu entendi foram 

recursos repassados pelo o Ministério da Saúde  para estruturar o Hospital  Municipal conforme 

os vereadores pediram o serviço  para atender os pacientes portadores do COVID-19, 

(Coronavírus),  durante 02 (dois) meses a contratação de  16 (dezesseis) técnicos de enfermagem, 

04 (quatro) enfermeiros, 02 (dois) médicos e 22 (vinte e dois) encarregados e  aquisição de material 

de consumo e o pagamento de encargo de impostos. Então ele abriu um credito suplementar e esta 

Casa permitiu que houve credito suplementar no ano passado para o Orçamento do ano de 2020. 

Então os vereadores vinham cobrando que é esse o papel do vereador cobrar e ai nós temos esses 

(seiscentos) e poucos mil, para ser usados. Também depois vamos pedir a prestação de conta desse 

recurso.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os 

cumprimentos disse: senhor Presidente início minha fala fazendo uma pergunta aonde se encontra 

o Prefeito de Altamira, nós estamos em um momento muito difícil Altamira, Estado, Brasil e o 

Mundo, nós precisamos do nosso verdadeiro líder assumindo suas responsabilidades. A ausência 

do Executivo que se quer se pronuncia falar a essa Casa, ao povo, deixa todos nós perplexos porque 

gostaríamos que tivéssemos informações, o Ministério da Saúde repassou uma ordem de (duzentos 

e oitenta e seis mil reais) e mais (trezentos e sessenta e cinco mil reais) para o combate 
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Coronavírus. Confesso a vossa excelência que gostaria de saber aonde é que o Prefeito está 

colocando muito embora recursos para ele no ato no momento são recursos pequenos pela ordem 

que o município recebe e que no município estão faltando os materiais de IPIS na rede de saúde 

municipal. Os profissionais de saúde tendo que trabalhar sem os devidos equipamentos e eu vejo 

que ele está administrando o município de Altamira na contra mão com cortes de plantões, já tem 

uma greve pré-anunciada dos médicos para o dia 09 (nove) de maio caso ele não faça o reajuste 

dos médicos. Conforme uma carta feita coletivamente pelos médicos do município de Altamira. 

Então senhor Presidente eu faço propostas também aqui para que seja criada mas que o Executivo 

coloca em pratica e que faça com que aconteça as coisas, barreiras na entrada da cidade que é 

muito importante, vocês viram nessa semana uma avião que estava pousando no aeroporto de 

Altamira vindo de Manaus. Comuniquei a diversas instituições e graças a justiça ao Promotor 

Daniel Bona, nós conseguimos evitar através da 10ª Regional SESPA com que esse avião não 

descesse essas 140 (cento e quarenta) pessoas de Manaus que estavam vindo para cá, parecia coisa 

de cinema no aeroporto, as pessoas querendo descer daquela aeronave e não podiam porque já 

existia uma ordem judicial, nós ficamos constrangidos com aquela situação, sendo assim só 

estávamos protegendo nosso povo de Altamira. Esperávamos que essa empresa da Azul tivesse 

responsabilidade maior e não vir decolar em nossa cidade se o destino era Santarém. Também 

senhor Presidente poderíamos estar solicitando junto a 10ª Regional, a Prefeitura Municipal para 

que o Exército pudesse estar nas Ruas mas precisamente nos locais de aglomerações como por 

exemplo, Caixa Econômica, na Lotérica para que o Exército possa está orientando as pessoas, 

assim sendo esse trabalho é de grande importância para evitar que se alastre essa pandemia no 

município de Altamira. Senhor Presidente chamo atenção dos colegas vereadores com relação ao 

Projeto de nº 123/2020, que inclusive também assinei esse projeto que já foi enviado ao Executivo 

que é das Emendas Impositivas dos vereadores as pessoas estão pedindo as cestas básicas, o vale 

gás porque já foi anunciado o projeto e encontra se no colo do Executivo, para quando ele bem 

entender e quiser atender. Então faço um apelo aos colegas da base do Prefeito para que ele assine 

porque essa verba seja usada de imediata para atender as pessoas carentes do município de 

Altamira e que isso se torne transparente. Solicito ao Executivo Municipal para que ele isente a 

contribuição de iluminação pública por 06 (seis) meses. Também solicitei ao Executivo Municipal 

para que ele isente a contribuição de resíduos sólidos. Peço o apoio dos nobres colegas.  O senhor 

Presidente Dr. Loredan Mello, disse:  uma coisa que me chamou atenção nesse Diário Oficial, 

quero chamar atenção dos colegas da base é que (02) dois Projetos de Leis de n.ºs 113 e 114/2019, 

que trata de Reconhecimento de Utilidade Pública, para a LEAL (Liga Esportiva de Altamira) o 

de nº 113 e o de nº 114, trata do veto ao Projeto de Lei de Reconhecimento de Utilidade Pública 

para a COOTAIT, então gostaria que um de vocês da base explicasse para ele que ele não pode 

publicar o Projeto de Lei sem mandar para essa Casa, ele não pode publicar o veto ele tem que 

aguardar a Câmara aprecie, não é a primeira vez que o Prefeito age dessa formar. Então peço aos 

colegas para que converse com ele para quando ele vetar um Projeto de Lei que ele mande para 

essa Casa para apreciarmos, porque se não o processo Legislativo ele fica no meio do caminho. 

Vou passar essa situação para a nossa assessoria jurídica para ver qual procedência vai ser tomada. 

