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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

NOVE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

                   

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, à hora regimental, reuniram-se via 

aplicativo Zoom, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de Andrade Mello, os senhores 

vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da Silva, 

João Roberto Mendes, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves de Andrade, Dr. Edvam Duarte 

dos Santos, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Irenilde 

Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, José Reinaldo Ferreira, Maria do Socorro 

Rodrigues do Carmo e Victor Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente submeteu 

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

maio do ano de dois mil ne vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação 

Aprovada pela maioria, com abstenção dos vereadores Raimundinho Aguiar, Victor Conde, 

João Estevam, João Roberto, Isaac Costa e Maia Júnior. Em seguida submeteu para apreciação 

das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia de dezenove 

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

Aprovada pela maioria, com abstenção da vereadora Irenilde Gomes. Em seguida o senhor 

Presidente passou para o PEQUENO EXEPDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: hoje apresentei duas 

indicações, uma em conjunto que tratar de aquisição a Prefeitura Municipal para compra de mais 

Hidroxicloraquina, Azitromicina e Ivermectina, Outro pedido e com relação renovação dos 

contratos dos servidores municipais, de algum tempo para cá temos ouvido servidores falar que 

assinaram contrato só até junho e precisamos ter uma garantia que essas pessoas continuem 

trabalhando tendo em vista estarmos passando por momento de crise por conta da pandemia e com 

a demissão dessas pessoas sem sombra de dúvidas causaria muito mais transtorno. Estamos 

fazendo esse pedido a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Educação de todas e a todas 

as Secretarias para que consigamos a renovação desses contratos pelo menos até final do ano ou 

até a realização do concurso público, sabemos que no início do ano alguns contratos foram 

assinados e outros foram assinados recentemente. Dizer que tínhamos a expectativa da realização 

do concurso público no primeiro semestre mas por conta dessa pandemia esse prazo foi transferido 

para novembro acredito eu. Então peço a renovação desses contratos garantindo para esses 

servidores o emprego, a renda, o ganha pão para o sustento de suas famílias. Outra situação é com 

relação ao Hospital de Campanha, estive na sexta-feira, no Centro de Conversões onde conversei 

com a empresa responsável pela instalação e os engenheiros que lá estavam fazendo as medidas 

vendo qual a melhor forma para ser mais rápida e objetiva. Tive a informação de que hoje teria 

saído alguns equipamentos de Belo Horizonte para nosso município para que assim se consiga dar 

início da obra do Hospital de Campanha. Quero deixar um momento de reflexão a todos os 

vereadores dizer que até o momento o Governador do Estado não repassou nada do Convênio para 

o município de Altamira, a Prefeitura Municipal fez um deposito na conta da empresa responsável 

que é relativo a questão da instalação um valor de quase quatrocentos mil reais. Reforçar o 

Governo do Estado ainda não encaminhou o repasse do convênio que é no valor de oito milhões 

de reais, para a instalação e manutenção de Hospital de Campanha. Dizer que estamos atentos na 

questão desse Hospital de Campanha para assim dar informações e também evitar a propagação 

de fake News que diariamente gastamos mais tempo respondendo mentiras e difamações do 

mesmo trabalhando para desenvolver Altamira e vencer essa pandemia. Agradeceu. Em seguida 
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fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: dizer que 

ouvindo a fala do vereador Victor dizer que estamos prontos para defender essa guerra. Vendo os 

esforços da gestão a preocupação né vereador Victor assim como a nossa preocupação com a 

população Altamirense. Muitas das vezes as pessoas acham que fazemos pouco até podemos fazer 

pouco mas dizer que é de coração. Trabalhamos sim, vamos aonde podemos ir e devemos ir, assim 

alcançamos defender nossa população Altamirense. Dizer que essa preocupação nós temos com a 

saúde, com a educação, cos as estradas. E com relação aos contratos como vossa excelência falou 

parabéns ao governo é isso que podemos fazer e devemos fazer para que essas pessoas não venham 

sofrer mas transtornos do que já está acontecendo e assim essas pessoas iram se sentir seguras com 

o emprego delas garantido. Então vamos votar favorável sim e defender. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Dr. Edvam Duarte, que após os cumprimentos disse: é uma grande 

satisfação de estar participando mas uma vez da Reunião e torcendo para que essa pandemia passe 

logo e assim possamos fazermos as reuniões presenciais já disse uma vez e repito não me sinto 

confortável e nem a vontade participar da reunião on-line sem a presença do povo. Dizer que hoje 

apresentei uma indicação em conjunto que foi a destinação das Emendas Impositivas onde 

somamos eu e o vereador Victor e resolvemos atender o clamor daquela população do bairro Buriti, 

onde não tem um Posto de Saúde ainda é um bairro novo. Então nós destinamos as nossas Emendas 

em conjunto para construção do Posto de Saúde. Dizer que estamos nos bastidores olhando de 

perto o que a Secretaria de Saúde o que o governo municipal tem feito para minimizar vessa crise. 

Acompanhamos a distribuição de medicamentos na Farmácia Central relativa ao COVID, como o 

atendimento dos médicos na Unidade do bairro de Brasília que é especifica ao COVID. Então 

colegas estamos fazendo nosso trabalho nos bastidores que é o trabalho do legislador também 

fiscalizar e acompanhar os trabalhos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Almiro Gonçalves que após os cumprimentos disse: com relação ao Hospital de Campanha que 

montem fez vinte dias da assinatura do convênio o senhor Governador Helder Barbalho, de acordo 

com a ex-secretária interina o Hospital tem pelo menos trinta dias para ficar pronto ou mais isso é 

uma vergonha. Como vamos iniciar a reabertura da economia de Altamira com as devidas medidas 

preventivas se não temos leitos e nem UTIs suficientes para atender a nossa população, são mais 

de trinta dias de isolamento e o comércio fechado, a própria secretaria falou que o município é 

responsável pelos leitos de média e pequena complexidade. Mas qual a vantagem disso? Porque o 

Executivo não investe os recursos que vem dos royalties de Belo Monte em leitos de alta 

complexidade como já foi falado por vários vereadores e fácil passar a responsabilidade para o 

Governo do Estado como todos estão vendo. Senhor Presidente várias cidades do Pará estão 

reabrindo a economia o próprio Governador decretou isso, mas Altamira infelizmente não pode 

fazer isso porque não tem esses leitos. A ex-secretária falou que o principal problema deles é a 

falta de médicos, mas sabemos que a falta de médicos dar se pela desvalorização da Prefeitura com 

esses profissionais, como sabemos já houve pedido de demissão em massa a situação é crítica por 

conta dessa pandemia e ainda mas por conta dessa gestão. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: quero me reportar a nossas 

Emendas Impositivas, além de inúmeras situações. Dizer que no ano de dois mil ne dezoito eu e o 

Dr. Agnaldo Rosas, direcionamos R$ 132.182,04, (centro e trinta e seis mil cento e oitenta e dois 

reais e quatro centavos) para perfuração de um poço na comunidade Cupiúba e agora senhor 

Presidente mas uma vez eu estou destinando R$ 70.166,83 (setenta mil cento e sessenta e seis reais 

e oitenta e três centavos), para dar continuidade a perfuração do poço para distribuição de água e 

com certeza a construção do reservatório. Não podendo esquecer que no ano de dois mil e dezoito, 

este vereador liberou sua Emenda Impositiva Parlamentar para a construção de uma quadra 
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esportiva no bairro Liberdade atendendo os anseios dessa comunidade. Agora direcionei mas R$ 

70.166,83 (setenta mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos para construção da 

sede da AMBL (Associação de Moradores do bairro Liberdade). Também quero dizer que indiquei 

no ano de dois mil e dezoito direcionamos eu e o vereado Dr.  Agnaldo Rosas, R$ 136 .000, para 

a compra de uma ambulância para atender principalmente as pessoas acamadas, e isso senhores 

vem através de cobranças, denúncias quantas vezes precisamos de ambulância e não temos 

disponíveis. Então tomamos a decisão de destinar para a UPA. Também destinamos na época eu 

o Dr. Agnaldo Rosas para perfuração de um poço artesiano, abastecimento de água na comunidade 

Canaã, no quilometro 03, estrada da Cachoeirinha.  Quero nesse momento fazer num apelo ao 

excelentíssimo Prefeito aqui no bairro Liberdade por exemplo, tomei conhecimento que hoje 

começaram os trabalhos amanhã estarei averiguando. Gostaria de ter a honra de inaugurar essa 

quadra de esportes, de inauguradas as obras que foram solicitadas no bairro Liberdade, assim como 

no Paixão de Cristo, Santa Ana. Agradeceu. Fazendo uso da palavra o senhor Presidente Dr. 

Loredan Mello, disse: quero fazer referência ao vereador Dr. Agnaldo Rosas, que nos deixou, 

grande ser humano um homem do bem, sempre que as pessoas precisavam dele ele estava à 

disposição, parlamentar atuante e que veio a falecer no último dia 01 (primeiro) de junho, 

infelizmente perdemos um grande amigo. E o Regimento Interno da Câmara ele determina que o 

Presidente dentro de quarenta e poito horas, segundo o Artigo 187, ele tem que dar posse para o 

suplente. Então nós não corremos em dar posse para o vereador Zé Reinaldo é o que o Regimento 

determina. Gostaria de esclarecer isso para quem estar nos assistindo e aos colegas. Então como o 

vereador Zé Reinaldo era o primeiro suplente da Coligação nós solicitamos o Diploma dele assim 

como as outras documentações exigidas, assim ele tomou posse na última quarta-feira. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Zé Reinaldo que após os cumprimentos disse: primeiramente quero 

agradecer ao Presidente da Casa, como ele já falou sou o primeiro suplente da coligação. Deixo 

meus agradecimentos a todos os colegas. Quero dizer a todos que nos assisti e aos demais 

vereadores que vou fazer de tudo para continuar mantendo parte daquilo que nosso companheiro 

estava fazendo o concurso público e as Emendas Impositivas que o colega Assis Cunha disse que 

destinou juntamente com vereador Dr. Agnaldo Rosas e até hoje não saiu. Quero dizer que estou 

aqui para defender a população que era o que companheiro almejava. Quero agradecer a Igreja 

Assembleia de Deus, onde tive a inscrição de começar um projeto social que me trouxe até aqui. 

Quero dizer que foram três tentativas na expectativa de ser vereador nessa longa jornada, vereador 

Marquinho, vereadora Socorro e outros que aqui estão sabem bem da minha jornada. Então se 

Deus me chamou estou aqui para cumprir o resta da missão que seria do companheiro que partiu 

e que se Deus quiser vou continuar por muitos anos deixando bem claro para a população de 

Altamira que na condição de vereador vou defender a bandeira de Altamira, defendendo as pessoas 

que mais precisam é o que sempre venho fazendo. Dizer que após minha posse foi convocado 

através da direção para também fazer minha Emenda Impositiva para que fosse destinado ao valor 

que me pertence assim destinei para a construção de um Posto de Saúde no bairro Mutirão. 

Também quero dar uma notícias a população de Altamira dizer que o Governo Federal hoje fez 

um repasse no valor de dois milhões e oitocentos e quatro mil reais, para a Prefeitura Municipal 

de Altamira e eu como defensor do povo quero dizer para vocês que já faço parte da saúde quero 

destinar meu abraço ao gestor e dizer para ele que vou ficar de olho na aplicação desse valor e 

assim aproveito solicito que ele faço investimento na área da saúde para combater o Coronavírus. 

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

cumprimentos disse: nesse momento gostaria de prestar minha solidariedade aos familiares do 

eterno amigo vereador Agnaldo Rosas, a sua esposa Cibele a sua mãezinha e a todos os amigos, 
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perdemos um grande parlamentar que nos deixou. Momento triste para nossa cidade assim foi com 

nossa amiga Delza, parlamentares que realmente faziam seu papel.  Gostaria Presidente de falar 

da minha Emenda Impositiva onde destinei todo o recurso para a saúde, para o Hospital São Rafael. 

