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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REAIZADA NO DIA 

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

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, a 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 Teixeira, Francisco de Assis da Cunha, Juares Giachini (participação on-

line), Olailton Carvalho Ferreira, Tânia Souza da Silva, Tércio Gustavo Affonso T.S.S. 

Brito de Oliveira, Roni Emerson Heck, e sendo justificada as ausências dos vereadores,  

João Estevam da Silva Neto (doente), Ivonnelson Alves Soares (problemas de 

conectividade) O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino 

Nacional Brasileiro. Em seguida solicitou a vereadora 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 Reunião Ordinária realizada no dia doze de abril do 

ano de dois mil e vinte e dois. Não havendo manifestantes, submeteu para votação, sendo 

aprovada a unanimidade. Em seguida passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora 

Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias: SÓ LEITURA:  Projeto de Lei n.º 

089/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023. Projeto de Lei n.º 090/2022, do vereador Adevaldo Brito, que estabelece 

a obrigatoriedade de divulgação de custos de veiculação de publicidade nos meios de 

comunicação. Projeto de Lei n.º 091/2022, do vereador Adevaldo Brito, que Institui o Programa 

de Incentivo a implantação de Hortas Comunitárias e Familiares no município de Altamira. 

Projeto de Lei n.º 092/2022, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a fazer a doação com clausula de reversão, do bem imóvel que menciona, para o Ministério 

Público do Estado – MPPA. Projeto de Lei n.º 093/2022, do Executivo Municipal, que autoriza 

o Poder Executivo Municipal a conceder Bolsa Auxilio Permanência para estudantes do Ensino 

Fundamental da modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos – da Rede Municipal de Ensino 

de Altamira. Projeto de Lei n.º 094/2022, do Executivo Municipal, que introduz alterações na 

Lei Municipal n.º 233/91 – alterando dispositivos na Política Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Pedido de Informação n.º 

020/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que requer ao senhor Claudomiro Gomes 

- Prefeito Municipal, enviar a esta Casa, as seguintes informações: a)  Número de veículos para 

a coleta de lixo em Altamira e Distritos; b)  Número de Servidores que compõem a guarnição 

responsável pela coleta; c)  A rota da coleta e os horários estabelecidos; d)  Cópia do todos os 

procedimentos licitatórios e contratos relacionados a aquisição de veículos e locação de contêiner 

para a coleta de lixo em Altamira. Indicação n.º 973/2022, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Competente, cadastrar e emitir Passe Livre no Transporte Público Municipal, aos alunos que 

estão cursando o Ensino Médio. Indicação n.º 974/2022, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Competente, realizar a reposição/correção salarial dos vigilantes da área da Saúde. Indicação n.º 
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959/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir os 

equipamentos e colocar em pronto funcionamento, o Posto de Saúde da comunidade Quatro 

Bocas, no Assurini. Indicação n.º 960/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, construir um prédio próprio para o CAPSI Infantil. Indicação n.º 967/2022, 

de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço manutenção de rede de 

iluminação pública na Rua Antônio Martins, no Loteamento Vista Alegre. Indicação n.º 

971/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço manutenção e 

recapeamento asfáltico na Rua da União, no bairro Boa Esperança. Indicação n.º 961/2022, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de reabertura, terraplenagem, 

encascalhamento, elevação de aterros, drenagem e implantação de manilhas para escoamento de 

águas, nos ramais: Gaviãozinho – 6,7 Km.; Maria Bonita – 3,8 Km., com implantação de bueiros 

na baixada do senhor Arlito e ramal do Irlan – 2,9 Km., na comunidade Monte Santo. Indicação 

n.º 962/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de reabertura, 

terraplenagem, encascalhamento, elevação de aterros, drenagem e implantação de manilhas para 

escoamento de águas, no Ramal Cipó Ambé – 8,69Km., dando acesso a comunidade Michila e 

no Ramal do Alagado – 6,3 Km., que dá acesso a comunidade Serrinha. Indicação n.º 963/2022, 

de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a recuperação da Ponte 

no Travessão Cajá I, próximo a propriedade do senhor Amarildo, no Assurini. Indicação n.º 

