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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO
PRMEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA
TRINTA DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um à hora regimental reuniram-se
no Plenário da Câmara Municipal de Altamira sob a Presidência do vereador Silvano Fortunato
da Silva os senhores vereadores: Vanderjaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues do
Carmo, Thais Miranda Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva Brito,
Davi da Silva Teixeira, Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves Soares, João Estevam
da Silva Neto, Juares Giachini on-line, Olailton Carvalho Ferreira, Tânia Souza da Silva e
Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira. Estando ausente o vereador Roni Emerson
Heck (viajando Castelo de Sonhos). Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem
para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo
que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal
declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Em seguida o senhor Presidente submeteu para
apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da R4eunião Ordinária realizada no dia
vinte e três de novembro de dois mil e vinte e um. Não havendo manifestantes submeteu a mesma
para votação. Aprovada com abstenção dos vereadores João Estevam, Nelsinho Campeiro e
Davi Teixeira. Em seguida o senhor Presidente registrou a presença das senhoras: Maria das
Neves – Secretária de Promoção Social, Lucenilda Lima – Coordenadora do Sistema do
Cadastro Único e Adriano França – entrevistador do Sistema do Cadastro Único. Em
seguida passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo
que fizesse a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Pedido de
Informação n° 009/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que solicita ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar a esta Casa de Leis: 01 – Informar por
qual razão ainda não foi iniciada a construção do Anexo da escola São Benedito, localizada às
margens esquerda do rio Xingu, no travessão da Firma, conforme compromisso firmado entre o
Ministério Público, Prefeitura Municipal de Altamira, Secretário Municipal de Educação,
Ribeirinhos e Moradores da comunidade. Indicação n.º 765/2021, de iniciativa do vereador
Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do
Departamento de Iluminação Pública, realizar o serviço de revitalização, com a troca de lâmpadas
queimadas, na rede de iluminação pública da Rua Maria Auxiliadora, no bairro Mexicano.
Indicação n.º 766/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor
Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, interceder junto a empresa Equatorial Energia, realizar o
serviço de prolongamento da rede de distribuição de energia elétrica até a comunidade Massanori.
Indicação n.º 761/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que interceda junto ao Secretário de Estado de
Saúde Pública, que viabilize a realização de exames especializados, tais como: Cariótipo com
banda “G” e Teste Cromossomo X-Frágil para o Hospital Regional Público da Transamazônica.
Indicação n.º 762/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que construa
uma nova Ponte na agrovila Vale Piauiense, sentido Altamira/Brasil Novo. Indicação n.º
769/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes
– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza de galerias,
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bocas de lobos e desentupimento de bueiros, para melhorias no escoamento de águas pluviais, no
Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 757/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que
sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de
acessibilidade e pavimentação asfáltica nas ruas Anfrísio Nunes, João Besouro, Padre João e Padre
Valter, no bairro Brasília. Indicação n.º 758/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que
sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
construir a Ponte do Tatajuba, aproximadamente quinhentos metros da entrada do ramal Novo
Xingu. Indicação n.º 759/2021 de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor
Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a
recuperação da ladeira do Ary, adjacente ao travessão da Lages, no Assurini. Indicação n.º
760/2021 de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes –
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a recuperação da ladeira das
Pedras, no travessão do Índio Preto, no Assurini. Indicação n.º 763/2021, de iniciativa do
vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da Ponte, localizada no Km. 10, do
travessão das Tecas, no Assurini. Indicação n.º 767/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza,
que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada e pavimentação
asfáltica e/ou bloqueteamento na travessa Aracaju, no bairro Sudam II, conhecido como Vista
Alegre. Indicação n.º 768/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor
Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar estudos e
adote as medidas necessárias para padronizar os pedidos de exames da Rede Municipal de Saúde.
Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as
matérias para DISCUSSÃO: Pedido de Informação n° 009/2021, de iniciativa do vereador
Enfermeiro Tércio Brito, que solicita ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar
a esta Casa de Leis: 1 – Informar por qual razão não foi iniciada a construção do Anexo da escola
São Benedito, localizada às margens esquerda do rio Xingu, no travessão da Firma, conforme
compromisso firmado entre o Ministério Público, Prefeitura Municipal de Altamira, Secretário
Municipal de Educação, Ribeirinhos e Moradores da comunidade. Indicações n.ºs 765 e 766/2021,
de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 761 e 762/2021, de iniciativa da
vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação n.º 769/2021, de iniciativa da vereadora
Thais Nascimento. Indicações n.ºs 757 e 758/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.