Gostaria de falar também da ação da operação da Polícia Federal sobre o vereador Roni Heck do 

MDB e sua esposa Secretária de Educação que foram afastados pela Polícia Federal. Então isso 

foi uma vergonha para nós parlamentares pelo menos para mim, não sei se foi para todos. Aonde 

houve uma suposta compra no nome do FUDEB e a entrega desse material foi entregue na 

residência do vereador Roni Heck, aonde a empresa diz que se equivocou, então, houve muito 

equívoco. Venho acompanhando pelas redes sociais e sou totalmente favorável que instale a 

Comissão Processante que realmente é nosso papel, ode deram até um nome para a operação Olho 

de Hórus uso de confiança pública. Gostaria de falara também sobre a questão do COVID-19, é 

um preocupação realmente, tivemos uma notícia boa, uma notícia salutar aonde eu presenciei uma 

entrevista do Mauricio, onde tiveram uma reunião a SESPA e Convênio de Prefeitos com os 

técnicos do Hospital Regional e o Conselho de Saúde , aonde essa reunião a proposta e 

conseguiram  recurso através do PDRSX o valo de  seis milhões de reais e quarenta e um mil,  ou 

seja essa recurso vai ser para a SESPA gerenciar através do seu plano de contingência ou seja ela 

vai realizar o plano de contingência, onde já se tem um cronograma e esse plano foi discutido0 

pelo Conselho Municipal de Saúde, aonde a proposta da SESPA nesse plano que contrate  30 

(trinta) leitos na rede privada, isso o Diretor da Regional deixou bem claro que a partir já de sexta-

feira, eles querem já transferir os pacientes que não tem COVID  ou seja aqueles pacientes que 

sofrerão um acidente que são operados, aquele pacientes de média complexidade eles serão 

transferidos para o Hospital Santo Agostinho com isso vai aumentar o número de leitos no Hospital 

Regional. Então isso é uma notícia boa para a população com certeza. Esse recurso também vai 

ampliar os leitos também de UTI no Hospital Regional, por exemplo, quando iniciou tinha nove e 

hoje tem dezoito leitos tem mais dez leitos para a Norte Energia entregar com respiradores e mais 

dez o PDRSX com esse recurso de seis milhões. Então daqui poucos dias vamos ter trinta e oito 

leitos de UTI, aonde esse recurso vai ser também para os EPIs para os funcionários, contratação 

de pessoal também. Como o Mauricio disse também vai ser comprados equipamentos para o 

Hospital Municipal São Rafael, onde tem uma comissão para analisar e avaliar todo esse recurso 

que esta gerido pela SESPA.  Então isso é uma notícia boa para nós que estamos vivendo esse 

COVID. Então assim está sendo ampliado a coisa. Quando o Hospital de Campanha ficar pronto 

a metade da população já teve COVID ou já está curada, esse Hospital de Campanha demorou 

muito. Esperamos que esse Hospital de Campanha realmente saia o mais breve possível. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos 

disse: primeiramente quero me congratular com as palavras que outros vereadores falaram sobre 

o nobre ex-vereador Agnaldo Rosas que infe4lizmente há nove dias passados veio a óbito por essa 

terrível doença. Conheci o vereador Agnaldo há três anos e cinco meses, foi um acara exemplar se 

todo vereador fiz a função que o então Agnaldo Rosas fez no tempo de mandato com certeza os 

municípios teriam a investigação mas justa e os Prefeitos não brincavam com o dinheiro público 

como brinca o Prefeito de Altamira. Quero também compartilhar a fala da vereadora Socorro onde 

ela fala sobre a comissão processante que hoje vai ser votada no caso do vereador hoje afastado 

Roni Emerson Heck que agora quinta-feira, já faz sessenta dias do flagrante onde acabaram 

flagrando o vereador descarregando material de construção em sua residência. A Polícia Federal 

vem fazendo a investigação com certeza lá na frente vais ser apurado muito mais do sabemos até 

o momento porque essas fraldes ela vem sendo constante ao longo desses anos, então em várias 

frentes desde licitações aonde as empresas vinculada a sua família acaba ganhando nessas 
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construções valores muito absurdos, onde sabemos que com valor bem menor dar para fazer são 

obras com visão provisória, aonde ela não tem qualidade. Então a Polícia Federal está ai e afastou 

e nós com certeza a Câmara de Vereadores cabe a ela hoje votar pela instalação da comissão 

processante. Mostrando para a sociedade de Altamira que a Câmara de vereadores ela não vem 

fazer ato de prevaricação nesses momentos tão crucial que estamos passando, em plena doença 

terrível que nós estamos passando planeta, município e País e ai ainda tem vereador tirando 

dinheiro dos órgãos públicos principalmente ainda do Fundo Municipal de Educação. Eu acho que 

todo vereador deve votar pela aprovação da instalação da comissão processante para que nós 

possamos também fazer nossa parte de vereadores, legisladores que fomos eleitos. Agradeceu. 

Em, seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os cumprimentos disse: Zé 

Reinaldo como vossa excelência bem falou a Câmara tem 48 (quarenta e oito) horas para empossar 

o suplente de vereador. Perdemos um grande vereador, um grande homem que deixou sua história 

política em Altamira, três anos e cinco meses nós tivemos com o Agnaldo Rosas, embora de 

partidos diferentes mas ele sempre com ética com boa conduta com o espirito público e com boa 

vontade de trabalhar pela classe trabalhadora e do povo de Altamira. Quero dizer a vossa 

excelência que em memória ao vereador Agnaldo Rosas, gostaria senhor Presidente tanto que ele 

lutou e que nós  vamos continuar essa Casa ela não pode se omitir de forma nenhuma, essa 

comissão processante que ora nós lutamos há tempo para que fosse instalada que era lá atrás, mas 

CPI ela perdeu o objeto ela perdeu porque esse caso lá do vereador de Castelo de Sonhos o Roni 

Heck não é caso mas de nós estarmos ainda discutindo na Câmara isso é caso de Polícia Federal, 

a Polícia Civil investigou e a Polícia Federal fez  apreensão. Então não cabe a nós da Câmara ficar 

criando CPI para investigar o vereador Roni Heck o que tem instaurado é uma comissão 

processante para que nós resolva essa situação se nós vamos ficar com o vereador que está sendo 

acusado de peculato. Inclusive a Polícia Federal, eu ouvi o delegado dizendo Presidente que 

poderia haver uma organização criminosa no meio disso, se houver essa organização criminosa o 

vereador tem que dizer quem é o chefe maior dessa organização precisamos saber que eu acho que 

seria o Prefeito porque ele que toma conta da cidade porque ele é o Prefeito das secretarias. Então 

da importância Presidente de nós vereadores tanto da base como de oposição prestarmos muito 

atenção no que estarmos fazendo nessa votação, porque isso é muito sério, como é que eu vou 

inocentar um vereador da Câmara Municipal de Altamira que a Polícia Federal faz busca e 

apreensão e a Câmara inocentar. É vergonhoso senhor Presidente espero quem as senhoras e 

senhores vereadores não façam isso, é isso que queremos como a sociedade de Altamira quer para 

que nós moralize o serviço público, moralize nosso Poder Legislativo. Presidente ouvi a vereadora 

Socorro falando sobre a questão da 10ª Regional SESPA parabéns a todos os envolvidos, parabéns 

ao Mauricio, a todos os servidores que entraram nesse projeto, enfim a todos que participaram 

desse projeto para que seja o mais rápido possível amenizado os problemas da saúde, digo isso 

Presidente porque fizeram um grande alarme no município de Altamira, lockdown, segunda-feira, 

terminou o lockdown, Presidente preste bem atenção essa cidade não tem Prefeito, essa cidade 

Presidente pela idade avançada que ele estar se quer não apresentou nem um novo decreto 

Presidente, está ai os comerciantes tudo de portas fechadas e eu disse para o Poder abra, mas não 

decretou nada, o Ministério público não disse nada  a Prefeitura Municipal silenciou e o Decreto 

do estado não manda fechar comércio, o shopping em Belém está aberto, os comércios em Belém 

está aberto . Então o que eu tenho a dizer para a população de Altamira. Então o que eu tenho a 

dizer para a população de Altamira já que não temos Prefeito Presidente nós vereadores temos que 

assumir a responsabilidade, o Hospital regional está lá nunca aconteceu na história do Hospital 

regional, nós estamos diante de uma pandemia, passando por uma problemática seríssima, em que 
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o povo de Altamira deu a resposta, o povo de Altamira ficou em suas casas, o povo de Altamira 

obedeceu o lockdown. Senhoras e senhores recebi informação agora que o Hospital Regional que 

ontem tinha cinco leitos de UTIs clínicos vazios porque isso está acontecendo? É porque os 

motociclistas que andavam empinando por ai pararam de fazer isso, então diminuiu o fluxo de 

acidente e até de mortes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto que 

após os cumprimentos disse: dizer que eu tenho um dos maiores projeto da Câmara sancionado 

pelo o Executivo os nobres pares sabem disso tanto na defesa da Criança e Adolescente, placas de 

advertência, que exploração sexual é crime que tem que ser denunciado disque 100, temos o 

telefone do Conselho Tutelar. Temos também um projeto maravilhoso que é os Guardiões de 

Piscina que muitos por falta de informações quando apresentei teve pessoas que debocharam, 

disseram para que isso, isso simplesmente para que salvar vidas, vários clubes em Altamira que 

não tinham salva vidas que é os guardiões de piscina e que hoje é obrigatório ter salva vidas nos 

balneários, nas piscinas para proteger a vida das pessoas. Temos outro projeto também sancionado 

que é o projeto Bombeiro civil que está gerando emprego em Altamira e que deu a legalidade de 

reconhecer a função de bombeiro civil em Altamira. Hoje peço apoio dos pares apesar de ser 

somente lido um Projeto de Lei que é de grande importância para as crianças autistas e já tem 

alguns empresário que já usa o lacinho azul que dar prioridade ao atendimento.  Dizer para a 

população Altamirense que eu também tive o prazer de ser contemplado na Emenda Impositiva 

através da APATA, onde quero parabenizar a todos pela luta empenhada pela APATA desde o ano 

de dois mil e quatorze, que cuidar de animais de rua é saúde pública, inúmeros animais foram 

castrados por conta da Emenda Impositiva, animais que estava contemplados com doenças 

contagiosa que pode transmitir para as pessoas. Isso é importantíssimo estamos falando de cuidar 

de animais. Recentemente tive a honra da quadra de esporte no bairro da Colina que é um anseio 

de muitas pessoas, o vereador Marquinho também já havia feito indicação. Dizer que todos nós os 

quinze vereadores cobramos, queremos o melhor para Altamira, independente de situação ou 

oposição. Foi atendida a Emenda Impositiva sabemos que o valor é significante mas o município 

já autorizou a reforma e assim as crianças estão praticando esporte na quadra do bairro da Colina. 

