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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

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

no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa 

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

Roberto Mendes, Aldo Boaventura, Francisco de Assis Cunha, Irenilde Pereira, João Estevam 

da Silva Neto e Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. Em seguida o senhor Presidente convidou 

todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou ao vereador Maia Júnior, 

que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal 

declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Mandando justificar a ausência dos vereadores Dr. 

Loredan de Andrade Mello (viajando/Belém), Dr. Edvam Duarte dos Santos (Atestado/médico), 

Francisco Marcos Alves do Nascimento (viajando/Maranhão), Roni Emerson Heck 

(atestado/médico) e Victor Conde de Oliveira (doente). Estando ausente o vereador José 

Reinaldo Ferreira. Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia três (03) novembro do ano de dois 

mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção do 

vereadores Aldo Boaventura e Assis Cunha. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

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

vereador João Estevam, após os cumprimentos disse: senhor Presidente no momento é só de gratidão 

pelo reconhecimento da população depositado a minha pessoa para trabalhar em prol da população de 

Altamira. Dizer que estou aqui representando toda a população, dizer que não vou decepcioná-los. 

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

agradeço a Deus pela oportunidade da reeleição, aonde com certeza Altamira foi vitoriosa com a 

decisão unânime do povo, esperamos e contamos com o apoio de todos. Dizer que em uma reunião 

com os colegas vereadores já eleitos solicitei presidente que nesse momento possamos ter a 

competência de desmontar o palanque político e somarmos para o bem de Altamira. Hoje com o nosso 

Prefeito eleito Claudomiro Gomes, uma expectativa muito grande que em 2021 seja pautado de muitas 

obras de muito respeito aos funcionários públicos, a todos os moradores da zona rural, enfim. Nós que 

tivemos a oportunidade de caminhar por todo o município de Altamira nos travessões, Assurini, ramal 

da Lagoa, nos travessões da 05, 06 e 07 sempre deixa um pouquinho do nosso compromisso. Temos 

certeza colegas que iremos está apresentando nessa Casa de Leis mas indicações a favor dessas 

comunidades. Parabéns colega João Estevam pela reeleição. Quero aproveitar e convidar o amigo para 

participar dessa luta que sabemos que não é fácil, mas também sabemos que unidos somos mais fortes 

e que que possamos com muita capacidade de desmontar o palanque político como já falei antes e 

começarmos a montar juntos com o Prefeito Claudomiro Gomes canteiros de obras que venham 

favorecer os interesses de todos da zona urbana e zona rural. Nós tivemos 06 (seis) candidatos eleitos 

da nossa coligação. Quero aqui de público o meu agradecimento a Deus, porque tenho a certeza de que 

foi uma campanha tranquila, sem ataques aos demais candidatos. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Aldo Boaventura, após os cumprimentos disse: é com muita satisfação que suba 

nessa tribuna senhor presidente, mas também reportando sobre as eleições do último dia 15 (quinze) 

ocorrido, aonde nós tivemos a renovação da Câmara Municipal de Altamira cerca de mais de 70 

(setenta) por cento, isso é muito bom espero que os novos eleitos e os reeleitos possam olhar por 

Altamira, aonde tanto padece por falta de infraestrutura e a falta de empregos. Também desejo que o 
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novo Prefeito o senhor Claudomiro Gomes possa ter a força que nós desejamos para que possa então 

trazer para Altamira uma nova visão de gestão e que o dinheiro público realmente possa transparecer 

de uma forma mais agradável. Espero que aos longos desses anos que vem pela frente que possamos 

então o novo Prefeito dar um olhar nesse cidadão que hoje ele está tão triste quando se fala em política 

porque os nossos eleitores eles praticamente não acreditam mas nos políticos foi o que nós vimos 

nessa campanha a tristeza do cidadão que paga seus impostos e quando ele procura os serviços 

públicos muitas das vezes ele é renegado. Tenho certeza que Claudomiro vai ser um grande Prefeito, 

talvez o melhor dos últimos anos. Fiz campanha para o Marquinhos também tínhamos a certeza que se 

caso ele chegasse ele tinha essa visão de fazer o melhor por Altamira. Não chegamos mas nós temos 

que ser coerente e desejar ao senhor Claudomiro boa sorte. Ontem tivemos uma reunião com ele, 

fomos muito bem atendidos reunião essa referente a visão dos nossos distritos. Setor de Castelo de 

Sonhos, esse distrito passa há mais de 20 (vinte) anos por mas uma perseguição no setor produtivo 

diante das opressões dos órgãos ambientais do CMBIO, da Polícia Militar e do próprio IBAMA. 