Indicações n.ºs 759 e 760/2021 de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 763/2021,
de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 767 e 768/2021, de iniciativa da
vereadora Tânia Souza. Fazendo uso da palavra o vereador Tércio Brito após os cumprimentos
dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Pedido de
Informação 009/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida
fez uso da palavra o Assis Cunha após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu
apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 7587 e 758/2021, de iniciativa do vereador
Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do
Carmo após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas
matérias. Indicações nºs 761 e 762/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do
Carmo. Agradeceu. Em seguida o senhor soli8citou a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que
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fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente consultou ao
Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria.
Não havendo manifestantes submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 765 e 766/2021, de
iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 761 e 762/2021, de iniciativa da
vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação n.º 769/2021, de iniciativa da vereadora Thais
Nascimento. Indicações n.ºs 757 e 758/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações
n.ºs 759 e 760/2021 de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 763/2021, de iniciativa
do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 767 e 768/2021, de iniciativa da vereadora Tânia
Souza. Aprovado a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE. Pedido de Informação n°
009/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que solicita ao senhor Claudomiro
Gomes – Prefeito Municipal, informar a esta Casa de Leis: 01 – informar por qual razão ainda não
foi iniciada a construção do anexo da Escola São Benedito, localizada às margens esquerda do Rio
Xingu, no travessão da Firma, conforme compromisso firmado entre o Ministério Público,
Prefeitura Municipal de Altamira, Secretário Municipal de Educação, Ribeirinhos e moradores da
comunidade. Aprovado 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 a vereadora Tânia Souza após os
cumprimentos disse: nesse momento está acontecendo uma reunião na CIR com todos os
secretários dos municípios que acompanha a 10ª Regional (SESPA) é uma pauta muito importante
precisamos está presente também para ser discutido a questão do COVID-19, da baixa vacinação
de nossa cidade e também outros pontos que vai ser passado aos secretários, foi solicitada nossa
presença. Agradeço a aprovação das indicações de minha autoria, assim em nosso município a
pessoa vai consultar no postinho de saúde e fui fazer um atendimento acompanhando um médico
em Medicilândia e lá eles trabalham com receituário e tudo vem explicado somente para marcar
um x nos exames oferecidos no município de origem se o paciente vem para Altamira é outro
papel. Então solicito a nossa secretária que ela faça um formulário para o município de Altamira
com todos os exames que são realizados no Centro Diagnóstico, porque muitas das vezes o
médico pede vinte exames dez faze no Centro Diagnóstico e dez faze no Hospital Regional, assim
o pedido de exame fica para lá e para cá. Então assim se o município se organizar fica mais fácil
tanto para o Centro de Regulação quanto para o paciente também porque ele tem que entender que
para ele ir para dois lugares ele precisa de duas cópias. Ontem tive uma conversa com o Secretário
Adjunto do Estado Dr. Cipriano Ferraz, e antes dessa reunião fiz um levantamento e como já
pontuamos aqui onde o vereador Tércio pede o terceiro turno para realização de tomografias e
onde a SESPA respondeu que não tinha demanda reprimida. Eu fiz um levantamento dos nove
municípios que compõem a 10ª Regional, assim tipo Vitória do Xingu com seiscentas e oitenta
pacientes. Medicilândia com trezentos pacientes na fila. Uruará com duzentos pacientes na fila,
então é sim uma demanda reprimida de tomografia que chega em torno de três ml pacientes. Se
tivermos o terceiro turno funcionando no Hospital Regional, se a máquina funcionar até as vinte e
duas horas conseguimos zerar essa fila em dois, três meses, a cota não é suficiente marcando vinte
a vinte e cinco pacientes por dia, então nosso intuito é de ajudar a população. O vereador
Adevaldo Brito solicitou um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse: o Prefeito