Dizer também que na Emenda Impositiva para 2021, mesmo estando vereador ou não fica para o 

próximo Prefeito respeite essa Emenda Impositiva. Desde o ano de dois mil e treze entrei nessa 

Casa de Leis represento no CMDCA uma cadeira juntamente com a vereadora Socorro, somos 

conselheiros que defendem os Direitos da Criança e do Adolescente estou destinando 35.83,41 

(trinta e cinco mil oitenta e três reais e quarenta e um centavos), para aquisição de um veículo para 

o Conselho Tutelar. Também destinando outra parte da Emenda Impositiva ao Rotary Club que 

tem um trabalho maravilhoso a Capela Mortuária mantida pelo Rotary sabemos que tem uma 

despesa enorme. Quero me solidarizar com os empresários dizer que também sou vendedor preciso 

também do comercio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, que após 

os cumprimentos disse: dizer a todos que nos ouve que minha Emenda Impositiva destina a mesma 

para o bairro Paixão de Cristo para abastecimento de água, lá a situação é crítica a Norte Energia 

não cumpriu as condicionantes assim não interligou todas as casas e assim os moradores sofrem 

com a falta de água. A outra parte foi destinada também para o Rotary Club para a Capela 

Mortuária, exclusivamente para pagar a energia. O vereador Victor me antecedeu quando falou 

dos servidores contratados, esse contrato já está no RH vai ser feito aditivo a todos os servidores 

contratados do município, todos fiquem tranquilos que vão ter seus contratos renovados até 

dezembro por conta dessa pandemia, com o bom olhar do nosso Prefeito ne com a sensibilidade 

da nossa amiga Denise Aguiar. Isso também não quer dizer que não ter no concurso público que 

vai ter sim o concurso público, assim que o Ministério Público liberar após essa pandemia vai ser 
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realizado o concurso público em Altamira. Também sobre esse lockdown onde se ouviu muita 

falar sobre o lockdown quem decidiu com relação esse lockdown não foi o Prefeito de Altamira e 

sim foi o Ministério Público justamente por falta de leitos a falta de leitos não é somente em 

Altamira não e sim em todo o brasil. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia 

Júnior, que após os cumprimentos disse: hoje estive no Hospital de Campanha no Centro de 

Convenções, visitando o início das obras que já foi dando início na reforma dos banheiros. Acabei 

de ser informado chegou o caminhão com o s materiais do Hospital de Campanha que será pré-

moldado que tem uma agilidade muito grande estamos cobrando rapidez e convido os vereadores 

para cobrarmos e visitar. Infelizmente o último Hospital de Campanha que está sendo feito é em 

Altamira o Governo do estado ele fez em todo estado o Hospital de Campanha, infelizmente ele 

não olham para nó, para nossa região. Tenho certeza que esses sessenta leitos com mas trinta e 

oito que a SESPA vai disponibilizar somando tudo vamos ter quase cem leitos disponíveis para a 

população. Lembrando que a saúde é do governo Estadual, do governo municipal e do governo 

federal cada um tem sua participação, tenho a certeza que juntos vamos somar esforços e ter uma 

saúde de qualidade para a população. Semana passada enviei algumas sugestões a Procuradoria da 

Prefeitura juntamente com alguns comerciantes que foram convocados para dar opiniões 

juntamente com os órgãos regulador de saúde para que possamos trabalhar um plano de diretriz 

para reabrir o comercio de Altamira, a Prefeitura nessa semana vai finalizar o plano de diretriz, 

esse plano consta a opinião dos empresários, da população, das pessoas que enviaram suas 

sugestões a Prefeitura Municipal de Altamira. Nesse plano a Prefeitura vai apresentar à justiça e 

ao Ministério Público, para que possa trabalhar na reabertura do comércio em Altamira, juntamente 

em paralelo para trabalhar com rapidez na construção do Hospital de Campanha. A questão da 

denúncia me posicionar após a votação e dizer o porquê. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: quero dizer ao nobre vereador 

Almiro que nos hospitais não estão faltando médico. No dia 04 quatro de junho a Secretaria de 

Saúde reuniu com a classe médica do Hospital Regional, Hospital São Rafael e UPA onde se 

comprometeram em fazer esforço em relação as escalas para não faltar médico em nenhum dos 

hospitais, portanto isso estar se cumprindo. Acredito como o vereador Marquinho falou a pouco o 

Hospital Regional está com UTIs graças a Deus sobrando e o Hospital Municipal também está 

sempre nos padrões de funcionamento. Dizer que estamos passando por uma situação e que o País 

não estava preparado para isso, portanto temos que ver que a dificuldade é mundial. Quero me 

solidarizar com as palavras do vereador Isaac e dizer a todos os servidores da educação para 

ficarem tranquilos, conversei com o Prefeito e ele já havia decidido que vai prorrogar o contrato 

até dezembro, isso não implicará no concurso público na hora que o Ministério Público liberar 

após essa pandemia haverá concurso público portanto todos podem ficar tranquilos que seus 

contratos serão prorrogados até final do ano. Dizer que estamos acompanhando sabemos que a 

situação ainda é melindrosa e pelo movimento que vi hoje no comércio eu creio que a tendência 

dentro de duas semanas é aumentar o número de pessoas atingidas pelo COVID-19, porque as 

aglomerações no comércio hoje era imensa sem nenhuma regra de distanciamento social, fiquei 

bastante apavorado da forma em que eu vi, isso as autoridades tem que acompanhar como disse o 

Isaac o lockdown não foi decretado pelo Prefeito e sim pelo Ministério Público Estadual  que está 

trabalhando para que realmente mantenha o lockdown. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: dizer que no final do mês de 

março tivemos acesso a uma pesquisa que foi feita sobre avaliação do Legislativo e cerca de 80 

(oitenta) por cento das pessoas não conhecem os projetos que os vereadores fazem e também não 

conhece a função do vereador, então minha fala hoje vai ser nesse sentido  porque muitos acham 
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que a função do vereador é uma do Prefeito quando se pergunta o que o vereador deveria fazer  a 

consertar minha rua, colocar médico no Posto de Saúde do meu bairro. Então distorcendo o que o 

vereador na verdade tem outras funções, eu quero abordar isso hoje deixar aqui uma curiosidades 

também. Em 1532 (mil quinhentos e trinta e dois) a primeira Câmara de Vereadores foi a Câmara 

de São Vicente criada por Martin Afonso de Sousa e na época a Câmara tinha as três funções a 

função Judiciaria, Executiva e Legislativa, os Poderes na República eles são bem estabelecidos 

nós temos o Executivo que no município é o Prefeito, nós temos o Legislativo que no município é 

o Poder Legislativo a Câmara de Vereadores e temos o Poder Judiciário que são os Juízes locais 

além do Ministério Público que é um órgão fiscalizador indireto digamos assim e esse poderes tem 

que ser harmônicos e independentes como procuramos agir como Presidente na frente deste Poder 

que é o Poder Legislativo. É valido ressaltar também que o vereador ele tem várias funções uma 

delas é a função Legislativa que que é? Alguns vereadores aqui acabaram de falar sobre eles, 

Projetos de Leis que os vereadores fazem o Executivo sanciona e que são transformados em lei. 

Eu mesmo nesses quatro mandatos tenho Projetos de Leis que hoje são Leis, o Projeto de filas de 

bancos por exemplo, é um projeto de minha autoria tempo máximo de trinta minutos de 

atendimento que quando o banco não atende pode ser denunciado ao Procon. Temos também a 

função julgadora, hoje vamos votar uma Comissão Processante mediante denúncias de alguns 

cidadãos a respeito do nosso colega que está afastado pela justiça  o vereador Roni Heck que foi 

envolvido numa denúncia que todos já tem conhecimento  e que esses cidadãos denunciaram nessa 

Casa e por conta do Decreto Lei nº 201/17, nós temos que colocar em votação, apesar das 

discordância de alguns colegas, inclusive a própria Comissão de Constituição, Justiça  tocou nessa 

questão mas o rito correto de uma denúncia é o julgamento da Comissão Processante. Inclusive eu 

tive conhecimento que ontem após a publicação da pauta alguns vereadores colocaram uma CPI, 

só que eu quero fazer uma alerta que essa CPI o fato determinado dela é avaliar as denúncias e 

irregularidades na Secretaria de Educação, então se algum colega estiver pensando em votar contra 

a abertura da Comissão Processante  que nada mais é do que uma investigação, esse fato é grave 

eu acredito que todos os colegas tiveram conhecimento que a Polícia Federal entrou no gabinete 

do vereador Roni Heck, levou o computador, documentos, também entrou na SEMED, entrou no 

setor de Licitação da Prefeitura é algo grave. Inclusive a Justiça Federal afastou o vereador. Então 

a imagem do Legislativo ela precisa sempre ser colocada em primeiro lugar a boa imagem que 

temos que zelar. Então fazer numa Comissão Processante para investigar não é nada de criminoso 

de mau, muito pelo contrário é uma forma correta de avaliar os atos de um colega vereador. Então 

gostaria deixar claro que essa função é a nossa a CPI ela precisa ter fato determinado e a CPI que 

foi protocolada ontem foi sobre a Secretaria de Educação, não foi sobre o vereador Roni Heck, 

deixar bem claro isso porque alguns colegas sinalizaram que vão se manifestar ao final. Então 

quero deixar esse esclarecimento para os colegas para a população que esse é o papel julgador do 

vereador. Inclusive isso está normatizado leis e o Presidente se não colocar vem votação pode ser 

responsabilizado também. Além de outras funções que o vereador tem a função auxiliar o vereador 

tem, assessores, tem que administrar, fazer requerimentos para órgãos públicos, solicitar 

informações, solicitar documentos, visitar os órgãos públicos como nós visitamos recentemente as 

UBS, os hospitais, tem a função cívica, historiadora, histórica, a função de planejar, por exemplo, 

acabou de ser falado das Emendas Impositivas, as Emendas Impositivas é um dispositivo que nós 

criamos na Lei Orgânica em 2017 (dois mil e dezessete) para que o vereador indique uma obra, 

um serviço para que o Prefeito Execute, inclusive estamos fazendo um documento para ser 

aprovado na próxima reunião um pedido de informação sobre as Emendas Impositivas de 2018 

(dois mil e dezoito) que até o momento pelo o que me consta foram poucas cumpridas e pelo o 
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que me consta as cumpridas dos vereadores da base, se eu estiver errado na segunda fala algum 

vereador de oposição me corrija se tiver alguma Emenda Impositiva de algum deles que esteja 

sendo cumprida. A Emenda Impositiva como o nome próprio diz Impositiva o Prefeito é obrigado 

que queira ou não, que goste ou não de um vereador ele é obrigado cumprir. Nós temos sidos 

tolerante até o momento, mas vamos aprovar esse pedido de informação para que o Prefeito 

explique por exemplo, porque não fez o Posto de Saúde do Quatro Bocas que foi um pedido meu 

da vereadora saudosa Delza, João do fusca e Maia Júnior e os equipamentos do vereador 

Marquinho, ele vai ter que explicar porque não construiu até o momento porque essa Emenda é do 

ano de 2018 (dois mil e dezoito) que era obrigação dele ter  já esse Posto de Saúde, porque nós 

vereadores somos o para-choque da população, somos nós que somos cobrados, as vezes as 

pessoas dizem vereador não deveria ter salário, mas porque não? O vereador não se resume apenas 

a estar nas sessões uma vez por semana, o vereador ele é obrigado a fiscalizar a ir nos órgão 

públicos, como disse a pouco a ir no Assurini, a ir em Castelo de Sonhos a ir na zona rural e isso 

tudo demanda tempo do vereador, então, como qualquer outro profissional, como temos o 

professor, o Governador, Prefeito nós temos que ter a remuneração de vereador e a remuneração 

do vereador num município como o nosso cerca de 115 (cento e quinze mil) habitantes ela equivale 

no máximo cinquenta por cento do salário de um Deputado Estadual e nosso salário parlamentar 

é  em cerca de vinte a vinte e cinco por cento do salário de um Deputado, são seis mil e quatrocentos 

reais em média liquido para exercer a função de vereador. Então para aquelas pessoas que acham 

que vereador não fazem nada estou fazendo essas considerações porque o vereador também é um 

agente de transformação social, ele é um agente público, as pessoas recorrem aos vereadores não 

só para cobrar o Posto de Saúde dos Quatro Bocas, mas também quando estão com alguma 

dificuldade é o vereador que faz uma ação social no município e todos vocês sabem disso. Então 

a renumeração do vereador é uma renumeração justa, necessária para que ele possa atender os 

anseios da comunidade. Inclusive as necessidades básicas, da população. Então estou fazendo esse 

alerta à respeita da importância do parlamento, que nós vereadores defendamos o parlamento não 

precisa defender o Presidente, defender o Poder Legislativo, um Poder legislativo forte, 

independente ele encontra peso para a democracia, há quem ache diferente mas é isso que está na 

nossa Constituição de 1988 (mil novecentos e oitenta e oito) é essa Lei que temos que cumprir se 

nós no futuro mudarmos para o Parlamentarismo para outro tipo de gestão de governo ai tudo bem, 

mas enquanto o Presidencialismos, a república ela estiver vigorando nós temos que obedecer as 

leis porque os poderes são independentes e harmônicos porque temos o bem comum todos nós 

saímos de casa pela manhã com o intuito de acertar ninguém sai de casa com o intuito de errar e 

nem de prejudicar. Então quero deixar esse pensamento, essa reflexão aos colegas para cada um 

que defenda o Poder Legislativo, que faça a demonstração dos seu trabalhos do você faz durante 

o dia, vá para as redes sociais e mostre para a população que você é útil e é necessário para a 

construção do desenvolvimento do município. Agradeceu.  Não havendo mais manifestantes o 

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

a leitura das matérias. SÒ LEITURA. Projeto de Lei nº 127/2020, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que institui no município de Altamira, a Politica Municipal de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Proposta de Emenda Impositiva de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 70.166,83, a Secretaria Municipal de 

Saúde, para aquisição de materiais permanentes ao Centro Diagnóstico Nazira Abucater. Proposta 

de Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, ao Projeto de Lei nº 124/2020, 

que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 



 
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 
 

10 

35.083.41, a Secretaria Municipal de Integração Social para aquisição de um veículo para atender 

os serviços do Conselho Tutelar de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 35.083,41, que serão destinados a reforma 

da sede do Rotary Club de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Dr. 