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

cumprimentos disse: nessa noite venho solicitar aos governantes estamos nesse momento de 

pandemia e o COVID-19, já está aqui em nossa cidade já teve pessoas na UTI do Hospital Regional 

em estado grave. Como já foi falado pelo os colegas das nossas emendas Impositivas, no qual o 

Prefeito até hoje não atendeu somente com exceção de um colega que foi atendida. As minhas 

Emendas foram destinadas para a área da saúde e que nem uma ainda foi executada, então sendo 
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assim que esses recursos de todos os vereadores que possa contribuir nesse momento em que todos 

estamos passando e que seja realmente investido nas cestas básicas e vale gás, onde todos nós 

assinamos o Projeto. Também quero informar a população de Altamira que assinei para a formação 

da CPI da Saúde já temos (04) quatro assinaturas, assim faltando assinatura somente de (01) um 

vereador. Dizer ao Presidente da Casa que sou contrária a questão do comparecimento do 

Secretário de Saúde somente no dia (06) seis, porque sou contrária para o dia 06 (seis)? Não é 

somente pela questão da denúncia e sim porque temos outras situações da Saúde que precisamos 

resolver antes do dia (06) seis, como por exemplo, a questão dos médicos temos que resolver essa 

situação antes porque se não vai ficar um caos, porque no dia nove é o último plantão que os 

médicos vão dar conforme fui informada. Então, eu acho que ele deveria comparecer antes como 

já havia sido combinado porque no dia 06 (seis) já é muito tarde. Eu acho que o que estão fazendo 

na Secretaria de Saúde com certeza vale apena mas não impede que ele venha antes aqui nessa 

Casa para dar esclarecimento sobre a questão dos plantões, dizer quem vai assumir os plantões 

depois do dia 09 (nove) de maio. Então é uma grande preocupação e temos que dar informações a 

população. Então acho que ele tem que dar explicações para nós vereadores que representamos a 

nossa população de Altamira. Falar também do Inquérito Policial que estamos aguardando e que 

ainda não chegou nas mãos do Presidente dessa Casa, com relação ao que aconteceu com nosso 

colega vereador Roni Heck em Castelo de Sonhos. Então estamos aguardando esse Inquérito para 

podermos abrir a CPI da Educação. Também gostaria de sugerir ao Executivo Municipal nesse 

momento de pandemia. Então gostaria de sugerir com relação as máscaras que sejam obrigados 

todos do nosso município a usar máscaras e as entidades que estão fazendo máscaras para doar 

que seja doadas as pessoas que não podem comprar. Gostaria também de falar não sei se o 

Ministério da Saúde já habilitou os 018 (dezoito) leitos que existe no Hospital Geral de Altamira. 

Também falar sobre minha indicação onde peço que seja feito outro laudo de periculosidade e 

insalubridade porquê? Tenho um laudo em mãos que foi feito no ano de 2019 (dois mil e 

dezenove), só que esse laudo não tem todos os locais da Secretaria Municipal de Saúde, a mesma 

tem vários setores e alguns setores não estão nesse laudo como por exemplo, SAMU, UPA, CAPS 

Infantil o CTA dentre outros órgão também dentro da Secretaria de Saúde. Esse laudo foi feito por 

um Engenheiro do Trabalho aonde ele teria que ter recorrido todos os setores para realmente 

avaliar quem tem direito a insalubridade ou a periculosidade ou quem não tem direito a nem uma.  

Eu gostaria nesse momento de pandemia onde fica muito complicado e difícil também na questão 

da cabeça o lado mental a questão do suicídio então o que a Secretaria poderia estar trabalhando 

na questão do Suicídio? Sabemos que foi embora uma pediatra do município. Então como é que 

estar a questão do CAPS no município de Altamira?  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: a vereadora Socorro me antecipou 

falando com relação a situação que ocorreu em Castelo de Sonhos, que de fato é uma situação 

vexatória e que na verdade fomos surpreendidos nesse mês de abril com 02 (duas) situações graves 

que atinge direta e indiretamente está Casa e que se confirmando verdadeira atingirá todos nós 

cidadãos Altamirense. E por estar razão Presidente nós precisamos dar uma resposta eficaz e 

concreta a população de Altamira como foi falado aqui a primeira situação ocorreu no dia 11(onze) 

de abril em Castelo de Sonhos quando uma carreta foi flagrada descarregando material de 

construção na residência de um vereador acompanhada de notas fiscais que tinha como cliente a 

Secretaria Municipal de Educação. Foi requerido por mim no dia 14 (quatorze) desse mês através 

de oficio solicitando uma cópia integral desse Inquérito e até o presente momento este Inquérito 

ainda não nos chegou. Então não temos conhecimento o que de fato aconteceu, digo conhecimento 

através de documentos. Então Presidente estou aqui para reforçar mas uma vez esse pedido, esses 
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documento são extremamente necessárias para que possamos emitir um juízo de valor. Eu gostaria 

de fazer aditamento ao meu pedido para que fosse formada uma comissão para ir até Castelo de 

Sonhos, uma comissão de 03 (três) vereadores junto com o advogado da Câmara Municipal de 

Altamira para que pudéssemos ter acesso a todos esses documentos. Então Presidente reforço esse 

pedido, os documentos requeridos são necessários como eu já disse e uma CPI, se for necessária 

ela precisa ser criada nós como todos sabem já estamos com o pedido desta CPI, precisamos de 05 

(cinco) assinaturas apenas 04 (quatro) vereadores até o presente momento assinaram eu Agnaldo 