de Itaituba estava convidando os outros municípios para fazer exames porque conseguiu zerar as
filas. Então nosso município precisa zerar essa fila precisamos pessoas ainda do ano de 2019
aguardando para realizar exames que até o presente momento não conseguiu. Então nosso
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município não é diferente o município de Itaituba. Então precisamos encontrar um meio de zerar
essa fila da saúde. Não é possível que vamos passar quatro anos aqui falando nessa tribuna e não
consiga chegar até ao Executivo e a Secretária de Saúde para assim acharmos um meio de fazer
um mutirão para assim zerar essa fila. João Estevam vossa excelência sabe que na gestão da exprefeita Odileida zerou a fila por duas vezes. Agradeceu. Dando continuidade a vereadora Tânia
disse: dizer que as mãezinhas do Teias a Alana ele pediu a indicação que a vereadora Socorro
pautou hoje que é sobre um exame de sangue que toda criança com aspecto autista elas fazem, o
Dr. Cipriano Ferraz, relatou que só faz em São Paulo, então assim é terceirizado os serviços e aqui
em Altamira nós temos dois laboratórios que faz esse exame custa o valor de mil e seiscentos
reais. Então a equipe do Estado está atenta porque não basta trazer o neuropediatra ele tem que
garantir o eletrocefalo, tomografia, ressonância, exames de sangue e o município precisa garantir
as terapias no CAPSI, então estamos atentos o Ministério Público pede o apoio dessa Câmara para
fortalecer a saúde mental ela precisa dessa atenção porque cada dia que passa as pessoas estão
precisando de apoio de ajuda emocional. Essa Câmara está voltada para fazermos essa atuação em
nosso município para amenizar sofrimento. Faço apelo a UPA vejo que ela pode funcionar muito
bem se ela tiver um enfermeiro mais humano uma equipe, mas atenciosa e não mandar para casa
pessoas com fraturas graves tipo fratura na tíbia. Quero dizer que o HGA ele tem estrutura a
mesma para ortopedista do HGA é a mesma do Hospital Regional, o paciente não tem que ser
mandado para casa tem que ir para o HGA para esperar o leito. Então que não seja mandado
paciente com fratura grave para casa, por favor cadastre esse paciente no sistema. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento após os cumprimentos disse: nas
minhas comunicações parlamentares vou falar um pouco das visitas que fiz no Cajá II no Assurini
e lá pude verificar algumas situações que preciso passar para conhecimento desse parlamento e
peço apoio aos colegas Nelsinho e João Estevam que são da comunidade para dar prosseguimento
nessas demandas e está garantido o direito do povo. Uma das demandas que pude constatar no
Assurini a questão da Escola São Sebastião localizada no Cajá II, a mesma está precisando de uma
reforma com urgência. Segundo o que os moradores me passaram esse colégio foi feito pelos
próprios moradores, então ele tem que ter o apoio da Secretaria de Educação que a escola está
precisando de reparos falta cadeiras para os alunos que estudam na mesma. O bebedouro encontra
se totalmente enferrujado onde pode trazer diversos riscos para quem utiliza aquela água. Também
a questão da reforma dos banheiros que também é de grande importância para aquela comunidade.
Então peço o apoio da Secretaria Municipal de Educação que olhe para as escolas da zona rural
porque elas estão sim precisando de manutenção. Quero chamar atenção para recuperação das
estradas dos ramais Cajá II e Gorgulho da Rita, estive lá e pude constatar está intrafegável, tem
ladeiras que você não consegue transitar. Peço apoio para a Secretaria de Obras do município para
a SEMOV aproveitando que já tem ordem de serviço, onde fui informada que já tem ordem de
serviço para o Cajá II e até o presente momento nada foi feito. Por favor façam esse serviço de
manutenção da estrada porque as pessoas estão tendo seus direitos de ir e vir violado tive a
oportunidade de ver um casal de idosos numa motocicleta com dificuldade extrema para subir
aquela ladeira e isso mexeu muito comigo nós estamos aqui para podermos garantir esse direito de
trabalhar por esse povo. Outro assunto que gostaria de mencionar ainda do Cajá II é a questão da
manutenção de um terro numa lagoa lá próximo do km 36 seis do eixo principal do Cajá II que já
está transbordando as margens da estrada e que está colocando em risco a vida de muitos
moradores que tem que passar pelo local vários caminhões, carros pequenos já capotaram na
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redondeza. Então, mas uma vez peço apoio da SEMOV para estar atuando e fazendo a