Loredan Mello, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da 

Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 35.083,41, que serão destinados a reforma da sede do 

Rotary Club de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de iniciativa do vereador Maia Júnior, 

ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

de 2021, que destina R$ 70.166,83, a Secretaria municipal de Saúde, adquirir medicamentos para 

o Hospital Geral de Altamira São Rafael. Proposta de Emenda Impositiva do vereador Maia Júnior, 

ao projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

de 2021, que destina R$ 70.166,83, a Secretaria de Integração Social, custear despesas do Projeto 

Social Tennis das Escolas, Esporte pela Cidadania. Proposta de Emenda Impositiva do vereador 

Isaac Costa, ao projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2021, que destina R$ 110.333,66, a Secretaria Municipal de Saúde, para realizar 

o serviço de ampliação do sistema de abastecimento de água potável para o bairro Paixão de Cristo. 

Proposta de Emenda Impositiva do vereador Isaac Costa, ao projeto de Lei nº 124/2020, que 

dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 

30.000,00, para implantação de energia solar na Capela Mortuária de Altamira, instituição gerida 

pelo Rotary Club. Uma Entidade sem fins lucrativos que disponibiliza os serviços póstumos para 

pessoas carentes há mais de 30 anos. Proposta de Emenda Impositiva do vereador João Roberto, 

ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

de 2021, que destina R$ 70.166, 83, que serão destinados a Associação de Proteção de Animais e 

do Meio Ambiente de Altamira – APATA, para custear o serviço de castração de animais de ruas 

na cidade de Altamira. Castração de Femeas -  Ovariohis. Castração se Machos – Orquiectomia. 

Proposta de Emenda Impositiva do vereador João Roberto, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que 

dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 35. 

083,41, A Secretaria Municipal de Integração Social, para aquisição de um veículo para atender o 

Conselho Tutelar. Proposta de Emenda Impositiva do vereador João Roberto, ao Projeto de Lei nº 

124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que 

destina R$ 35.083,41, que serão destinados a reforma da sede do Rotary Club de Altamira. 

Proposta de Emenda Impositiva do vereador Aldo Boaventura, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que 

dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 

30.000,00, para aquisição de 01 (uma) Grade Aradora com 14 discos de 26” x6MM, com 

acondicionamento levante controle remoto, com pneu e roda COD.M004A451.  Marca 

Marchezan. Que será destinado a Associação de Trabalhadores Rurais do desenvolvimento do 

PDS Brasília – ATRDPB, no distrito de Castelo de Sonhos/Altamira/PA. Proposta de Emenda 

Impositiva do vereador Aldo Boaventura, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 40.166,83, para aquisição 

de 02 (dois) Resfriadores de leite. Sendo 01 (um) com capacidade de 1.500 litros, marca Solinox, 

e, 01 (um) com capacidade de 1000 litros, marca Solinox. Que serão destinados a Associação de 

Trabalhadores Rurais do Desenvolvimento do PDS Brasília- ATRSPB, no distrito de Castelo de 

Sonhos/Altamira/PA. Proposta de Emenda Impositiva do vereador Aldo Boaventura, ao Projeto 

de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, 

que destina R$ 70.166,83, a Secretaria Municipal de Saúde para ampliação do prédio do Posto de 
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Saúde do distrito de Cachoeira da Serra. Proposta de Emenda Impositiva do vereador Almiro 

Gonçalves, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2021, que destina R$ 70.166,83, a Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição 

de medicamentos para a Unidade de Pronto Atendimento –UPA de Altamira. Proposta de Emenda 

Impositiva do vereador Almiro Gonçalves, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 70.166,83, a Secretaria 

Municipal de Educação, para construção de uma quadra de Esportes na comunidade Serrinha, zona 

rural de Altamira.  Proposta de Emenda Impositiva do vereador Dr. Edvam Duarte, ao Projeto de 

Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, 

que destina R$ 140.333,66 a Secretaria Municipal de Saúde, proceder a construção de uma 

Unidade Básica de Saúde no bairro Buriti. Proposta de Emenda Impositiva do vereador Assis 

Cunha, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2021, que destina R$ 70.1666,83, para construção da sede as Associação dos 

Moradores do bairro Liberdade (Nova Brasília), no bairro Liberdade. Proposta de Emenda 

Impositiva do vereador Assis Cunha, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as Diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 70.1666,83, a Secretaria Municipal 

de Saúde, perfurar um poço artesiano e também construir um reservatório de água para o 

abastecimento dos moradores residentes na comunidade Cupiúba, zona rural de Altamira. Proposta 

de Emenda Impositiva do vereador Francisco Marcos, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões 

sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 140.333,66, a 

Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de um veículo, tipo ambulância para atender as 

comunidades das Agrovilas Sol Nascente e Quatro Bocas, no Assurini. Proposta de Emenda 

Impositiva da vereadora Irenilde Gomes, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 140.333,66, a Secretaria 

Municipal de Saúde, para ampliar e murar a área do Posto de Saúde da comunidade Princesa do 

Xingu. Proposta de Emenda Impositiva da vereadora Socorro do Carmo, ao Projeto de Lei nº 

124/2020, que dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que 

destina R$ 140.333,66, a Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de 02 (dois) 

Cardiotocógrafo – MF-5100, 08 (oito) camas PPP 1050,26 (vinte e seis) poltronas hospitalares 

reclinável para acompanhantes para o Hospital geral de Altamira São Rafael. Proposta de Emenda 

Impositiva do vereador Victor Conde, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que dispões sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 140.333,66, a Secretaria 

Municipal de Saúde, proceder a construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Buriti. 

Proposta de Emenda Impositiva do vereador José Reinaldo, ao Projeto de Lei nº 124/2020, que 

dispões sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, que destina R$ 

140.333,66, a Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma, ampliação do Posto 

de Saúde do bairro Mutirão.  LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação nº 3281/2020, 

de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere que seja encaminhada ao senhor Alberto 

Beltrame – Secretário de Estado de Saúde Pública, informar a esta Casa de Leis, em relação ao 

cronograma do Hospital do distrito de Castelo de Sonhos. Indicação nº 3271/2020, de iniciativa 

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

através da SEOVI (Secretaria Municipal de Viação e Obras), realizar o serviço de manutenção do 

aterro da tubulação localizada na entrada da Grota Seca. Indicação nº 3219/2020, de iniciativa do 

vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, adquirir para o setor de Transporte Público, 05 (cinco) ônibus adaptados 

para Portadores de necessidades Especiais. Indicação nº 3273/2020, de iniciativa do vereador Isaac 
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Costa, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, instalar um sistema gratuito de higienização nos locais de grande fluxo no município, 

como feiras livres, Ginásio, SEMED, orla do cais, praças, estádio municipal, postos de saúde, 

escolas e outros. Indicação nº 3280/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, fechar 

parceria com os laboratórios particulares de nossa cidade para realizar os exames nos testes rápidos 

para suspeitos de COVID-19. Indicação nº 3272/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

os serviços de infraestrutura, tais como: galeria pluvial, linha d’água, calçamento, rampa de 

acessibilidade e pavimentação asfáltica ou blokreteamento nas Ruas Emilia Pichiad perpassando 

Alameda Wenderson  Castro e interligando com o RUC Casa Nova, Avenida Campo Cordeiro, 

interligando com a Alameda Wenderson Castro e rua São Francisco, no bairro Santa Ana. 

Indicação nº3274/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Rodrigo 

Rizzi, através da Secretaria Municipal de Administração, postergar os contratos de trabalho dos 

servidores da Educação, os quais se encerram em junho, para até o final do ano corrente ou até que 

o concurso público seja realizado e haja investidura dos aprovados.  Indicação nº 3276/2020, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente realizar estudos com vista conceder Abono Salarial 

aos servidores públicos municipais que estão na chamada “linha de frente” no combate a pandemia 

do COVID.19. Indicação nº 3277/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere 

ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

realizar por meios de comunicação TV, rádio outros, um trabalho de conscientização das pessoas 

que se encontram infectadas e já medicadas por cona do COVID-19, que permaneçam isoladas 

suas casas. Fazendo com que os mesmo assinem um Termo de Responsabilidade, obedecendo o 

ciclo da doença que em média são 21 a 28 dias os a contar do dia dos primeiros sintomas. Indicação 

nº 3278/2020, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar4 o serviço de manutenção e 

encascalhamento da ladeira próxima ao lote do senhor Miudinho, no travessão do Babaquara, no 

Assurini. Indicação nº 3279/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma área de 

lazer com cobertura, para realização de jogos interativos em prol da terceira idade na praça da 

comunidade Princesa do Xingu. Indicação nº 3282/2020, de iniciativa do vereador Almiro 

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

Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma Geral do Posto de Saúde do bairro Premem. 

Indicação em conjunto nº 3275/2020, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e João Roberto, 

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

Saúde, adquirir Hidroxicloraquina, Azitromicina e Ivermectina, para atendimento das pessoas por 

conta do COVID-19. Moção nº 174/2020, de iniciativa do vereador Vistor Conde, que sugere que 

seja encaminhada Moção de Aplauso aos Técnicos de Enfermagem pela passagem do Dia 

Internacional do Técnico de Enfermagem. Moção nº 175/2020, de iniciativa do vereador João 

Roberto, que sugere que seja encaminhado Votos de Reconhecimento e Aplausos ao 

DEMUTRAN, Socorristas do SAMU, Agentes Fiscais da SEFIN, Agentes Fiscais da Vigilância 

Sanitária e Agente de Saúde dos Bairros. Pedido de Informação nº 018/2020, de iniciativa do 

vereador Dr. Loredan Mello, que seja encaminhada ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito 

Municipal, que com base no Artigo 58, XXXIV, da Lei Orgânica do Município, que preste os 

seguintes esclarecimentos, para que possa embasar os parâmetros e Votação do Projeto de Lei nº 
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126/2020, que dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo utilizar as Emendas Impositivas 

nas ações em decorrência da pandemia da COVID-19.  1 – Qual será o público beneficiado pelo 

Auxilio Emergencial pecuniário?    2 – Quais são os requisitos para fazer jus a este Auxilio?  3 - 

Qual será o valor do Auxilio Emergencial?  4 - qual o número máximo de pessoas que serão 

contempladas por esse auxílio emergencial?   5 - Qual é o período de contemplação do referido 

Auxilio. Denúncia formulada pelos senhores Benedito do Prado e José Aparecido dos Santos em 

desfavor do vereador licenciado Roni Emerson Heck, pela suposta prática de atos corrupção 

praticados na data de 11 de abril de 2020, relacionados ao desvio de materiais de construção e 

notas fiscais emitidas em favor do Fundo Municipal de Educação, de Altamira, mas que foram 

desviados e descarregados na residência do senhor Roni Emerson Heck, no distrito de Castelo de 

Sonhos, os quais foram apreendidos pelo Delegado de Polícia Civil daquele distrito. Isso fez com 

que o Meritíssimo senhor Juiz de Direito da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciaria Federal 

do Pará, que determinou a suspensão imediata do senhor Roni Emerson Heck, do cargo de vereador 

deste Município, conforme determina o Art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. Processo 

nº 1001577-58.2020.4.01.3903. Que solicita a abertura de Comissão Processante conforme 

Decreto Lei nº 201/1967. AVULSO: Relatório final da Sindicância Investigativa criada através da 

Portaria nº 026/2020, criada pela Secretaria Municipal de Saúde para apurar denúncia verbal 

formulada pela vereadora Socorro do Carmo, na Reunião Ordinária realizada no dia 22 de abril.  