Aonde quem gera emprego naquela região são tratados como criminosos isso não podemos aceitar, nós 

precisamos de um Prefeito que chame a responsabilidade de regulamentar as nossas atividades que 

geram empregos e renda naquela região. Hoje mesmo estar acontecendo mas uma operação do 

IBAMA na região, queimando máquinas, apreendendo trabalhadores e chamando as que geram 

empregos de bandidos. Nós temos um grande espelho a ser copiado, espero que o novo Prefeito vise 

aonde foi o município de Paragominas aonde o então ex-Prefeito Sidney Rosas ele chamou a 

responsabilidade para seu cunho, aonde colocou as partes ambientais, as partes técnicas da Prefeitura a 

serviço do setor produtivo. Depois de 02 (dois) 03 (três) anos toda esfera produtiva naquele município 

que hoje ele serve de reportagem a nível de brasil como se pode produzir e como se pode preservar. 

Então esse é o meu grande desejo, espero que o novo Prefeito Claudomiro Gomes olhe para Castelo de 

Sonhos, Cachoeira da Serra e Vila Canopus e em especial para o município de Altamira que em 2024 o 

cidadão possa dizer ainda vale a pena votar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo, após os cumprimentos disse: agradeço pela nossa vitória, vitória essa muito difícil 

por conta de muitos candidatos. Tive percas irreparáveis em minha família como a minha mãe então 

foi difícil e logo após entrar em período eleitoral, mais agradeço e, nome do Dedé e agradeço a todos 

os amigos pois foi uma campanha sem recursos, aos meus familiares que vieram de longe e ao povo de 

Altamira pois só não tive votos na cabocla e na vila Canopus e em todas as sessões eu obtive votos 

inclusive em castelos de sonhos que tive cinco votos, não estive lá mais agradeço de coração. Gostaria 

de falar também neste expediente sobre o corona vírus, tivemos ai duas pessoas queridas em nosso 

município que partiram por conta do corona vírus e dizer aos órgãos competentes, a Sespa e Secretaria 

de Saúde que possam intensificar os cuidados. Sabendo que o hospital de campanha foi rápido e até 

fechou antes do tempo e dizem que foi por falta de pagamento, mais realmente não se houve nenhum 

pronunciamento. Fica assim a preocupação por que só temos assim um hospital que está recebendo 

com COVID que é o hospital municipal e lá não temos médicos em sua maioria, os equipamentos 

foram para o hospital regional. O hospital regional só recebe em último caso e há uma preocupação 

muito grande por que o corona vírus não parou gente. Façam as prevenções usem álcool em gel não 

saiam sem máscaras pois não sabemos quem está contaminado. A questão da água que é uma questão 

séria por que até no centro da cidade não se tem e quero que que todos os candidatos a Prefeito 

parabenizo a todos, foram guerreiros mais a população queria qualquer candidato menos o MDB pelas 

perseguições aos servidores públicos e a população deu a resposta, tínhamos o Marquinhos que 

parabenizo pela sua força pela sua garra, senhor Raimundinho, o amigo Loredan que foi um baluarte e 

que ficou em segundo lugar, parabenizo todos eles e assim Altamira mostrou  que não  quer MDB 

chega, deram o voto de confiança ao Claudomiro Gomes na sua maioria e espero que ele faça um bom 
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governo e aqui na Câmara iremos está cobrando dele melhorias em Altamira em áreas que ficaram 

esquecidas como a saúde. Quero falar que independente de eleições os trabalho tem que continuar e eu 

recebi ligações do Assurini que as máquinas vieram embora para Altamira ou seja o compromisso era 

só para querer ganhar a eleição? O povo viu e não estava dormindo, acordou para a realidade e vamos 

mudar a cor do município para a cor da bandeira que é verde, finalizo dizendo que acaba dia 15 mais 

vamos estar nas redes sociais e vamos estar cobrando mais saúde por que são vidas tanto aqui quanto 

nas ruas clamando por melhorias e na Secretaria de Saúde para todos os usuários desse grande serviço 

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

cumprimentos disse: gostaria de parabenizar os vencedores das eleições, o Claudomiro Gomes que foi 

eleito Prefeito deste município e também os vereadores eleitos, que dos quinze vereadores foram 

eleitos quatro e onze são novos vereadores. Parabenizar os vereadores João do Fusca, Socorro, Assis e 

Roni. Os números estão ai para analisar depois das eleições, eu não me candidatei por motivos 

pessoais, nós acreditamos que a população foi em peso as urnas como falou o Aldo aqui 61 mil 

pessoas compareceram às urnas, eu achei que a abstenção seria alta devido a pandemia e aos cuidados. 