manutenção dessas estradas o aterro dessa lagoa porque é o povo que está pedindo não sou eu
vereadora Thais, estou somente repassando a demanda trazida para essa Casa e também para
conhecimento dos meus colegas. Outro assunto também quero mencionar como a vereadora Tânia
falou estivemos ontem com o Secretário Adjunto da SESPA Dr. Cipriano Ferraz, mas uma vez
presente no município de Altamira onde trouxe uma excelente notícia para nós, ele nos informou
que o processo de tramitação de ampliação do Hospital Regional Público da Transamazônica já
está em andamento não está paralisado está em trâmite e essa ampliação visa ampliar leitos
clínicos e também de UTI e ele também afirmou que até o mês de abril de 2022 será firmado
convênio com a Prefeitura de Altamira para execução da obra da Policlínica que terá o TEIAS e
assim estará prestando um serviço de qualidade para nosso povo ne assim desafogando a fila do
SUS. Outro ponto importante tivemos uma reunião com o Corregedor do Ministério Público do
Estado do Pará Dr. Manoel Santino que veio a está Casa ouviu a demanda dos vereadores e nessa
reunião solicitamos em conjunto a retificação do edital do PSS Processo Seletivo para contratação
de agente comunitário de saúde no PSS não constava vagas para os negros, quilombolas, indígenas
e pessoas de baixa renda, então nós pedimos essa retificação digital porque é um direito dessas
pessoas participar desse PSS e ter sua vaga garantida e de imediato o Ministério Público expediu
uma Recomendação para a Prefeitura para que fizesse a retificação desse edital no prazo de vinte e
quatro horas. Estamos no aguardo da retificação porque precisamos trabalhar de forma coletiva e
não selecionada. Também solicitei ao Corregedor Geral que nós estivéssemos aqui no município
de Altamira uma Promotoria de Improbidade atuante, fiz esse pedido a ele pois muitas demandas
que são repassadas anos vereadores nós não conseguimos resolver apenas dentro do Poder
legislativo foge na nossa competência, as vezes o Executivo não dar ouvido as nossas demandas e
nós precisamos garantir os diretos do nosso povo e para isso precisamos ter uma Promotoria de
Improbidade funcionando aqui no município atuando ne dando apoio aqui nessa Casa porque esse
é nosso papel garantir direitos e acionar a justiça for necessária. Agradeceu. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Tércio Brito após os cumprimentos disse: Enfermeira Socorro quero fazer um
pedido a vossa excelência por ser líder do governo e pôr está junto comigo Enfermeiro Olailton na
Comissão de Saúde, isso aqui Enfermeira Socorro chega a ser um absurdo uma criança de apenas
cinco anos com fratura de RADIU E UNA desse tamanho ser mandado para passar por uma
avaliação com ortopedista, isso chega a ser um absurdo porque essa criança não fica internado na
UPA e posteriormente encaminhado para o HGA. Enfermeira Socorro com toda experiência que
vossa excelência tem na área da saúde eu sugiro que converse seriamente com o pessoal da saúde
do nosso município, eu não sei o que está acontecendo uma criança de cinco anos de idade com
uma fratura de RADIU E UNA sair da Unidade de Pronto Atendimento para passar por avaliação
com o ortopedista, isso não chega ser desumano isso é incompetência de um profissional que não
conhece sua função aqui no município sorte que não é nem um dos nossos filhos sorte,
infelizmente é filho de uma pessoa leiga de uma pessoa que mora na zona rural que veio chorando
pedindo ajuda nesse caso, isso é um absurdo o que vem acontecendo no nosso município e não
estou falando sem provas não estou falando porque tem fotos imagem da criança onde não vou
divulgar o pedido médico que está aqui para passar por avaliação com ortopedista que não
solicitou a internação dessa criança na Upa e posteriormente ser encaminhado para o HGA, eu
queria que fosse meu filho que talvez atitude teria sido diferente não é a questão de justiça não
porque quando mexe com a nossa família a gente se transtorna. A saúde do nosso município está
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uma vergonha. A vereadora Tânia Souza solicitou um aparte o qual foi concedido após os
cumprimentos disse: eu observo que a própria empresa ela está com dificuldade de articulação, os
médicos da UPA ligam para a empresa e pergunta o que eu faço com uma fratura? Meu amigo faz
uma IAG coloca no sistema garanta o que é de direito, uma fratura dessa tem que ser resolvida
com urgência, faça o que você faria pelo seu filho cadastra essa criança no sistema e transfira para
o HGA lá tem ortopedista vinte e quatro horas. A empr4esa tem funcionário que vem de fora e não