Em seguida o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior, que fizesse a verificação de 

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

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

submeteu para VOTAÇÃO: Indicação nº 3281/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. 

Indicação nº 3271/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicação nº 3219/2020, 

de iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicação nº 3273/2020, de iniciativa do vereador Isaac 

Costa. Indicação nº 3280/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicação nº 3272/2020, 

de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação nº3274/2020, de iniciativa do vereador Victor 

Conde. Indicação nº 3276/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação nº 

3277/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. Indicação nº 3278/2020, de iniciativa do 

vereador João Estevam. Indicação nº 3279/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes. 

Indicação nº 3282/2020, de iniciativa do vereador Almiro Gonçalves. Indicação em conjunto nº 

3275/2020, de iniciativa dos vereadores Victor Conde e João Roberto. Moção nº 174/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde e Moção nº 175/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE DA MESA DIRETORA: Pedido 

de Informação nº 018/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que seja encaminhada 

ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que com base no Artigo 58, XXXIV, da Lei 

Orgânica do Município, que preste os seguintes esclarecimentos, para que possa embasar os 

parâmetros e Votação do Projeto de Lei nº 126/2020, que dispõe sobre a autorização para o Poder 

Executivo utilizar as Emendas Impositivas nas ações em decorrência da pandemia da COVID-19. 

1- Qual será o público beneficiado pelo Auxilio Emergencial pecuniário?  2- Quais são os 

requisitos para fazer jus a este Auxilio? 3-  Qual será o valor do Auxilio Emergencial? 04- Qual o 

número máximo de pessoas que serão contempladas por esse auxílio e 5- Qual é o período de 

contemplação do referido Auxilio. Aprovado pela maioria, recendo voto favorável dos vereadores 

Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, João Roberto, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Dr. 

Edvam Duarte, Assis Cunha, Francisco Marcos, Irenilde Gomes, João Estevam, José 

Reinaldo, Socorro Carmo e Victor Conde e, voto contrário do vereador Isaac Costa. Em 

seguida submeteu para votação: Denúncia formulada pelos senhores Benedito do Prado e José 
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Aparecido dos Santos em desfavor do vereador licenciado Roni Emerson Heck, pela suposta 

prática de atos corrupção praticados na data de 11 de abril de 2020, relacionados ao desvio de 

materiais de construção e notas fiscais emitidas em favor do Fundo Municipal de Educação, de 

Altamira, mas que foram desviados e descarregados na residência do senhor Roni Emerson Heck, 

no distrito de Castelo de Sonhos, os quais foram apreendidos pelo Delegado de Polícia Civil 

daquele distrito. Isso fez com que o Meritíssimo senhor Juiz de Direito da 4ª Vara Federal Criminal 

da Seção Judiciaria Federal do Pará, que determinou a suspensão imediata do senhor Roni Emerson 

Heck, do cargo de vereador deste Município, conforme determina o Art. 319, inciso VI, do Código 

de Processo Penal. Processo nº 1001577-58.2020.4.01.3903. Que solicita a abertura de Comissão 

Processante conforme Decreto Lei nº 201/1967. REJEITADO PELA MAIORIA, recebendo 

votos contrário dos vereadores: Victor Conde, Raimundinho Aguiar, Maia Júnior, Isaac 

Costa, João Estevam, João Roberto, Irenilde Gomes e Dr. Edvam Duarte e, votos favorável 

dos vereadores. Assis Cunha, Zé Reinaldo, Aldo Boaventura, Almiro Gonçalves, Socorro do 

Carmo, Francisco Marcos. O senhor Presidente usando da sua prerrogativa contida no 

Regimento Interno declarou seu voto a favor a Denúncia formulada pelos senhores Benedito 

Prado e José Aparecido dos Santos em desfavor ao vereador licenciado Roni Heck. Não 

havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo 

uso da palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: falar sobre a Emenda 

Impositiva eu e o nobre vereador Edvam fizemos parceria para atender os moradores do bairro 

Buriti, juntos vamos disponibilizar duzentos e oitenta mil reais para a construção de uma Unidade 

Básica de Saúde para atender aquela comunidade, tendo em vista que já tenho algumas ações 

naquele bairro recentemente a construção da escola, essa é uma vitória de todos os moradores 

juntamente com este vereador. Sobre o Projeto de Lei nº 126/2020, aprovamos a pouco também 

pedido de informação. Com relação a isso a base governista todos os vereadores fizemos uma 

Emenda aonde protocolamos o valor que tem que ser repassados parta essas pessoas e que também 

vai ter direito a recebe-lo, já estávamos trabalhando nessa emenda há algum tempo e agora junto 

ao esforço justo vamos estar conseguindo atender várias famílias em Altamira que vai gerar em 

torno de 300,00 (trezentos reais) para cada família. O Projeto anterior tinha um erro de 

constitucionalidade onde tivemos que vetar, onde ele fala em vale gás e cesta básica. Nesse caso 

especifico vamos está disponibilizando o recurso para cada família para que assim elas vejam a 

melhor forma de investir de ver a melhor forma dom esse apoio. Com relação ao Projeto 123, deve 

estar protocolado amanhã Presidente. Nós temos a questão da votação da Comissão Processante, 

no meu ponto de vista quando essa Comissão processante foi indicada na Câmara Municipal ainda 

não tinha acontecido a ação da Policia Federal, ainda não havia tido a apreensão de equipamentos 

e o vereador ser afastado. Então temos várias situações que aconteceram nesse período é logico no 

meu ponto de vista não existe outra instituição que investigue melhor do que a Policia Federal. 

Então para que nós acelerarmos esse processo será que a Câmara vai investigar Melhor do que a 

Polícia Federal?  Fica aqui minha indagação a todos os colegas. Eu entendo que amanhã a oposição 

vai estar lá, fazendo aqueles discursos que fazem quase que semanalmente já estamos acostumados 

com os fake News, com aquelas conversas fiadas que infelizmente algumas pessoas acreditam. 

Mas estamos aqui não podemos ser levianos, não podemos colocar o carro na frente dos bois. 

Temos que fazer de forma objetiva e não existe outra instituição mas indicada para investiga esse 

caso do que a Polícia Federal. Então por isso votei contra com relação a Comissão Processante. A 

gente houve falar que a SESPA hoje vai receber um recurso de seis milhões de breais do PDRSX 

e porque a SESPA não se programou há dois meses atrás que o comércio estava fechado que 
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estávamos padecendo por conta disso por conta da falta de leitos de UTI, porque o Hospital Geral 

estar lá com 33 (trinta e três) leitos de baixa complexidade. Então porque a SESPA não se 

organizou há dois meses atrás? E não ficar esperando pela gestão municipal? Que não eram 

obrigação do município essas UTIs. Então fica essas perguntas, agora estar aparecendo recursos, 

agora vai ser aumentado o espaço porque não foi feito antes? É porque agora o Governador 

encaminhou para a SESPA a responsabilidade de construir o Hospital de Campanha. Fica ai nossa 

indagação, a nossa pergunta, de repente o Governado está um pouco receoso em repassar esse 

recurso do estado para a Secretaria Estadual de Saúde. Amanhã logo cedo estarei fazendo minhas 

visitas diárias, estarei passando também no Hospital de Campanha para saber em que pé estar 

aquela instalação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que 

após os cumprimentos disse: dizer que esse vereador Victor ele desafia a Inteligência da gente e 

da população de Altamira. Fico observando como é que o cara vota contra uma Comissão 

processante que tanto o saudoso vereador Agnaldo Rosas, a vereadora Socorro e outros vereadores 

da Câmara Municipal e vossa excelência também, fazendo apelo para investigarmos o que estava 

acontecendo e ai foi obrigado a Policia Federal colocar o cara na cadeia. Dizer que esse cara que 

estar em Castelo de Sonhos é peixinho pequeno os peixões grandes estão aqui e que a Polícia vai 

colocar na cadeia também e não vai demorar preste bem atenção. Eu digo isso Presidente porque 

já chega de esculhambação nesse País, nesse estado todo esses caras ficam fazendo bandalheira 

com o serviço público. Presidente como é que eu posso dizer alguma coisa agora na rua porque 

todo mundo leva o nome da Câmara Municipal de Altamira, muito embora vejo o vereador Aldo 

e muitos outros vejo o Edvam dizer estou envergonhado Edvam vossa excelência disse na tribuna 

da Câmara está nas notas taquigráficas da Câmara que se por um acaso tivesse algum indiciamento 

contra o Roni vossa excelência não votava a favor. Estou preocupado Presidente com a instituição 

Câmara Municipal com o nome da mesma. Mas dizer Presidente que eu acredito na justiça, 

primeiramente acredito em Deus sobre tudo, eu acredito na Justiça Federal, na Justiça do nosso 

Estado do Pará e acredito no nosso Ministério Público, para que possamos corrigir esses erros que 

ora esse Parlamento toma através de suas votações. Presidente quero também dizer que essa foi 

uma das indignações que tenha na minha vida pública de tantos anos que tenho de vida pública, 

de ouvir subestimar inteligência das classe trabalhadoras, dos professores, da educação que é a 

base de tudo. Então Presidente quero falar também que tem um palhaço que trabalha na Prefeitura 

Municipal de Altamira onde ele estava se reportando hoje mandando os empresários pagar plano 

de saúde para seus servidores porque o município já está esgotado não tem mais como fazer nada. 

Presidente Loredan o comércio de Altamira está sacrificado os micro pequenos empresários, estão 

todos paralisados há quase noventa dias. Eu disse há pouco no meu discurso Presidente sob a 

questão desse decreto, eu disse aos comerciantes hoje obedeça o Decreto Estadual que não está 

mandando fechar comércio de ninguém, vamos ter a responsabilidade de pegar álcool gel, manter 

o distanciamento e exercer suas funções em Altamira, todos os empresários. Quero propor 

Presidente que vossa excelência com o poder que lhe é conferido para propor uma anistia desses 

impostos, dessa multas onde multarão os comerciantes por conta desse lockdown de tudo que tiver 

de multa e imposto anistiar esses pequenos empresários, principalmente esses impostos de 2020, 

para que possamos reabrir o comercio local e gerar emprego e dar condições para os comerciantes. 