A população mostrou que não faltou esperança. Eu farei um balanço no final todo avanço que obtive 

no mandato e tendo assim todas as conquistas somos todos filhos de Altamira, as divergências 

partidárias tem que ser deixadas de lado, eu tenho certeza que a alternância de poder ela é muito 

importante para que nós possamos sempre termos visões de vários grupos do município.  Eu acredito 

que cada um somando todos nós sairemos ganhando. Eu sairei daqui sou arquiteto formado e vou 

continuar trabalhando na minha área e desejo sucesso aos vereadores eleitos, assim como ao Prefeito 

Claudomiro, pois a população vai cobrar eu conversei com ele e disse que ele vai ter oportunidade e se 

não aproveitar a oportunidade a população tira. Parabéns a todos os eleitos do partido MDB e a todos 

os demais. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, após os 

cumprimentos disse: quero agradecer a todos aqueles que depositaram seu voto de confiança, agradeço 

a cada um porque tenho certeza que foram votos de credibilidade. T6ambém parabenizo os vereadores 

que se reelegeram e a todo os que também foram eleitos. Esperamos que tratem esse município com 

amor, carinho, devolvendo o mesmo carinho que cada um depositou votando em cada um de vocês. 

Parabenizo também o Prefeito eleito Claudomiro Gomes, juntamente com seu vice Jorge Gonçalves. 

Dizer que acreditamos na continuidade do trabalho e carinho e zelo que terão por Altamira. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 

AVULSO - Ofício nº 71/2020 Gabinete do Prefeito Municipal Domingos Juvenil, Assunto; Transição 

de Governo, referente às eleições 2020. Referência, ATO de Constituição da Comissão Administrativa 

de Mandato – CATM. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Indicação nº 3647/2020 de iniciativa 

do vereador Raimundinho Aguiar, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingo Juvenil – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente a reforma da RAMPA no perímetro atrás do Cartão 

Postal, “EU AMO ALTAMIRA” na Orla do Cais situado na Avenida João Pessoa. Indicação nº 

3651/2020 de iniciativa do vereador Maia Júnior, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos 

Juvenil – Prefeito Municipal, que determine a Secretaria competente a construir um Centro de 

Zoonoses em parceria com as ONG’S do Município. Indicação nº 3652/2020 de iniciativa do vereador 

Maia Júnior, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que 

determine a Secretaria competente fazer um estudo para criação de Cooperativa de Beneficiamento e 

Reciclagem de Resíduos Sólidos. Indicação nº 3639/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, 

oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingo Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente a implantação de um playground e academia ao ar livre ao lado da quadra localizada na 

travessa três (03) no bairro Mutirão. - Indicação nº 3640/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, 

oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, sincronizar com a Norte 
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Energia, para que nas quadras de vôlei que foram construídas nos parques e orlas de nossa cidade, que 

tenha torneios para incentivar os jovens. Indicação nº 3641/2020 de iniciativa do vereador João 

Roberto, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente para que possa disponibilizar médico dermatologista e alergista para 

atendimento na rede do Sistema Único de Saúde – SUS, pelo Hospital Geral de Altamira ou Hospital 

Regional da Transamazônica em nossa cidade. Indicação nº 3648/2020 de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que determina ao 

setor competente a perfuração de um poço artesiano e construção de um reservatório d’água, para 

abastecimento da comunidade conhecida como loteamento Jardim do Éden, próximo a Distribuidora 

Duarte no Assurini. Indicação nº 3649/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha, oficie-se ao 

Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil, Prefeito Municipal, que determina ao setor competente o 

serviço de reforma da academia ao ar livre e um parque infantil na comunidade das Mangueiras no 

Assurini. Indicação nº 3650/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha, oficie-se ao Excelentíssimo 

senhor Domingos Juvenil, Prefeito Municipal, que determine ao setor competente construir galeria 

pluvial, linha d’água, calçadas, rampa de acessibilidade, pavimentação ou blokreteamento no ramal 

Cupuzinho, dando acesso a estrada da Princesa do Xingu. Indicação nº 3637/2020 de iniciativa da 

vereadora Irenilde Gomes, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

que determine ao setor competente a construção de um Centro de Diagnóstico no bairro Mutirão.  