Rosas, Francisco Marcos, Socorro e Assis Cuinha. Esta CPI é preciso que seja instalada porque 

precisamos como eu já disse dar uma resposta para a população de Altamir. Dizer que fomos 

surpreendidos com apresentação de documentos pela vereadora Socorro na Reunião passada aonde 

foram comprados itens luxuosos possivelmente com recursos da Secretaria Municipal de Saúde, 

onde esses itens foram entregues no endereço da Rua Primeiro de Janeiro. A CPI para essa situação 

como falei a pouco já está em andamento e esperamos senhores vereadores que vossas excelências 

assinem porque para essa situação já está mais do que provado que o fato realmente ocorreu e que 

precisamos somente descobrir os autores.  O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse quero 

esclarecer aos senhores vereadores que assim que chegar em minhas mãos esse inquérito, em 

seguida passarei para a Comissão de Constituição, Redação e Justiça, vereador Agnaldo Rosas, 

que vossa excelência faz parte e não tenha dúvida da seriedade do nosso trabalho que as devidas 

providências serão tomadas a partir do momento que chegar este Inquérito. No que tange na 

questão da vereadora Socorro da discordância da vinda a está Casa a vinda do Secretário, eu peço 

a compreensão dos colegas em virtude de que apesar da convocação pela nossa Lei Orgânica, o 

prazo é de 30 (trinta) dias para que as autoridades compareça nesta Casa e o Secretário já enviou 

ofício se colocando à disposição para o dia 06 (seis) de maio. Então creio que por questão de bom 

censo seja adequado esperar porque ai sim se o Secretário não comparecer, provavelmente importa 

em crime de responsabilidade o não comparecimento em virtude de que foi uma convocação desta 

Casa, porque demos opção de data e ele ficou à vontade para marcar a data. Eu particularmente 

como Presidente  sobre a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito a minha função é receber 

este documento a partir do momento que tiver o mínimo de assinaturas que é permitido e que o 

vereador Agnaldo fez referência que tem somente 04 (quatro) assinaturas e a função do Presidente 

é receber e que em nem um momento eu disse que não irei assinar, mas eu creio que por ter um 

rito de 90 (noventa) dias, por ter a burocracia de convidar outras pessoas e sim na vinda do 

Secretário os vereadores tiverem acesso a documentos, notas fiscais que possam esclarecer os fatos 

é uma oportunidade, mas não estou dizendo que isso impedirá do andamento da CPI, até porque 

como Presidente eu tenho a obrigação se tiver o protocolo com 05 (cinco) assinaturas de dar 

prosseguimento porque eu tenho que cumprir a legislação. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero dizer que todos nós unidos 

seremos mais fortes, acredito que o Legislativo, Executivo e o Judiciário teremos que estarmos 

unidos nesse momento de pandemia para podermos juntos trazer soluções. Falar sobre as 

indicações de minha autoria apresentadas antes dessa pandemia com relação ao CEP, onde fui 

várias vezes juntamente com o vereador Victor Conde para o bairro Paixão de Cristo. Então quero 

dizer que não depende mas de nós e sim agora depende do Executivo Municipal e pelo que sei tem 

tudo para acontecer tem somente que se empenhar para que aconteça. Sabemos que temos coisas 

mais importantes para acontecer do que o CEP nesse momento. Também quero deixar bem claro 

para a população que nós vereadores estamos vigilantes. Dizer que devido a essa pandemia não 

estamos tendo contato diretamente com as pessoas, estamos sabendo dos problemas existentes em 

nossa cidade como por exemplo, a Rua Lúcio Gitirana, no Bairro de Brasília, que está um caos, 
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aguardamos que os trabalhos aconteçam porque existe recursos para a infraestrutura. Quero falar 

da minha preocupação, o Dr. Loredan, a Socorro sabem que os pacientes de Brasil Novo, Porto de 

Moz, estão vindo para o Hospital Regional e o que me preocupação também nesse momento é 

onde os familiares dessas pessoas que estão infectadas com esse vírus eles vão ficar onde? A casa 

de apoio que tem em todos os municípios sempre tem pessoas enfermos. Então nesse momento 

tem que existir uma vigilância seria em nessas casas de apoio porque quando as pessoas quando 

vem saber que está contaminada poderá já ter contaminada outras pessoas. Então é muito 

importante ter um local de apoio para os acompanhantes dos pacientes infectados. Também é uma 

preocupação grande com os relação os respiradores, sabemos que os que temos são poucos vai vir 

mas para nossa cidade? como é que vai ser? está todo mundo preocupado porque sem respirador 

fica difícil né. Senhor Presidente quero dar uma sugestão que essa Casa não somente neste pleito 

mas também no pleito passado que eu e o ex-vereador João Arthur, nós solicitamos o cartão vale 

alimentação, agora eu acredito que seria o momento oportuno para o Executivo coloque em pratica 

assim ajudando os servidores da Prefeitura possuir esse vale alimentação. Agradeceu. Em seguida 

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

população de Altamira que agora nós temos Juiz, Desembargador temos agora o Ministro Supremo 

que está cumprindo a Lei, nesse momento de pandemia que nosso brasil está passando muitas 

famílias estão ficando em casa deixando de fazer o que mais gosta que é ir para seu trabalho e hoje 

tem muitas famílias passando necessidade sem ter se quer um real para comprar o pão para seu 

filho e nós vereadores aqui só sabemos criticar. Como é que vamos julgar uma pessoa sem termo 

provas não dar para chegar aqui e acusar fazer uma CPI, cadê os documentos, as notas fiscais? 

Cadê o Inquérito Policial? Olhem para seu rabo, quem tem rabo de palha não passa dentro do fogo. 