Temos que ser justos Presidente com o povo que nos colocou aqui, temos que devolver isso através 

do nosso trabalho, dedicação e empenho para que as coisas aconteçam. Ouvi esse vereador falar 

sobre hospital sobre a SESPA quero dizer que a SESPA o Mauricio Nascimento está administrando 

pouco participo a não ser de algumas conversas com o mesmo e assim eu quero dizer para os 

senhores vereadores que estou muito orgulhoso de ter um filho que estar ai exercendo sua função, 
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buscando atender principalmente os menos favorecidos, buscando atender o povo da nossa cidade. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os 

cumprimentos disse: Presidente para mim nunca foi novidade a base do Prefeito manter sempre a 

votação favorável ao errado isso vem anos e após anos estar lá no Orçamento onde a base do 

governo concede cem por cento remanejamento ao Prefeito cedente. Hoje vimos mais uma vez 

eles não votam pela cabeça deles e sim pela cabeça do senhor Juvenil porque ele manda neles do 

jeito que bem entende. Mas a sociedade esse ano mais uma vez vai ter o direito de ir às urnas, 

mesmo que alguns estejam desanimados de votar em vereadores mas ainda assim vão votar. Espero 

que a sociedade esse ano comece a refletir essas Sessões Ordinárias virtuais elas são importantes 

porque se a sociedade tivesse acompanhado ao longo desses sete anos e meio quem foi amigo do 

povo e quem foi inimigo com certeza teríamos nesse ano um limpa nas cadeiras do Legislativo no 

mínimo de oitenta por cento. Porque dizer que o voto por causa do antes da Polícia federal como 

o nobre vereador Victor falou um jovem que tem tudo pela frente, pelo o amor de Deus Victor 

você estudou você é consciente que o caso é gravíssimo ainda bem que estar nas mãos da Polícia 

Federal e do Ministério Público e com certeza isso vai ter mais investigações e vai apurar quem 

votou pela não Comissão processante lá na frente vai estar envergonhado. Também Presidente 

quero congratular coisas boas na sua fala onde vossa excelência falou sobre a Câmara de 

Vereadores que muitas das vezes os eleitores não participam e muitas das vezes acabam criticando. 

Quero lembrar de um fato em 2014, quando começou o saneamento básico em Altamira que tinha 

sido feito o projeto apenas das tubulações e as ligações intradomiciliares elas não estavam 

concedidas ao cidadão. A Câmara de Vereadores naquela época coordenada pelo o Adriano Couto 

e Armando Aragão eu vereador Aldo, João Artur e outros vereadores fomos para Brasília sentamos 

com os Deputados Zé Geraldo, Airton Faleiro, Paulo Rocha e o Presidente da época do Consócio 

Belo Monte senhor Cardial e questionamos a oportunidade e o direito do cidadão de Altamira ter 

as ligações intradomiciliares, no decorrer das negociações foi concedido isso foi graças a Câmara 

de Vereadores que conseguimos para que todos os cidadãos tivesse esgoto e água em sua casa 

gratuitamente que é justo. Então a Câmara de Vereadores muitas das vezes os vereadores quando 

são condenados pela população muitas das vezes é falta de você informar a população que tem. 

Tenho falado também do meu trabalho muitas das vezes aqui em 2013 e 2014, fomos trinta e três 

vezes a Brasília nessas trinta e três vezes onzes vezes nós fomos atrás do nosso tão querido hospital 

que está prestes a ser inaugurado agora no final do mês, inicia-se os trabalhos então no mês de 

julho grande presente para a sociedade castelo de Sonhos e região que vamos ter aqui, torcemos 

que ninguém precise mas sabemos que infelizmente uma hora precisa de ir ao hospital. Informo 

senhor Presidente que parte dos aparelhos já estão aqui em Castelo de Sonhos, aparelhos de raio 

X, camas, maquinas e outros estão sendo montados e também fazendo reuniões com os prováveis 

funcionários.  Então assim temos feito nosso trabalho com muita transparência e espero que Deus 

ilumine a cabeça desse vereadores da base governista que não cometa mas erros para que os 

cidadãos possam admira-los. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Zé Reinaldo, 

que após os cumprimentos disse: dizer que quem me conhece sabe que tenho feito um trabalho 

baseado para os que mais precisam. Não poderia deixar de dizer que fico triste, venho 

acompanhando outras sessões, dizer que assim acabamos nos deparando com algumas situações 

que não concordamos. Congratulo com a fala dos companheiros Aldo Boaventura e Marquinho. 

Dizer que hoje é a primeira sessão que participo de muitas que virão para frente. Quero deixar 

claro que minha bandeira é a bandeira de Altamira, das pessoas que realmente precisam. Fico triste 

quando ando pela cidade e vejo os comércios da nossa cidade de portas fechadas, também vejo a 

necessidade do isolamento social. Sou de acordo que demos um ponta pé inicial para que possamos 
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tentar mudar essa história para que o comercio possa voltar a funcionar normalmente. Sabemos 

que a partir do momento em que abrir essas portas nada vai melhorar do dia para a noite porque a 

classe empresarial o micro empreendedor, os vendedores estão todos em crise. Então é a 

oportunidade que temos o quanto antes de tentar trabalhar essa forma. Dizer que não estou aqui 

com minha mente conduzida por ninguém, eu tenho minha postura política, minha postura social 

e sei como conduzir. Quero dizer que podem contar comigo, sei que tudo passa essa oportunidade 

é única tinha um sonho de ser vereador que me conhece sabe o que estou falado. Dizer que o 

momento não é oportuno e nem agradável, mas fui convocado e estou aqui para fazer a diferença. 

Quero dizer que os bairros hoje estão sofrendo fico triste em ver vereador fazendo um discurso tão 

bonito e no final de sua fala numa posição decisiva vão lá e dão seu voto negativo. Nesse momento 

tenho certeza que muita gente estar nos ouvindo e durante toda a semana vão assistir toda essa 

programação e vão fazer sua avaliação naquilo que eu quero dizer. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Almiro Gonçalves, que após os cumprimentos disse:  dizer que congratulo 

com as palavras do vereador Marquinho, apoio qualquer investigação que ajude na transparência 

do dinheiro público tanto na educação quanto na saúde. Quero dizer Presidente que estive dias 

atrás no RUC São Joaquim a pedidos dos moradores com o representante o senhor Ricardo 

Oliveira, onde me deparei com um cenário muito triste, aquela comunidade está sofrendo muito 

com problemas com o abastecimento de água e infraestrutura, água é vida, assim como outros 

RUCs e também outros bairros do nosso município. Quero dizer também senhor Presidente que lá 

tem seis entradas e essas entradas estão intrafegáveis, os moradores procuram a Norte Energia ela 

joga para a Prefeitura, procura a Prefeitura ela joga para a Norte Energia, a Prefeitura a lega que 

não tem documentos que prove que o RUC foi entregue para a Prefeitura. Sabemos que essa 

situação e problemática e que já foi discutido várias vezes na Câmara e nada foi resolvido na 

questão do gestor por falta de interesse público, essa falta de água é uma vergonha para Altamira 

é falta de compromisso com os moradores. Em plena pandemia do COVID-19, e esses problemas 

não foram resolvidos. Tenho aqui senhor Presidente um relatório com as informações do que está 

acontecendo nesse RUC, vou fazer meu papel de fiscalizador estou encaminhando oficio para a 

Prefeitura e outro para a Norte Energia, também vou encaminhar esse relatório para o Ministério 

Público para ele intervir nessa comunidade lá assim como outros RUCs eles dependem muito do 

caminhão pipa e o mesmo abastece com água barreta é muito preocupante a saúde dessa 

comunidade. Também dizer que destinei uma parte da minha Emenda Impositiva para a UPA e a 

outra parte para a comunidade da Serrinha, para a construção de uma quadra de esporte. Dizer 

também que no ano de 2018, destinei minha Emenda Impositiva uma ambulância para a 

comunidade do Assurini e que até o presente momento não foi atendido. Agradeceu. Em seguida 

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

dizer que amanhã estarei encaminhando oficio a vossa excelência solicitando que quando 

voltarmos com as Sessões Ordinárias presenciais que continuem com as Sessões Ordinárias 

virtual, veja bem a diferença tinha trezentas e quarenta pessoas acompanhando a Sessão virtual a 

população quase não participa levando em consideração o número de pessoas que compareciam 

na Câmara. Quero falar na questão do Hospital de Campanha gente o Hospital de Campanha assim 

como tantas outras ações que vou falar agora meus amigos não tem outra expressão isso é resultado 

da escolha, infelizmente quando observamos a Comissão Processante ser parada por falta de voto 

suficiente é uma situação muito desagradável. Estou recebendo inúmeras ligações e mensagens 

com relação aos funcionários contratados que há comentários que todos seriam demitidos agora 

no final do mês de junho ne acabei de ouvir de um vereador que isso não iria acontecer. A Câmara 

não é informada de certas situações para que possamos trabalhar em harmonia. Acompanhando os 
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internautas vejo aqui reclamações do bairro Liberdade que é meu bairro, dizer a essas pessoas que 

vem denegrir a minha imagem quero fazer um desafio gostaria que essas pessoas visitassem 

quarenta e três bairros de Altamira que estão literalmente abandonados se fosse somente o bairro 

do Assis Cunha eu tiraria o chapéu para quem estar fazendo essa crítica absurda. Dizer que quando 

assumi a vereança os moradores tem conhecimento assim como vossa excelência que poucos 

projetos tinha para esta comunidade, hoje graças a Deus e a muitos colegas vereadores nós temos 

inúmeros projetos de infraestrutura não somente para o bairro Liberdade, mas para os bairros 

Paixão de Cristo, Santa Ana, Airton Senna I, Airton Sena II, Alberto Soares, Colina que está 

abandonada, então temos projetos aprovados e tem mas uma coisa não é falta de dinheiro recursos 

tem. Lembro muito bem que o Orçamento para 2019, ele passou de trezentos e sessenta mil reais, 

o Orçamento do município, coisa que no meu primeiro mandato trabalhávamos com doze milhões 

de reais por ano e temos obras estruturantes até hoje em Altamira. tenho reclamações muito 

grandes em relação ao ramal das Lagoas, moradores dizendo que está abandonado, os moradores 

da Lagoa que me conhece sabe que estou dia e noite no batente e dizer que ainda tenho esperança 

porque acompanhei todos os mandatos em Altamira vereador ou não e aquela região toda era 

trabalhada, hoje temos até Tucuruí e todos vocês do ramal da Lagoa, Serrinha e ramal dos Crentes 

viram a inauguração, foi projeto de minha autoria para asfaltar o ramal dos Crentes até o Tucuruí 

que é a divisa e já ouvimos de alguns vereadores que logo seria executado que ainda não está 

executado. Dizer Presidente que sua fala foi oportuna quanto as críticas ao Parlamento, essa Casa 

não é dos vereadores ela é da população, essa Casa defende os interesses da sociedade. E o que eu 

tenho acompanhado Presidente todas as pessoas que vem nos denegrir nas redes sociais esse 

Parlamento, observamos que muitos são pré-candidatos, lamentável. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: gostaria de falar 

a toda população de Altamira que nos assisti que hoje mais uma vez é uma vergonha os vereadores 

do Prefeito, os cordeirinhos do Prefeito isso é uma vergonha. Quero parabenizar todos os pares 

que votaram a favor da implantação da Comissão Processante, tem vereador que diz que defende 

a população dar um de coitadinho, vocês estão vendo não estão defendendo povo nenhum 

queremos sim já que foi explanado e muito pela Polícia Federal esse caso e ainda votam contra é 

um absurdo, mas sabem porque eles votam contra? Você vota contra Victor porque seu pai tem 

casa alugada para a Prefeitura e você sabe que não pode e ai você diz que nós somos levianos, nós 

não somos levianos não entendeu? Nós votamos em benefício da população. Você vem com essa 

voz mansa mas a população sabe que é você, não gostei dessa palavra de leviano e quem vai falar 

mal de você não somos nós e sim as redes sociais. Gostaria também de falar sobre a questão em 

que você falou sobre a SESPA eu Socorro do Carmo sou do PSDB não votei no Governador atual 