entende nosso público está faltando pouco coisa de articulação de fluxo o médico precisa entender
que ele tem que colocar essa criança no sistema e garantir o melhor atendimento e não mandar as
pessoas para casa, além do povo não ter emprego, comida e ainda está com o filho doente tem
pessoa que não tem dinheiro para comprar remédio. Dando continuidade o vereador Tércio disse
quando não está acontecendo dento da nossa casa está tudo a mil maravilhas a saúde está uma
beleza estar tudo lindo e aí quando acontece com um familiar a gente ver a dificuldade. Então a
Câmara em conjunto temos que está fazendo essas cobranças. Eu me direcionei a Enfermeira
Socorro pela experiência que ela tem na área da saúde e por ser líder do governo municipal para
assim melhorar a nossa saúde é um absurdo isso. Na semana passada recebi uma denúncia levei ao
Ministério Público porque cabe. Agora no município de Altamira tem uma nova moda que é
demitir funcionário pelo WhatsApp a partir de hoje você não precisa vir trabalhar e aqui fiz a
denúncia no Ministério Público fiz a denúncia juntando todos os printes do coordenador demitindo
o funcionário público pelo WhatsApp. Fui no RH da Secretaria de Saúde conversar com o
coordenador Walace não quiseram abrir as portas para mim, só abriram a porta depois que dei uma
de doido gritando, dizendo que iria chamara imprensa só assim abriram a porta para mim atender
eu não sei o que está acontecendo no município de Altamira não. Nós pedimos voto dizendo que o
ser humano seria em primeiro lugar e o que vimos no nosso município é ao contrário, não estou
falando da boca para fora não estou trazendo aqui provas. Ontem liguei novamente para essa
servidora e perguntei se ela foi chamada para assinar algum documento de exoneração ela me
respondeu vereador até hoje ainda não fui demitida pelo WhatsApp aí fui com o coordenador ele
disse que tinha encaminhado para a secretária de saúde e a secretária nem em Altamira estava
entrei em contato com ela de imediato ela estava em Brasília, então não sei como foi que ela
assinou esse documento de exoneração. Então assim redigi a denúncia consultei meu advogado
fizemos denúncia de assédio moral e foi protocolado no Ministério Público, estou fazendo isso
para que tomem providências para que não aconteça novamente com nenhum servidor público do
município, nós já estamos passando por grandes dificuldades com o desemprego e uma mãe de
família ficar desempregada dessa forma isso é desumano é falta de respeito, cadê vida e, mas
futuro que vem pregando todos os dias nas redes sociais porque a pratica é totalmente diferente
pelo menos é o que está chegando até a mim no gabinete e eu só venho aqui na tribuna fazer
denúncias se eu tiver provas não venho aqui falar da boca para fora não e nem ofender só falo o
que é correto e quando tenho provas concretas para correr atrás do servidor público. Essa é a
segunda denúncia a primeira foi da Secretaria de Obras, o que aconteceu não foi só assédio moral
não teve, mas assédio envolvido lá, eu pedi para meu funcionário ir lá filmar foi filmado e eu
mostrei para a secretária o que estava acontecendo dentro da Secretaria de Obras, tenho o vídeo
como prova, isso em qualquer secretária que acontecer pode ser quem for o secretário irei sair em
defesa do servidor público municipal de Altamira, fui eleito para defender o povo, não fui eleito
para defender secretário e muito menos Prefeito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o
vereador Adevaldo Brito após os cumprimentos disse: vereador Tércio não ia falar, mas já que
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vossa excelência falou sobre o assunto vou citar, mas duas demissões feitas pelo WhatsApp minha
esposa foi demitida onde nunca pedi emprego para a mesma o Executivo deu emprego para ele no
SINE e foi demitida por telefone faltando ainda quatro dias para vencer o atestado médico dela e
se quer foi falado o motivo da demissão. Mas já sei qual o motivo vou dizer a vossas excelências,
o motivo é porque eu fiz um vídeo aonde eu fiz compromisso juntamente com o Executivo
Municipal com o bairro Vista Alegre compromisso esse de campanha que se fossemos eleitos
voltaríamos no bairro, eu já fui lá várias vezes e até o presente momento não foi lá aí postei nas
redes sociais e mencionei as famílias para licitar o compromisso que nós fizemos., minha esposa
foi demitida Weliton você sabe quanto minha esposa trabalhou na campanha e foi demitida pelo
WhatsApp ela estava de atestado médico e faltando quatro dias para vencer o atestado médico.