Agora mesmo o vereador Marquinho estava falando que fosse isentada a taxa de iluminação 

pública, isentar a taxa de resíduo sólido. No ano de dois mil e treze ele era vereador nessa Casa de 

Leis ele voltou a favor dessa taxa de iluminação pública. Ainda digo mais o vereador Marquinho 

votou a favor também no Código Tributário no ano de dois mil treze, que definia a taxa de resíduo 

sólido, diga vereador para nós e para a população porque vossa excelência votou a favor na taxa 

de iluminação pública e na taxa de resíduo solido que tanto tormenta a nossa população? O que eu 

gostaria de ver era uma obra sua na cidade onde não vejo nada.  E a vereadora Socorro chega aqui 

acusando uma servidora da Saúde, onde ele diz que foi comprado itens para sua residência com 

dinheiro da Saúde, cadê a prova? Como é que vossa excelência acusa sem provas, essa acusação é 

grave e quando sair o Inquérito Policial comprovando a tal denúncia, eu assino a CPI. Vamos nos 

preocupar com essa pandemia e não ficar aqui falando de salário de fulano que foi cortado 

gratificação, a vereadora Socorro tem 03 (três) empregos, onde ela responde processo porque 

recebeu dinheiro a mais. Não devo nada para a justiça já paguei aprendi muito com meu erro e 

com isso me transformei um cidadão bem melhor. Quero dizer também com relação a cesta básica 

dizer que o Prefeito está trabalhando ele é um homem trabalhador. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse:  solicitei ao Prefeito 

Municipal, que faça um desconto no IPTU e na coleta de lixo, os nossos comércios encontram se 

todos fechado assim não estão vendendo e não tendo como pagar as contas, assim a situação está 

bem complicada. Onde também apresentei um Projeto de Lei bem antes dessa pandemia que é o 

Projeto de Lei “Jovem Aprendiz”, solicito aos pares a colaboração de todos, sabemos que 

incentivar os jovens é muito importante principalmente na situação que o município se encontra 

hoje e que de janeiro até hoje já tivemos mais de 15 (quinze) suicídios e desses 15 (quinze) 

suicídios  de 11(onze) a 19 (dezenove) anos de idade e a Prefeitura de Altamira tem que dar uma 

atenção bem especificada para essa situação, Altamira mas uma vez está no cenário nacional. 
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Como a vereadora Socorro falou que uma pediatra foi embora de nossa cidade é um trabalho que 

tem que ser feito na saúde além da pandemia também na questão do suicídio. Votamos o Projeto 

de Lei de nº 123/2020, sobre assistência familiar, onde estamos redirecionando nossas Emendas 

Impositivas as famílias de baixa renda para que possam ter o gás e cesta básica. Então o Prefeito 

tem um prazo para vetar ou sancionar essa Lei, estamos cobrando independente de situação ou 

base estamos todos preocupados com a saúde do nosso município. Acho que todo o dinheiro que 

é usado em outras áreas deveria ser redirecionado para a Saúde nesse momento e não retirar 

dinheiro da saúde. A população está nos cobrando e estamos fazendo nosso papel, a saúde é de 

suma importância nesse exato momento, não somente na questão da pandemia mas também na 

questão do suicídio que é um dado alarmante que mais uma vez Altamira está no cenário nacional. 

Também gostaria de parabenizar todos os médicos de Altamira, inclusive o Dr. Loredan que 

fizeram o vídeo de conscientização pedindo para as pessoas que tenham cuidado e que mais 

maioria desses médicos trabalham no Hospital Regional e eles sabem da situação que estamos 

passando hoje. Acho que é um trabalho em conjunto independente de ser base vou oposição. 

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

cumprimentos disse: dizer aos nobres colegas que as sugestões apresentadas que as pessoas de 

bem que cobram dos vereadores de forma salutar de forma democrática essas pessoas nós estamos 

dando atenção, mas agora aquele perfil de fake que criam só para tentar denegrir a imagem dos 

parlamentares esse ai estamos ignorando. Quero falar da minha indicação  onde peço à Secretaria 

de Saúde em parceria com a SEMED para que contrate 04 (quatro) psicólogos e 01 (um) psiquiatra 

para que fazer um Programa de Prevenção ao Suicídio, tivemos num jornal famoso a matéria de 

Altamira e que Altamira está na estatística muito superior a estatística nacional quando se tem 

cerca de 05 (cinco) óbitos por suicídio  a cada 06 (seis) mil pessoas, onde tiveram 11 (onze) óbitos 

por suicídio em apenas 03 (três) meses, então  é um dado alarmante e está sendo feito um estudo 

esse jornal é o Pais que fez um estudo aprofundado com os especialistas e sabemos que tem vários 

fatores que interfere neste quadro. Os médicos, os profissionais de saúde de forma em geral fizeram 

um acarta solicitando um “Programa de Saúde Mental” e nós esperamos que seja o mais rápido 

possível implementado. Mas sobre tudo a contratação de profissionais como psicólogos e 

psiquiatras é fundamental a importância não é somente para prevenir mas também para tirar de 

crise de depressão as pessoas que estão perdendo a vida principalmente nossos jovens. A outra 

indicação de minha autoria é ao Presidente da Câmara dos Deputados ao excelentíssimo senhor 

Rodrigo Maia, solicitando aos Deputados que apoiem a questão da Medida Provisória nº 910/2019, 

que visa tornar mais ágil o procedimento de Regularização Fundiária no Brasil que é muito 

importante para nossa região. Vários vereadores e vários agricultores nos procuraram e a Câmara 

está fazendo sua parte não só enviando essa correspondência para o Rodrigo Maia, mas também 

para o Governador Helder Barbalho para que ele interceda junto aos Deputados para que se aprove 

essa emenda que vai facilitar porque é um dos gargalos da Transamazônica além da própria 

Rodovia é a questão da regularização Fundiária. Agradeceu. O vereador Victor Conde, levantou 

uma QUESTÃO DE ORDEM, Presidente com relação as cestas básicas, dizer que estive com a 

Secretaria de Educação no dia 31 (trinta e um) de março logo no início da pandemia, onde tivemos 

o nosso primeiro Decreto tanto do Governador como do Executivo Municipal e assim começamos 

a dialogar sobre esse assunto também conversamos mas duas vezes pelo watt zap, também para 

tratar da situação. Na segunda-feira, nos reunimos inclusive com a Secretária Municipal de 

Educação, o SINTEPP e alguns servidores da Educação para tratarmos desse assunto e chegarmos 

a um denominado que na próxima semana já estarão entregando os kits nas escolas. Então no dia 