Helder Barbalho, mas o Mauricio Nascimento como outros secretários do município também 

elogiei na Casa de Leis como elogio o Mauricio Nascimento o filho do vereador Marquinho pelo 

trabalho que ele está desenvolvendo na SESPA e não é da área dele a área dele é direito mas estar 

fazendo um bom trabalho. Fico pasma sem saber porque vocês denigri o MDB aqui em Altamira 

se vocês são do MDB a SESPA hoje é MDB, então todos os órgãos hoje do Estado são MDB. A 

SESPA em Altamira hoje está fazendo um excelente papel frente a essa pandemia. Então foi uma 

luta constante que nem o Governador conseguiu o recurso do PDRSX e toda essa comissão que a 

SESPA está junto movimentos sociais, Ministério Público, Defensoria Pública conseguiram esse 

recurso de seis milhões de reais, para que realmente as coisas andem. Então tudo que é bom para 

o município devemos elogiar. Parabéns a todas essas pessoas que tiveram à frente para conseguir 

esse recurso do PDRSX porque não vai beneficiar somente o município de Altamira mas sim a 

região inteira, os nove municípios serão beneficiados. Quem trabalha na saúde sabe das 
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dificuldades que temos, se dissermos não falta nada claro que falta minha gente a saúde não é 

como se você fosse construir um prédio que sabe quanto vai gastar, a saúde é aberta, então sempre 

vai faltar. Então o que a SESPA está fazendo é muito importante para o município e para os não 

para e vinte e quatro horas tem advogado. Diversos funcionário mandaram mensagens 

preocupados com o contrato que encerrava agora em junho, que bom que vocês falaram que não 

vai encerrar e vocês sabem porque não vai encerrar? É devido à pressão dos vereadores, do 

sindicato para que realmente os servidores agora todos municípios da região seja esse leitos lá do 

Hospital Santo Agostinho que na sexta-feira vão ser transferidos os pacientes que não são de 

COVID eles vão para o Hospital Santo Agostinho para assim abrir mas leitos no hospital. Então 

esse recurso veio na hora certa ou seja não dependia somente do Mauricio para esse recurso sair e 

do PDRSX dos Prefeitos que o nosso nunca participa de nada mas realmente foi liberado e vai 

beneficiar esses nove municípios. Outra coisa sobre a educação, a educação o SINTEPP é um 

sindicato que os servidores vão ficar até 31 de dezembro, que bom que os contratados vão ficar 

até que o concurso público sai e que sejam chamados os novos concursados. Então fica a resposta 

para todos os professores. Outro assunto é sobre a saúde aonde eu li atentamente, onde foi feito 

pela saúde a questão da sindicância e aonde o dono da loja disse que foi um equívoco, que a moça 

foi comprar e que o vendedor se equivocou e colocou o nome da empresa invés de colocar o nome 

dela. Então tanto na educação como na saúde houve equivoco que realmente a moça disse que 

comprou os moveis mas ela comprou no nome dela. O que faz assinar a CPI da saúde pois em 

nenhum momento no documento não sei se todos leram e que não veio a nota fiscal se ela comprou 

ela tem uma nota fiscal no nome dela. Então eu prossigo senhor Presidente com a CPI os nobres 

pares já assinaram eu só quero essa nota fiscal para finalizar. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: ouvindo os colegas 

vereadores Socorro, Marquinho, Assis Cunha e Aldo ai vemos Presidente a maneira de como eles 

tratam a gente mas nós aguenta firme. Dizer que eu acho que haveria ter mais respeito porque nós 

trabalhamos a colega falou que vereadores da base não trabalham pelo o que ela falou, ela só 

elogiou o Mauricio filho do Marquinho, falou até que ele é formado, se fosse um secretário da base 

ele não podia ficar porque teria que ser formado na área da saúde se não fosse seria condenado, 

mas como é da oposição pode tudo pode. Então quem diz o que quer ouve o que não quer. Então 

preste atenção porque não elogiamos também o Hospital Municipal, porque não elogiar a gestão. 

Quero parabenizar a Dra. Denise esteve à frente no gabinete por aproximadamente há 08 (oito) 

anos, foi Secretária da SEPLAN, Coordenadora do Chão Legal, Secretaria Interina da Saúde, onde 

criou a Farmácia COVID e o Centro de Referência isso em pouco dias, apenas 14 (quatorze) dias 

e o filho do Marquinho já está na SESPA há quanto tempo? Então se é para citar nomes vamos 

citar. Então preste atenção e graças a Deus a responsabilidade que tem o governo Juvenil com seu 

secretariado. Estando nesse momento difícil e estamos trabalhando atendendo a população 

Altamirense tanto da zona urbana quanto da zona rural, os Postos de Saúde da zona rural estão 

atendendo tranquilamente Presidente se vossa excelência quiser visitar, se os colegas vereadores 

quiserem visitar tanto da base quanto oposição. Então o palanque político está armado está 

montado não é hora vamos cuidar do povo, vamos ter mais atenção com o povo estamos em guerra 

invisível com esse vírus. Então porque não cuidar da saúde como tanto falam, mas falam tirando 

proveito, fazendo política, então ficamos indignado. Senhor Presidente com todo respeito que 

tenho por vossa excelência e com muito carinho, mas não poderia deixar de fazer meu desabafo. 

O vereador Almiro fala da desvalorização dos profissionais sabemos todos nós que em todo o País 

tem dificuldades com esses profissionais médicos, por conta da situação porque essa doença não 

é somente em Altamira não, mas temos a preocupação, se fazemos pouco mas fazemos. Dizer 



 
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 
 

20 

também ao vereador Assis Cunha que estar o tempo estar estiando e com fé em Deus vai ser feita 

toda a zona rural como sempre fizemos aonde estiver em nosso alcance se for município de 

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

cumprimentos disse: dizer que hoje à tarde estivemos trabalhando no Projeto de Lei nº 126/2020, 

que destina os recursos das Emendas Impositivas onde chegamos ao consenso no valor de R$ 

300.00 (trezentos reais) que o favorecido vai destinar a necessidade dele. O favorecido vai ter que 

estar cadastrado no CARD ÚNICO e vão ser favorecido aquelas pessoas que não estão sendo 

beneficiadas por nem um desses benefícios do Governo tanto do Bolsa Família como esse Auxilio 

Emergencial. Dentro das categorias, inclusive os músicos que trabalham na noite podem pleitear 

esse recurso, mas lembrando tem que fazer o cadastro para saber se ele não tem outro benefício de 

outra forma. Dizer ao meu colega Almiro que ele está desinformado em nenhum momento faltou 

médico no Hospital São Rafael o que houve agora recentemente foi um acordo do Dr. Jean 

representando a Sucursal (Conselho Regional de Medicina) para que eles não deixasse descoberto 

a escala do Hospital Municipal e da UPA e assim está sendo feito, estar correndo tudo na 

tranquilidade a questão de médico, inclusive teve incrementos no valor do plantão dos médicos 

que trabalham com o COVID. Dizer que hoje eu saio daqui mas tranquilo com relação a situação 

do COVID em nosso município, eu ouvi o vereador Marquinho dizer que só tinha 05 (cinco) leitos 

sendo utilizados no Hospital Regional isso é muito bom. Ouvi também que a SESPA vai comprar 

mas 30 (trinta) leitos do Hospital Santo Agostinho a vereadora Socorro também falou para 

remanejar pacientes do Hospital Regional para abrir mas leitos para pacientes portadoras de 

COVID. No Hospital do Mutirão nós já temos 33 (trinta e três) leitos que graças a Deus essa 

semana diminuiu não está lotado, assim como o Hospital Regional não está lotado que foi o que o 

colega Marquinho acabou de falar. Vereador Marquinho quero lhe  convidar para irmos buscar as 

imagens e minha fala quando foi feito a denúncia do vereador Roni, estou falando olhando para 

você não fui incoerente  na minha votação, porque podemos comprovar que temos gravado na 

Câmara e temos Ata, falei que na hora que o inquérito chegasse na Câmara eu votaria a favor da 

abertura de uma CPI  contra o vereador Roni e para lhe provar que não fui incoerente assinei hoje 

à tarde essa bendita CPI para que seja aberta e para que a Câmara também apure, agora o que não 

podemos fazer é julgamento precipitado e antecipado das coisas, isso sim e a justiça que vai fazer 

na hora que a justiça julgar dizer ele tem culpa ai sim eu também vou votar a favor da cassação 

dele. Colega Marquinho se você quiser iremos a qualquer hora na Câmara puxar as imagens e a 

gravação na Câmara onde eu disse que na hora que o inquérito chegasse eu assinaria sim a CPI da 

Educação e assim eu fiz deve ser protocolada amanhã. Então estou com a consciência tranquila 

colegas vereadores, a coisa mais fácil e dizer que a culpa é sempre dos outros é muito fácil tirar o 

peso da nossa costa. Então fui coerente no meu voto na hora que for provado a culpa voto a favor 

da cassação de quem quer que seja vereador da base vou que seja de oposição voto com minha 

consciência e independência de pensamentos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Roberto, que após os cumprimentos disse: Presidente quero esclarecer uma coisa 

importante são três Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo eles ganham muito bem e tem 

muita capacidade e como o Dr. Edvam falou temos que contribuir fazer esclarecimentos para a 

população, mas haja visto que nesse momento de processo já está no Judiciário, está com a Polícia  

Federal, temos a justiça de Deus e temos a justiça da terra que tem o trabalho excelente que quando 

a Polícia Federal ela vem ela vem bem instruída. Então quero deixar bem claro que no momento 

em que chegar aqui nessa Casa de Leis comprovando que o Roni Heck é culpado voto a favor da 

cassação. Falar sobre a questão do decoro parlamentar sempre fui contra essas picuinhas, sempre 

fui pela harmonia e não sou de julgar porque tem que ter fato consumado ter provas não somos 
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juízes temos o papel de representar o povo, cobrar, fiscalizar mas nesse caso Roni se o problema 

é afastar ele já estar afastado a Polícia tem um trabalho excelente e que com certeza vai distorcer 

essa história toda e se ele for culpado deixo bem claro aqui que eu sou o primeiro na mim 

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

cumprimentos disse: dizer que foi falado que é por pressão que alguns vereadores falaram que o 

Prefeito vai renovar os contratos dos servidores até dia 31 de dezembro como é que o Prefeito iria 

fazer um contrato até dia 31 de dezembro se tínhamos um concurso ai no meio do ano, o concurso 

era para ter sido realizado agora no mês de junho e que passasse iria se chamado para prestar seus 

serviços efetivamente no um município. Então gostaria que me explicasse como era que o Prefeito 

ia fazer um contrato até final do ano me expliquei, então isso é normal por conta dessa pandemia 

não teve o concurso público e quando passar essa pandemia e o Ministério Público achar 

conveniente ele vai liberar para ser realizado o tão esperado concurso público, acredito que  no 

mês de setembro esse concurso vai acontecer só não vai ser chamado ninguém antes da eleição 

porque a lei não permite ai é subestimar a inteligência do nosso Prefeito e da justiça. Quero dizer 

aos vereadores Aldo e Marquinho que segundo eles foram dezesseis vezes em Brasília durante o 

mandato onde foram solicitar a Norte Energia essa ligação intradomiciliares que a maioria do povo 

de Altamira não tem com essa ligação intradomiciliares o presente que eles deram para Altamira 

esses dois vereadores de tanto ir em Brasília foi essa ETI na Prainha que contamina o Rio Xingu 

todas as fezes que cai no Rio Xingu onde contamina nosso Rio e sem falar no mau cheiro 

insuportável, onde essa ETI jamais deveria estar ali a mesma teria que ser desativada aquilo é uma 

vergonha. Já que vocês tiveram a oportunidade de ir dezesseis vezes em Brasília falar com o 

Cardeal ex-Presidente da Norte Energia onde o mesmo só queria puxar para o lado da Norte 