Indicação nº 3638/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, oficie-se ao Excelentíssimo senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que determine ao setor competente a construção de uma 

quadra poliesportiva na escola já existente no bairro Mexicano. Indicação nº 3644/2020 de iniciativa 

do vereador João Estevam, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

que viabilize junto à Secretaria competente a construção de uma ponte no travessão Bom Jardim I, 

próximo à casa do senhor Mozar no km 38, no Assurini.  Indicação nº 3645/2020 de iniciativa do 

vereador João Estevam, oficie-se ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

que viabilize junto a Secretaria competente fazer a perfuração de um poço artesiano na comunidade 

WS no km 07, no Assurini.  Indicação nº 3646/2020 de iniciativa do vereador João Estevam, oficie-se 

ao Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, que viabilize junto a Secretaria 

competente a construção de uma Escola no Ituna III a 22 km da Escola do travessão da Firma no 

Assurini.  Indicação nº 3636/2020 de iniciativa do vereador Victor Conde, oficie-se ao Excelentíssimo 

senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente realize os serviços de 

ampliação, climatização e implementação do Ensino Fundamental Menor na Escola Santa Terezinha 

no ramal Grota Seca.  Indicação nº 3642/2020 de iniciativa do vereador Victor Conde, oficie-se ao 

Excelentíssimo senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

realize o serviço de construção de um bueiro no ramal Grota Seca.  Indicação nº 3643/2020 de 

iniciativa do vereador Victor Conde, oficie-se a Ilustríssima Secretária Dra. Denise Aguiar, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, que providencie um agente de saúde para atender a comunidade Grota 

Seca. Moção nº 189/2020 de iniciativa do vereador João Roberto, seja consignado votos de 

Reconhecimento e Aplausos aos Conselheiros Tutelares de Altamira. 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, submeteu para VOTAÇÃO: Indicação nº 3647/2020 de 

iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicações n.ºs 3651 e 3652/2020 de iniciativa do 

vereador Maia Júnior. Indicações n.ºs 3639, 3640 e 3641/2020 de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicações n.ºs 3648, 3649 e 3650/2020 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 3637 e 

3638/2020 de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicações nºs 3644, 3645 e 3646/2020 de 
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iniciativa do vereador João Estevam. Indicações nºs 3636, 3642 e 3643/2020 de iniciativa do vereador 

Victor Conde. Moção nº 189/2020 de iniciativa do vereador João Roberto. Aprovado a unanimidade.   

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

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso 

da palavra o vereador Aldo Boaventura, após os cumprimentos disse:  falar ainda referente ao futuro 

Prefeito e a futura gestão distrital de Castelo de Sonhos senhor presidente que expressar minha 

preocupação sobre o momento em que a infraestrutura das máquinas ainda se encontram naquele 

distrito. Apesar de no ano de 2015 aqueles distritos receberam 16 (dezesseis) maquinas novas. A nova 

gestão vai encontrar em total degradação, apesar de ter várias licitações para recuperar as máquinas 

que por ventura quebravam elas se quer foram arrumadas, tem patrol em Sinópis que agora depois de 

três (03) anos foi localizada tem uma patrol quebrada em frente a METRAVEL há mais de 05 (cinco) 

meses, tem pá carregadeira em cima do cempo sem pneus há mais de oito (08) meses e assim por 

diante e as ruas em total degradação de acesso. Vem agora o período chuvoso e nós agora vamos ter 

mais um natal infelizmente em meio de valetas e buracos. Espero que a nova gestão possa entregar em 

2024, o maquinário totalmente diferente para quem assumir depois. Tudo que está sendo entregue hoje 

e tudo o que não pode fazer numa gestão pública, entregar um maquinário totalmente degradado para 

os futuros administradores, isso fica um aspecto de completo abandono e de compromisso do atual 

gestor municipal e distrital em especial o senhor Josivan Batista, que perdeu uma grande oportunidade 

de sair de Castelo de Sonhos aplaudido, deixando que alguém governasse por ele e que os novos 

administradores pegassem Castelo de Sonhos em total abandono. Já um pouco diferente Cachoeira da 

Serra que cuidou melhor dos maquinários, tem um aspecto melhor, então eles tem mais uma 

viabilidade de primeiro (01) de janeiro trabalhar essas máquinas nas ruas com mais força. Peço 

também aquela população daquele distrito de Castelo que tenha tolerância com o novo gestor distrital. 