31 (trinta e um) de março conforme ofício foi entregue ofício para termos esse diálogo, estivemos 
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trabalhando nesse período. Tivemos também outra reunião na sexta-feira passada e na segunda-

feira, ela reuniu novamente com o SINTEPP para que esses kits de alimentação sejam entregues 

na próxima semana para os alunos da rede municipal. Agradeceu.  Não havendo mais 

manifestantes, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia 

Júnior que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei nº 119/2020, que Declara 

como Patrimônio Cultural e Imaterial do Município de Altamira, o festival Folclórico de Altamira, 

promovido pela AGFAL. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao 

Projeto de Lei nº 120/2020, que Declara e Reconhece como Utilidade Pública para o município de 

Altamira, o Rotary Club de Altamira. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao 

Projeto de lei nº 122/2020, que institui o Programa “Programa Jovem Aprendiz”, no âmbito de 

município de Altamira. Indicação nº 3243/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan de Andrade 

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

Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, contratar 04 (quatro) psicólogo e   um 

01 (um) Psiquiatra para atender, em parceria com o CAPS, os alunos da Rede Municipal de Ensino, 

com orientações em relação ao combate ao suicídio. Indicação nº 3240/2020, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Integração Social- SEMIS, realizar “Live” com tema “Suicídio 

e Ansiedade”, a fim de contribuir para diminuição dos casos em Altamira.  Indicação nº 3195/2020, 

de iniciativa do vereador Maia Junior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, adquirir um caminhão Coletor exclusivo para o 

serviço de coleta especializada de lixo hospitalar. Indicação nº 3227/2020, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar os serviços de linha d’água e asfaltamento nas Ruas 01 e 09 e na 

Passagem I, no Bairro Sudam II. Indicação nº 3225/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, 

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

encascalhar a ladeira próximo a propriedade do senhor Pelé, no Travessão do Cajueiro, no 

Assurini. Indicação nº 3236/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 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 Avenida Parati, no Bairro Brasília. Indicação nº 3229/2020, de iniciativa do 

vereador Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, mandar 

para apreciação na Câmara Municipal, Projeto de Lei revogando a cobrança da Taxa de Resíduo 

Sólido em Altamira. Indicação nº 3242/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere 

ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado, isentar as microempresas (MEI e ME) do 

pagamento de energia elétrica no estado do Pará pelos próximos três meses. Indicação nº 

3244/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, reforçar o Laudo de Insalubridade 

e o Laudo de Periculosidade dos servidores da Saúde Pública do município de Altamira. Moção 

nº 171/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que seja consignada Moção de Aplausos aos 

profissionais de saúde, em especial aos de Altamira. Em razão de acordo realizado entre os 

vereadores, foi suspensa a parte da Discussão das Matérias. Em seguida o senhor Presidente 

solicitou ao vereador Maia Júnior, que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, 

consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque a votação 

de alguma matéria. Não Havendo manifestantes, o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: 

Indicação nº 3243/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan de Andrade Mello. Indicação nº 
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3240/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar.  Indicação nº 3195/2020, de iniciativa 

do vereador Maia Junior. Indicação nº 3227/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação 

nº 3225/2020, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação nº 3236/2020, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicação nº 3229/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. 

Indicação nº 3242/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação nº 3244/2020, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Moção nº 171/2020, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE MESA DIRETORA: 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei nº 119/2020, 

que Declara como Patrimônio Cultural, Material e Imaterial do município de Altamira, o Festival 

Folclórico de Altamira, promovido pelo AGFAL. Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei nº 120/2020, que Declara e 

Reconhece como Utilidade Pública para o município de Altamira, o Rotary Club de Altamira. 

Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao 

Projeto de Lei nº 1222/2020, que institui o programa “Jovem Aprendiz”, no âmbito do município 

de Altamira. Aprovada a unanimidade. Projeto de Lei nº 119/2020, que Declara como 

Patrimônio Cultural, Material e Imaterial do município de Altamira, o Festival Folclórico de 

Altamira, promovido pela AGFAL. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº 120/2020, que 

Declara e Reconhece como Utilidade Pública para o município de Altamira, o Rotary Club de 

Altamira. Aprovado a unanimidade  e Projeto de Lei nº 122/2020, que institui o programa “Jovem 

Aprendiz”, no âmbito do município de Altamira. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais 

matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o 

vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: dizer que estamos com 

pensamentos voltados para dias melhores para nossa população. Quero cobrar de vossa excelência 

e das autoridades que se fazem presentes nessa Casa para que possamos dar andamento nessa CPI 

da Saúde, cobrar da Secretaria Municipal de Saúde o mais rápido possível o posicionamento na 

questão desse escândalo que vai estar. Dizer que amanhã vou cobrar do Delegado de Polícia do 

distrito de Castelo de Sonhos Delegado para que ele se posicione o mais rápido possível e que 

encaminhe para a Câmara, porque estamos precisando fazer nosso trabalho e a comunidade de 

Castelo de Sonhos quer uma resposta e não podemos ficar aqui calados e deixar o tempo passar 

senhor Presidente. Então faço apelo as vossas excelências para que possamos o mais rápido 

possível dar resposta para a população. Senhor Presidente ouvi o vereador João Roberto falar sobre 

casa de apoio que nós não temos em Belém em Santarém e que não temos nem se quer em 

Altamira. Lamentavelmente há um distanciamento do Poder Executivo para com nosso povo, não 

há humanização nesse sentido senhor Presidente lamentavelmente hoje nós estamos numa situação 

muito complicada, esperamos e pedimos a Deus para que essa pandemia não se alastre em nossa 

região. O Prefeito Domingos Juvenil sumiu pergunto a qualquer cidadão aonde o Prefeito se 

encontra? Porque o Prefeito não vem dar esclarecimento a nosso povo? É isso que nós queremos 