Energia, ele acabou massacrou o povo de Vitória do Xingu. O que vocês deveriam ter feito já que 

foram em Brasília dezesseis vezes falar com o Cardeal que era o chefão no momento era para 

vocês ter reivindicado uma tarifa comercial de energia, onde nós pagamos a energia mais cara do 

mundo. Dizer que essa CPI, eu não sou juiz, mas já está no comando da Polícia Federal, o 

Marquinho se contra diz na sua fala onde ele disse no início que essa CPI não tem mais objeto 

nenhum porque a Polícia Federal já estava atuando, então vamos deixar a Polícia Federal atuar, 

deixar eles trazerem para cá o resultado, ai sim nós tomaremos nossa atitude certa como é que nós 

vamos colocar a carroça na frente dos bois. Ainda digo mas a qualquer momento a justiça pode 

colocar o vereador Roni Heck de volta e ai como é que vai ser? Também quero perguntar a 

vereadora Socorro segundo informações que quando o cunhado da vereadora quando foi secretário 

de Educação Dr. Cláudio Silva onde a Socorro trabalhava na coordenação junto com ele que foi 

condenado já em últimas instancia e pôde recorrer onde segundas informações foi desviado um 

valor de duzentos mil reais. Também quero falar ao vereador Assis Cunha que em 1996 quando 

fui vereador juntamente com ele só tinha dezesseis bairros em Altamira, onde hoje ele fala que 

tem quase cinquenta, Altamira hoje é o triplo dos bairros daquela época. Dizer também que a água 

do São Joaquim é de responsabilidade da Norte Energia, temos que rasgar a bandeira meus amigos, 

convido todos os vereadores para irmos até lá na Norte Energia conversar com o Camilo, vamos 

lá brigar por essas seis entradas do RUC o que é seis entradas para a Norte Energia? Ela fatura 

numa turbina por dia dois milhões de reais, ai ficamos aqui brigando feitos uns abestados e 

deixando a Norte Energia mandar em nós. Eu acredito que o que vocês querem é estar lá no lugar 

do Prefeito Juvenil, eu não conheço um Prefeito que tenha trabalhando na cidade de Altamira mas 

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

cumprimentos disse: quero falar porque eu votei contra a Comissão Processante, vale ressaltar a 

população de Altamira, a Comissão Processante é uma coisa ela é regida através de Decreto Lei 
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de nº 201/67, a Comissão Parlamentar de Inquérito que sou a favor ela é regida pelo o Regimento 

Interno. Eu sou contra a fim de esclarecimentos para a população que a Comissão Processante ela 

é bem clara no art. 7º - onde ela fala o seguinte: a Câmara ela poderá cassar o mandato do vereador 

se tiver atos de corrupção comprovados e nesse caso está em investigação a situação do colega 

Roni Heck. Então assim não tem como votar a favor da Comissão Processante sendo que está em 

fase de investigatória não tem nem uma comprovação cabal que ele é culpado. Então temos que 

saber que ainda não tem nem uma decisão de sentença transitado e julgado, então por isso que 

estou votando a favor da CPI para que investigue a situação do Roni Heck e se caso a justiça 

entender que ele é culpado ai tudo bem vamos ser a favor da Comissão processante, mas nesse 

momento não é. A oposição como sempre fazendo palanque político colocando a gente contra a 

opinião pública mas é normal eles fazerem esses papel. Temos que ter os devidos argumentos e 

mostrar para a população que somos a favor da CPI que seja aberta uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito para investigar os fatos, porque não temos nenhuma decisão judicial para nós processar 

o então colega vereador. Então gostaria de colocar minha opinião e porque votei contra porque já 

está acontecendo os fake News, isso não abale a mim e nem os colegas vereadores e muito menos 

a população que tem que ter informações real. Então a oposição ela não está trabalhando para 

colocar a população contra nós mas a população tem que entender que Comissão Processante é 

uma coisa e Comissão Parlamentar de Inquérito que sou a favor é outra coisa. Para somar também 

a base governista estamos apresentando uma Emenda ao Projeto de Lei de nº 126/2020, no qual 

solicitamos ao Executivo que seja designado 300.00 reais, a cada família que esteja sendo 

impactada pela pandemia esse valor será pago em até três meses para a população. Serão atendidas 

em torno de cinco mil famílias como o vereador Edvam já falou vai ter o cadastro que é o CARD 

ÚNICO, onde a população vai ter a oportunidade de se cadastrar e receber esse auxilio emergencial 

do município de Altamira. Então dizer que estamos tranquilos, estou fazendo meu papel não estou 

fazendo nem um tipo de politicagem como a oposição estar fazendo. Vou repetir no art. 7º ele é 

bem claro utilizar de mandatos para pratica de atos de corrupção e não supostos atos de corrupção, 

então vale ressaltar que não há nem uma decisão judicial cabal e toda pessoas tem direito de defesa, 

então todos nós somos inocentes até que prove ao contrário. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: dizer Presidente que 

votei contra a Comissão Processante por achar desnecessária essa comissão, assim nós aprovarmos 

essa Comissão Processante estamos menosprezando a inteligência da Polícia Federal, Ministério 

Público e da Polícia Civil que já estão investigando esse caso. Então sou a favor da CPI não somos 

contra a investigação, a investigação tem que continuar, a Polícia Federal o Ministério Público e a 

Polícia Civil fez o inquérito concluiu e nos entregou. Sabemos que por trás de tudo misso existe a 

politicagem a maldade não foi desviado nem um centavo do recurso porque não saiu esse dinheiro 

o que aconteceu foi a nota que a loja emitiu em nome da Educação por engano mas não saiu nem 

um centavo do Fundo Municipal de Educação relacionado a esse processo. Somos a favor sim que 

seja investigado e que caso não seja comprovado a inocência do vereador que seja feita a justiça. 

Dizer que o vereador Almiro está desatualizado com referência à saúde que acha que o processo 

de alta complexidade é de responsabilidade do município, mas não é vereador a responsabilidade 

é do Estado e não do município. Fico pasmo com a falsa moral de certos vereadores. Nobre 

vereadora Socorro gostaria que a vossa excelência me explicasse qual foi o critério para distribuir 

mais de cem casas que naquela época tocou para vossa excelência no conjunto São Benedita na 

questão minha casa minha vida? Qual foi o critério de classificação? Porque pessoas que tem 

conjuntos de casas e camionetas pegou casas no referido conjunto. Agradeceu. Fazendo uso da 

palavra o senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: antes de me manifestar quero fazer um 
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contra ponto com relação essa questão da Comissão Processante que no vereador Maia Junior 

acabou de falar que o Decreto Lei de nº 201/67, ele se baseou só no art. 1º - onde fala de atos de 

corrupção realmente ele estar sendo investigado o colega vereador no processo umas das 

delegações de questionamento é porque ele não comprou esse material de construção em Castelo 

de Sonhos ou em Sinop, que é  trezentos quilômetros e veio comprar em Altamira que é mil e cem 

quilômetros e ainda a empresa dar um frete de oito mil reais grátis. Então são questionamentos 

que estão no bojo do inquérito policial. O art. 3º - do Decreto 201/67, diz o seguinte: proceder de 

modo compatível com dignidade da Câmara ou faltar com decoro. Para a Polícia prender notas 

com nome da Secretaria Municipal de Saúde entregando material na casa do colega vereador e a 

Polícia Federal entrar no gabinete do vereador se não for faltar o decoro sem ser compatível com 

a dignidade da Câmara ai realmente nós estamos em outro mundo. Quero fazer essa reflexão pelo 

fato de montar uma Comissão processante também não é uma determinação de condenar mas como 

já foi decidido a maioria define e nós respeitamos. Mas eu quero fazer e3sses esclarecimentos 

porque precisamos assumir nossos atos, falar porque não votar, mas tentar driblar o conhecimento 

da população eu acho que é preciso esclarecer isso. Quero dizer falar antes da minha fala 

propriamente dita também que as pessoas estão cobrando a CPI da Lagoa, então gostaria que os 

colegas agilizasse a convocação da Prefeitura da Norte Energia e a questão do engenheiro que vai 

fazer o laudo da Lagoa. Na próxima sexta-feira as 10 horas da manhã gostaria de convidar os 

colegas vou fazer bum convite formal para estabelecer os membros da CPI tanto da Saúde como 

da Educação. A da Educação volto a frisar que foi protocolada ontem, foi direcionada a Secretaria 

Municipal de Educação ao afastamento da Secretária para apurar as irregularidades na Secretaria. 

Se os colegas quiserem abrir uma CPI contra o vereador tudo bem, mês essa CPI todos vocês 

sabem que além do prazo certo ela tem que ter fato determinado. Amanhã vou publicar o Decreto 

e vou convidar os colegas para essa reunião. Com relação a renovação dos contratos esperamos 

que realmente todos sejam contrato novamente até porque não vai ter tempo hábil de fazer a 

nomeação se é que vai ter o concurso porque o Prefeito sempre veio protelando e eu acredito até 

que infelizmente mas uma vez possa não haver e sim assim houver o concurso não ter tempo de 

ser chamados. Então espero que realmente as pessoas sejam contratadas porque o município não 

pode parar. Dizer que formamos uma comissão em que tem participação do Movimento Social, 

Ministério Público, Associação Comercial, Prefeitura e SESPA, essa comissão ela tem objetivo de 

estudar um plano de retomar a reabertura dos comércios é uma cobrança dessa Casa de Leis numa 

reunião com os comerciantes, a Prefeitura restabeleceu um Decerto mas mesmo assim temos essa 

comissão que vai avaliar em última análise o aumento de leitos de UTI no qual eu quero aqui fazer 

referência numa ação do Ministério Público em exigir que a Norte Energia através do recurso do 

PDRSX destinasse esses seis milhões de reais para se comprar equipamentos para se adquirir leitos 

nos hospitais privados e de se fazer mas leitos de UTI no Hospital regional. Então se todos leitos 

de UTI forem feitos serão trinta e outros leitos. Então misso se dar garantia maior para se fazer 

planejamento de retomada do comércio, em virtude de que este problema de UTI é um gargalo, 

sabemos que em Altamira a curva está equilibrada eu vi os dados do estudo do professor Osvaldo 

que é um homem muito inteligente nessa área de infectologia e de epidemiologia que a curva em 

Altamira está equilibrada não estar aumentando os casos dentro do esperado. Mas que tem 

municípios circunvizinhos que houve aumento de casos desconsiderado e o número de mortalidade 

de uma semana para outra uma vez e meia. Então é nós precisamos garantir leitos de UTI para 

pensar numa retomada.  Quero fazer referência também a SESPA parabenizar na pessoa do 

Mauricio Nascimento por esse planejamento estar sendo executado e dado abertura de melhores 

leitos. Queiró dizer também que hoje foi aprovada uma indicação de minha autoria sobre o 
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Hospital de Castelo de Sonhos, sós esse anos já estive em Castelo duas vezes ano passado nós 

estivemos lá por três vezes. A população de Castelo de Sonhos e de Cachoeira da Serra é uma 

população que estar dentro das nossas preocupações e lá estão aparecendo casos de COVID e o 

hospital também esse oficio para o Governador e para o Secretário de Saúde é no sentido de que 

ele apresente o cronograma imediato da abertura desse hospital. Inclusive eu faço um apelo a 

SESPA também local para medirmos esforços para abrirmos esse hospital o mais rápido possível. 

Volto a ressalta o gargalo são os leitos de UTI. Esse Hospital de Campanha infelizmente pela 

demora quando ele for inaugurado realmente a curva já vai estar decline e na verdade precisamos 

hoje além da medicação do atendimento nas Unidades e dos leitos de UTI.  Agradeceu. Não 

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

vereadores e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandado lavrar à presente Ata que após 

aprovada será assinada, Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos nove dias do mês 

de junho do ano de dois mil e vinte.  
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