Nós sabemos que os próximos cento e vinte (120) dias do nano de 2021 serão muito difícil para 

colocar aquelas máquinas em dias. Que o novo gestor com certeza ele terá meu apoio e com a 

experiência de ex-vereador que a partir de primeiro (01) de janeiro eu serei, mas tudo que eu puder 

compartilhar para o bem daquele distrito seja exercido eu estarei junto daquele comunidade para que 

possamos ofertar dias melhores. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, 

após os cumprimentos disse: Ouvindo as palavras do colegas Aldo quero dizer que tenha na certeza 

que nós iremos fazer o máximo para atendermos e gostaria de poder contar com o apoio de vossa 

excelência, direcionando nossas indicações ao Executivo com o s problemas de Castelo de Sonhos e 

Cachoeira da Serra. Quero aproveitar a oportunidade Presidente para agradecer mas uma vez que a 

partir do dia primeiro (01) de janeiro de 2021 nós teremos nessa Casa de Leis uma grande reforma que 

com grande número de vereadores eleitos. Quero parabenizar o enfermeiro Tércio, assim como os 

demais eleitos e reeleitos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, 

após os cumprimentos disse: gostaria nesse momento falar do ofício de nº 071 do gabinete aonde já 

tinha visto nas redes sociais do Prefeito eleito, solicitando a transição de governo. A Transição é de 

suma importância que se faça. Dizer que é uma preocupação sobre a ALTAPREV, o vereador Aldo foi 

um dos parceiros que também solicitou a questão do débito da ALTAPREV, sabemos que o débito da 

ALTAPREV é alto e foi diminuído o recurso que estava foram diminuídos. É uma preocupação muito 

grande como vereadora vou estar acompanhando que realmente foi uma das nossas solicitações, essa 

questão do débito da ALTAPREV até que ponto foi feito esse parcelamento. Assim o servidor público 

não pode pagar na sua aposentadoria por isso, nós estaremos acompanhando de perto essa transição, 

principalmente essa questão da ALTAPREV, saúde, educação, enfim todas as áreas da administração 

pública. Outra situação na questão da saúde, como coloquei na questão da saúde, a questão daquele 

Centro, Centro Especializado de Reabilitação, aonde fui no patrimônio da Secretaria de Saúde, aonde a 
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responsável pelo patrimônio não tinha nenhum equipamento desse Centro. Esse Centro foi construído 

no Anel Viário e está abandonado bem ao lado do Conselho Tutelar, ou seja tem locais que tem lajota 

e não tem teto, hoje tem deterioração pelo tempo.  Conselho Municipal deu um Parecer dessa situação, 

porque tem que prestar conta é uma obra do governo federal. Então assim essa obra já tem alguns anos 

e não houve ainda o termino, esse Centro vai ajudar muito as pessoas que precisam, Centro de 

Reabilitação física, motora e auditiva, aonde nós teremos popularmente oftalmologista que só vem em 

nossa cidade uma vez por mês que já ajuda bastante, assim teremos permanente em nosso município, 

otorrino, fisioterapeuta, então será um Centro Especializado terão vários profissionais. Então vamos 

lutar para que realmente se finalize esse Centro, se coloque os profissionais para trabalhar. Sabemos 

que toda obra tem um recurso final para se construir o difícil é manter no dia a dia, procurar recurso na 

questão da manutenção. Assim como também uma das nossas lutas aqui na Câmara e não saiu foi na 

questão do Hospital Materno Infantil, a qual estaremos também reivindicando no dia a dia para que o 

Prefeito eleito possa fazer os doze (12) milhões de reais, que estão ai Deputados Estaduais, Federais e 

Senadores buscar recurso para que realmente as mulheres possam ter um local digno para parir. Então 

é uma preocupação, nessa comissão de transição muito necessária, preocupante assim devido o que 

vimos e como o vereador Aldo colocou com relação as máquinas, ontem estava nas redes sociais a 

questão da máquina que nem em Castelo0 estava e que estava em outro município. Estão esperamos 

que realmente seja feita uma transição bem transparente para que o povo não possa padecer porque 

quem realmente fica prejudicada é a população de Altamira. Digo a vocês que muitas obras foram 

feitas no município como já foi dito não é negável isso tanto na zona urbana como na zona rural, mas 

precisamos trabalhar com humanização, trabalhar o ser humano, o servidor público que foi muito 

massacrado, eu principalmente até chorei nessa tribuna quando me tiraram do hospital nem um de 

vocês que são da base me procurou para dizer vamos tentar resolver o seu problema colega. Então 

assim aqui se viu nesses anos a base defendendo o gestor e a oposição defendendo o povo. Agradeceu. 

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

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

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

de Altamira, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. 
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