Prefeito e não que venha fazer discurso delinquente e não vir mandar vereador atacar a oposição, 

vir falar asneiras, o que nós queremos senhor Prefeito que nos traga alternativas aos comerciantes 

que estão todos querendo pelo menos ouvir palavras de conforto de esperança e não descaso como 

vossa excelência vem fazendo com o povo de Altamira.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: dizer senhor Presidente que eu 

continuo insistindo na instalação da CPI para tratar do assunto da Secretaria de Saúde, não vejo de 

condição necessária para que os vereadores haja necessidade de se convocar, inclusive o Secretário 

atual, até porque o fato que pretende se apurar ocorreu na gestão da Secretária anterior.  Então 
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sabemos que o Conselho de Saúde já instaurou procedimento e também já convocou o Secretário. 

Gostaria de informar aos senhores e principalmente ao vereador Isaac que eu e a vereadora Socorro 

já fomos no Ministério Público Federal onde o mesmo vai atuar nesta situação porque o dinheiro 

da Saúde, principalmente do Fundo da Saúde é proveniente da União. O que estamos buscar aqui 

vereador Isaac não é condenar ninguém é apenas buscar para saber a verdade a questão de ser 

condenado ou não isto é o final de todo um processo e isso nós sabemos. Mas existe sim indícios 

de autoria indícios de materialidade de crime isso é o suficiente vereador Isaac para que se aberta 

sim uma CPI.  Com relação a Castelo de Sonhos eu comungo com o que o vereador Marquinho 

acabou de falar vamos agilizar e para isso há necessidade sem de formar uma comissão para ir até 

Castelo de Sonhos de 03 (três) vereadores e mas o assessor jurídico da Câmara, a população nos 

cobra vereador Isaac, este é o nosso papel, não queira fugir de forma tranquila dessa situação que 

soma todos nós. Uma CPI vereador Isaac ela não quer dizer que vamos condenar A ou B, mas que 

na verdade essa CPI é o que nós podemos até chegar a dizer que não ocorreu problema algum. O 

que precisamos mesmo é investigar vereador Isaac nós não estamos aqui para ser algoz de ninguém 

não. Eu lembro do discurso do vereador Roni onde ele diz que é rico que ele recebeu heranças que 

não precisa disso ou daquilo. Eu vereador Isaac não recebi herança nenhuma sou pobre, eu acho 

que não é atestado de primariedade ser rico ou não. Não estou aqui para condenar o vereador e não 

quero saber se ele recebeu herança se ele é rico ou não o que nós precisamos é apurar este fato 

porque este fato veio pela imprensa e até hoje ela está sendo discutida é isso vereador Isaac, a CPI 

da Saúde ela ainda foi instalada porquê de fato estamos esperando esse inquérito chegar e se chegar 

em nossas mãos e se nós percebermos que não existe indícios de autoria pode ter a certeza que eu 

serei o primeiro a ser contrário a esta CPI.  Mas indícios existe sim e precisamos ser um pouco 

mais responsáveis. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, 

que após os cumprimentos disse: quero falar de uma reivindicação com várias faixas no bairro 

Pontual Leilão sabemos que ali é uma briga grande do dono do terreno com a Prefeitura, conforme 

já participamos de várias reuniões naquele bairro e assim eles pagam seus impostos. Então gostaria 

que a Prefeitura passe a máquina que realmente está intrafegável, eles pedirão de forma de 

clemencia, de socorro através daquelas faixas porque realmente está de difícil acesso para até os 

moradores chegarem até suas casas. Outra assunto que gostaria de falar quando somos citados 

temos que falar onde o nobre vereador Isaac fala dos meus empregos, então gostaria de dizer a ele 

que já sabemos eu e o vereador Dr. Loredan que ele fez denúncia que nós trabalhamos. Então 

gostaria de dizer ao vereador Isaac que nós trabalhamos porque o trabalho dignifica o ser humano 

e Deus os ajuda. Já mas vereador Isaac você viu a enfermeira Socorro atrás de uma grade na cadeia, 

jamais você viu a enfermeira Socorro em notícias de algum jornal dizendo que eu roubei. Então 

gostaria que vossa excelência ligasse para o ex-delegado Nilton Neves que hoje ele é Deputado 

Estadual para ele esclarecer quem realmente aconteceu esses atos em que acabei de falar. Estamos 

trabalhando sim e vamos continuar trabalhando e não trabalho mas porque o dia só tem 24 (vinte 

e quatro) horas. Dizer para a população de Altamira dizer que sou profissional de saúde e por nós, 

pela sua família pelas pessoas que você gosta fique em casa, porque já temos casos graves de 

COVID-19 no município de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis 

Cunha, que após os cumprimentos disse: quero aproveitar o momento para agradecer o apoio dos 

nobres colegas para com a indicação de nº 3236/2020, onde solicito asfaltamento ou 

blokreteamento da Alameda Parati, no Bairro de Brasília, essa Rua como tantas outras como por 

exemplo no Bairro Liberdade e Santa Ana, onde já foi autorizado pelo o Prefeito Municipal e que 

ele se sensibilize e possa executar essas obras. Ora situação grave com relação ao COVID-9, há 

uma preocupação grande que na qual solicitei a Secretaria de Saúde setor de epidemia que no 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

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

Altamira – Pará 
 

12 

balneário Pico das Pedras enfim, há uma multidão de pessoas, estou preocupado com a situação. 