Meu amigo Josimar que tanto trabalhou na campanha menos de trinta dias foi demitido por
WhatsApp também sem se quer saber o motivo. Fica minha indignação e meu repúdio. Dizer
também nobres edis estou sofrendo perseguição de alguns secretários que nem pelo telefone me
atende vou mencionar aqui solicitei ao secretário de agricultura cem litros de combustível para que
eu pudesse distribuir na comunidade do Marquinho onde ele teve que sair do Ituna III para vir
buscar as mudas de maniva que conseguir através da agricultura do estado, consegui o carro para
leva as mudas, mas não consegui o combustível na secretária de agricultura. Por isso que este
vereador solicitou pedido de informação para saber onde está sendo investido o recurso dos
royalties de belo Monte um valor de mais de duzentos e cinquenta mil reais que vem todos os
meses para agricultura. Dizer que os agricultores do Ituna III estão lá sem nenhuma assistência
para suas produções. Dizer também que tenho em mãos um pedido de socorro que chegou até a
mim da comunidade do Pedral, onde pessoas já foram picadas por cobra fazendo caminhada lá, já
foi solicitado para o setor de competência para fazer o roço. Então solicito aos secretários que
possam sair de seus gabinetes e vamos trabalhar. Onde foi solicitado o valor duzentos mil reais
para cestas básicas para o Projeto Galileu, não é porque estou aqui criticando, solicitando que vou
deixar de pedir recurso, provavelmente até final do ano estarei entregando, mas dois tratores para a
agricultura e quando preciso de um trator para gradear a pista eu preciso dá o óleo porque a
agricultura não pode arcar com vinte litros de óleo, isso é inadmissível amigos. Quero solicitar a
secretária de obras Priscila Couto que Atende meus telefonemas, já tem mais de dez dias que
solicitei que fosse feito a rampa de sensibilidade enfrente o Mercado Municipal e até o presente
momento não foi feito. Fizeram a faixa e não foi feito a rampa ligo para o engenheiro e para a
secretária de obras e eles não me atendem. Peço aos secretários que possam está atendendo,
ouvindo os vereadores não estamos aqui somente para criticar, mas também para elogiar se assim
for necessário. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha após os
cumprimentos disse: dizer que estive reunido com o Corregedor Geral do Ministério Público Dr.
Manoel Santino aqui nessa Casa de Leis onde na oportunidade solicitamos essa Casa de Leis fez
uma CPI de praticamente dois de duração, onde a vereadora Socorro era presidente, eu relator foi
um trabalho sério, mas eu percebo que parece que não tem ninguém preocupado com a
humanidade não porque a cada chuva eles são obrigados a saírem de suas casas. Temos
conhecimento em relatórios de moradores que foram indenizados que em ruas acima e pessoas que
estão dentro da lagoa não foram atendidos. Então gente pelo o amor de Deus tem algo errado.
Então conversamos sobre a CPI da lagoa entre outras condicionantes como o abastecimento de
água e esgoto, sistema de pavimentação asfáltica, ou seja, são mais de duas mil condicionantes
para que a Norte Energia pudesse construir a barragem que antigamente era a barragem de Cararaô
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entre 1997 a 2000 já apareceu como barragem de Belo Monte e quão cumpriram essas
condicionantes e se Deus não tiver misericórdia não serão cumpridas porque nós precisamos
colegas vereadores tomar uma atitude provocar uma ação, até me refiro a uma situação muito
delicada essas condicionantes é preciso provocar uma situação a nível nacional. Mas o que me
preocupa senhores que aqui estão presentes me recordo muito bem quando foi convocado por duas
vezes audiência pública nessa Casa de Leis com o Presidente da Norte Energia e também com o
Superintendente Eduardo Camilo aonde a população foi convidada para discutirmos os problemas
das condicionantes e principalmente na Lagoa e na oportunidade o que nós vimos nessa tribuna de
moradores fazer chacota da cara de vereadores chamar inclusive de ladrões e víamos claramente
eles dando cotoveladas uns aos outros e sorrindo da nossa cara. Nós convocamos audiência
pública e por sinal de acordo com Regimento Interno é a única oportunidade que populares podem
usar essa tribuna para reivindicar nossos direitos que seja da Norte Energia do Poder Público ou
qualquer situação o que assistimos aqui foi uma cena eu digo aterrorizante. Como é que nós
convidamos a sociedade para brigar como nossos direitos e apropria sociedade vem aqui e nos
alfineta diante de uma população enorme. Então colegas vereadores e a todos que nos ouve está é
a minha maior preocupação é porque precisamos do apoio da sociedade, para que possamos lutar
brigar pelos direitos dos moradores da Lagoa, além de inúmeros bairros que acredito que todos os
colegas têm conhecimento que são das condicionantes da Norte Energia. Fica meu apelo senhor
Presidente. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a
presença das senhoras e dos senhores vereadores e do povo em geral e em nome de Deus encerrou
a Reunião. Mandando lavrar a presente Ata após lida e aprovada será assinada. Câmara Municipal
de Altamira, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um.
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