Assim como as filas dos bancos, então solicito a Prefeitura a Secretaria de Saúde que tem que ter 

alguém para estar orientando aquele pessoal. Outra situação é com relação a questão das CPIs, nós 

temos a CPI da Lagoa que está em andamento mesmo que os comentários de nós vereadores 

estamos parados, mas estamos conversando, ouvindo e orientando as pessoas do andamento. E 

agora aparece esse problema da Saúde e Educação. E hoje como se não bastasse pouco antes de 

começar a reunião recebi uma ligação informando que no cemitério 02 (duas) pessoas que 

morreram de COVID-19, de acordo com a pessoa que informou disse que ao chegar no cemitério 

não havia cova pronta para tal sepultamento, acho que temos que investigar para evitar esse tipo 

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

os cumprimentos disse: quatro comentários simples e sucinto – primeiro CPIs, requer fato que 

justifique e esse fato tem que ser verídico, então o que nós estamos esperando inclusive eu para 

assinar essa CPI é o Inquérito Policial, da Delegacia de Castelo de Sonhos, se vier condenando o 

acusado ai sim vamos assinar com todo prazer essa CPI, até porque não faz parte do nosso lema 

de compactuar com que é de errado. Também dizer aos que nos assiste que estivemos em visita no 

Hospital Municipal entidade essa que estive na direção até um atrás. Dizer que aquela área que era 

da retaguarda foi habilitada pelo o estado e que agora foi aberto mas 18 (dezoito) leitos para 

atendimentos urgente e especialmente aos portadores do COVID-19. Falar também que participei 

de uma reunião nessa semana no NASF, onde foi criado serviço de implantação um núcleo de 

assistência as pessoas que tem tendência a suicídio, a pessoas que precisam desse serviço. Foi 

criado um serviço muito interessante, bem disciplinar presidida pelo psicólogo Alex, inclusive 

com telefone 24 (vinte e quatro) horas e assim foi criada uma escala para profissionais para dar 

esse suporte psicoterapêutico, psicológico as pessoas que necessitam desse apoio. Gostaria de 

comunicar aos nobres colegas que farei um encaminhamento nesta semana a Prefeitura |Municipal, 

pedindo o aumento do número de fisioterapeutas no Hospital Municipal e também constatando e 

verificando se um fisioterapeuta no Hospital Regional é suficiente para atender os pacientes. 

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

disse: quero agradecer ao nobres colegas que aprovaram minha indicação, tendo em vista que esse 

pedido de isenção da taxa de energia elétrica da população e das micro e pequenas empresas é de 

extrema importância para que assim possa dar folego necessário para poderem passar por essa 

pandemia sem grandes demissões ou até mesmo seu fechamento. Estudos recentes cerca de 

seiscentas mil empresas foram fechadas por conta da pandemia do COVID-19, então nada mais 

justo dar tranquilidade para essas micro pequenas empresas continuarem suas funções da melhor 

forma possível. Para somar o discurso do nobre colega Edvam que falou da situação do suicídio 

que tem sido cobrado que a grande maioria dos jovens Altamirenses infelizmente tem acontecido 

essa situação. Fui atrás de algumas informações para está divulgando no caso da juventude que 

necessite de algum auxílio de algum contato, fui informado que existe 03 (três) linhas só para essa 

atuação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 01 (uma) é no CRAS e as outras 02 (duas) é no NASF 

como o Dr. Edvam já havia citado. Ama estaremos divulgando esses números através das mídias 

sociais para dar essa informação para a população do nosso município. Nós temos sido cobrados 

com relação a CPI da Educação com relação ao vereador Roni Heck da minha parte conjugo a 

palavra do Dr. Edvam nós precisamos ter as informações necessárias, porque é muito fácil 

chegarmos aqui com um documento que pode ser feito a qualquer hora, isso vale para a Educação 

quanto para a Saúde. Eu acho que temos que ter muita responsabilidade e cautela com relação a 

esta situação, não podemos ser levianos para que não possamos causar transtornos ainda maiores. 

Sabemos principalmente que este é um ano eleitora e consequentemente muitas dessas situações 
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acontecerão, tenho 02 (dois) mandatos de vereador e no mandato anterior nós tivemos da mesma 

forma CPIs criadas pela oposição no último ano do mandato e agora neste mandato também estar 

tendo essa tendência. Sabemos que a maioria das vezes não é nem esse o interesse de só mostrar a 

verdade que acredito que todos aqui querem mostrar a verdade que realmente o recurso público 

está sem invertido de forma correta. Mas como disse temos que ter muita responsabilidade e 

cautela de saber o que realmente estamos cobrando, por exemplo, a situação ainda não temos o 

Inquérito Policial para podermos nos resguarda e ter as informações necessárias. Por exemplo, 

com relação ao que foi levantado pela vereadora Socorro nós ficamos com o pé atrás na questão 

do Fundo Municipal de Saúde, porque aquele papel qualquer pessoa com o mínimo de maldade 

poderá estar querendo causar problema para as pessoas em si, que estão sendo informadas. 

Também se manifestou com relação ao Hospital de Campanha para nossa cidade. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: quero falar 

do clamor dos Ribeirinhos que até o presente momento não foram todos indenizados e o Rio Xingu 

está enchendo muito. Também a questão da Lagoa é uma desumanidade, as pessoas que lá moram 

nesse momento está pior do quando tinha aqueles alagamentos e as famílias eram levadas para o 

Parque de Exposição, temos que ver senhor Presidente o que podemos fazer pelo menos provisório 

até que as famílias sejam indenizadas porque as famílias que estão lá encontram-se em situação de 

calamidade. Então através dessa Casa de Leis precisamos fazer algo, mandando oficio para a Norte 

Energia para ver o que pode ser feito, também com relação a indenização dos Ribeirinhos. Com 

relação ao discurso do vereador Marquinho onde ele falou que não temos casa de apoio, realmente 

o município não tem casa de apoio, nunca teve a Casa de Governo sempre foi a casa do senhor 

Silvano, que nas gestões anteriores tinha existia convênios e no governo atuante não teve parceria. 

Mas a minha preocupação é coma as casa de apoio dos município vizinhos e o que eu sugiro? É 

que possa ter uma casa de apoio especifica para acomodar os acompanhantes dos infectados pelo 

COVID-19, (Coronavírus) por exemplo a pessoa que vem de Anapu com certeza tem que vir 

parentes e que não pode ficar no hospital que realmente os hospitais tem seus requisitos. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos 

disse: mas uma vez quero falar ao vereador Agnaldo Rosas, que parabenizo seu trabalho, sua 

dedicação, vossa excelência viu que os vereadores Victor Conde e Dr. Edvam pensa igualmente o 

vereador Isaac vamos aguardar o inquérito ai sim tomamos uma atitude para darmos resposta a 

sociedade. Com relação a vereadora Socorro onde ela falou um montão de merda.  Agora lhe 

pergunto vereadora quem nunca errou na vida? Quem nunc a teve um problema semelhante ao 

meu? Estou hoje como vereador o povo me colocou aqui pelo meu trabalho. Quero dizer que na 

semana passada estive com o Prefeito Domingos Juvenil e a minha Emenda Impositiva este ano é 

para construir o Posto de Saúde no Monte Santo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: minha fala nesse momento é 

voltada para a questão do COVID-19, (Coronavírus) eu quero passar algumas ações que os 

vereadores fizeram e eu particularmente como Presidente. Inicialmente nós criamos uma comissão 

de vários formadores de opinião inclusive com o Ministério Público, Polícia Civil, a Associação 

Comercial de Altamira, a SESPA, Hospital Regional e representantes de vários segmentos e este 

grupo discutiu os decretos que foram publicados até o momento e também além de ter discutido a 

questão dos decretos, nós temos um grupo de watt zap, onde fazemos nosso comentários, nossas 

ações. Eu protocolei na Secretaria de Saúde 02 (dois) ofícios 01 (um) pedindo a prestação de contas 

desses recursos do Governo Federal repassados para o combate do Coronavírus. O segundo 

cobrando a reposição da insalubridade dos servidores e a recontratação de alguns médicos e de 

alguns servidores que foram demitidos e também a cobrança dos EPIs. Com esse credito 
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suplementar que foi publicado no Diário Oficial pelo Hospital do Mutirão que será feito um 

atendimento especifico ao Coronavírus. Isso é fruto da cobrança dos vereadores em especial 

minha. E com relação ao Estado temos cobrado abertura de novos leitos de UTI. Mas nós sabemos 

que apesar dos médicos terem pedido para todos ficarem em casa, nós também estamos agindo na 

questão do Governo Federal. Enviei ofício para o Ministério de Desenvolvimento ontem pedindo 

que os vinte e quatro milhões de reais do PDRS Xingu sejam liberados para que o Governo do 

Estado possa fazer seu planejamento. Nós sabemos que o Hospital Regional tem capacidade e se 

Deus nos livre se essa doença avançar nós precisamos ter um hospital de retaguarda e além do 

hospital de retaguarda que é o Hospital Santo Agostinho que é o único que tem disponível no 

município que já foi sondado pela SESPA nós temos também a possibilidade se esse recurso for 

liberado de termos o Hospital de Campanha em Altamira. Esperamos que com as medidas do 

distanciamento social que as pessoas estão cumprindo que consigamos sair dessa crise que não é 

uma crise só de Altamira, mas mundial na área da saúde que possamos vence-la com bastante 

determinação. Eu também fiz vários vídeos me manifestando nas redes sociais, pedimos através 

de indicação que os royalties de Belo Monte sejam voltados para a questão ao combate COVID-

19. Em relação ao que o vereador João Roberto colocou a respeito da Lagoa nós temos a CPI que 

infelizmente a questão do Coronavírus os advogados que cuidam dessa CPI, não puderam vir de 

Brasília. Mas próximo passo dessa CPI e convocar a Norte Energia e a Prefeitura, para que 

possamos ver quem realmente tem direito e atender essas famílias que realmente estão numa 

situação difícil, estive lá e sei que não é fácil a situação dos moradores. Dizer também aos ouvintes 

para as pessoas que estão passando mensagem no face book que nossa assessoria estar anotando, 

elas serão transformadas em indicações e em Projetos de Leis. Eu gostaria de deixar bem claro 

para a população de Altamira que o papel do vereador é esse. Vimos realmente alguns pedidos que 

o Executivo tome frente dessa situação que se manifeste estamos vendo e ouvindo várias 

manifestações nesse sentido. Mas o Poder Legislativo é um poder de fiscalizar de fazer Leis, de 

propor, mas não temos a capacidade de governar não que tenhamos a capacidade de governar e 

que nós não fomos eleito para isso, quem foi eleito para isso? Foi o Prefeito e o vice-prefeito na 

ausência do Prefeito e o vereador ele legisla, ele fiscaliza ele cobra. Eu estou fazendo referência a 

isso porque tem muitas pessoas nas redes sociais cobrando o papel do vereador é destorcendo as 

vezes qual realmente é o papel do vereador o vereador ele pede o asfaltamento para rua tal, como 

o vereador Assis Cunha pediu não somente para o Bairro dele Liberdade mas também para outros 

Bairros. O vereador ele propõe que seja feito por exemplo, o Projeto de saneamento mas quem 

executa é o Prefeito. Então vamos deixar bem claro isso que o papel do vereador é cobrar, 

fiscalizar. As Emendas Impositivas é disponibilizada para que os vereadores tenha um pequeno 

valor no Orçamento para que seja destinado para alguma ação. Como agora com o COVID-19, 

todos os vereadores se uniram para que o Prefeito possa fazer esse Projeto de assistência Social da 

cesta básica do vale gás para as famílias. 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 vinte e oito dias do 

mês de abril do ano de dois mil e vinte.  
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