964/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que sugere ao senhor Eraldo 

Pimenta, destinar, através de Emenda Individual ou Parlamentar, recursos para aquisição de um 

Trator de Pneu para ficar à disposição da comunidade do Assurini. Indicação n.º 965/2022, de 

iniciativa do vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro), que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Escola de Ensino 

Fundamental para atender as comunidades Ituna II e Ituna III, no Assurini. Indicação n.º 

968/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização da ponte 

no Travessão da 5, próximo ao Balneário Rancho Gameleira, sentido Brasil Novo. Indicação n.º 

969/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, oferecer cursos de Capacitações, visando 

a coleta seletiva e reciclagem do lixo em Altamira. Moção n.º 036/2022, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza, que sugere que seja encaminhado Moção de Congratulações e Aplausos 

aos Desbravadores, pela passagem do Dia do Desbravador, que será celebrado no próximo dia 

14 de abril. AVULSOS: Ofícios e Mensagens enviados pelo senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, encaminhando os Projetos de Leis n.ºs 089, 092, 093 e 094/2022. Ofício n.º 

060/2022, encaminhado pela vereadora Thais Nascimento, renunciando ao cargo de Segunda 

Secretária da Mesa Diretora. Ofício n.º 175/2022, encaminhado pelo Dr. Ricardo Barboza – 

Procurador Geral do Município, enviando a Lei Municipal n. 3381/2022. Em seguida o senhor 
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Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO: Fazendo uso da palavra a vereadora Tânia Souza após os cumprimentos dirigiu-

se aos demais colegas pedindo apoio para aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra o 

vereador Assis Cunha após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para 

aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra o vereador Adevaldo Brito após os 

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para aprovação de suas matérias.  

Fazendo uso da palavra a vereadora Thaís Nascimento após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas pedindo apoio para aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra a 

vereadora Socorro do Carmo após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo 

apoio para aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra o vereador Silvano Fortunato 

após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para aprovação de suas 

matérias. VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 973 e 974/2022, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato. Indicações n.ºs 959 e 960/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo. Indicações n.ºs 967 e 971/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações 

n.ºs 961 e 962/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 963 e 964/2022, de 

iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca). Indicação n.º 965/2022, de iniciativa do 

vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro). Indicações n.ºs 968 e 969/2022, de iniciativa 

da vereadora Tânia Souza. Moção n.º 036/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 

Aprovado a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA Pedido de 

Informação n.º 020/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que requer ao senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, enviar a esta Casa, as seguintes informações: a) 

Número de veículos para a coleta de lixo em Altamira e Distritos; b) Número de Servidores que 

compõem a guarnição responsável pela coleta; c)  A rota da coleta e os horários estabelecidos d)  

Cópia do todos os procedimentos licitatórios e contratos relacionados a aquisição de veículos e 

locação de contêiner para a coleta de lixo em Altamira. Aprovado a unanimidade. Não havendo 

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

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

vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse: quero parabenizar os desbravadores aqui 

presente, pois fazem um serviço lindo aqui em Altamira, e em todo país e que Deus os abençoe, 

senhor presidente eu ouvi a vereadora Tânia e Thaís falando dos loteamentos, os quais vou repetir 

novamente, onde em campanha passamos pedindo votos e dizendo aos moradores que ali moram, 

que em janeiro de dois mil e vinte e um, íamos retirar todas as placas dos loteamentos embargados 

e o município ia fazer os benefícios que todos eles estão precisando, e não é isso que estamos 

vendo, eu ando todos os dias bairros afora em minhas caminhada e a gente vê toda dificuldade 

que esses moradores estão  tendo dentro desses loteamentos, principalmente o Airton Senna 1 e 

2, também o mais populoso que é o vista alegre e agora o mexicano que é distante da cidade e a 

dificuldade está instalada lá. A rua Santarém é a segunda filmagem que faço lá próximo a vista 

alegre, e nós vemos o total abandono da secretaria de obras, onde aquela rua é tão curta, e tão 

próxima ao centro da cidade e está lá ao Deus dará, e a secretaria sequer manda uma nota para 

esta Casa dizendo o por que até hoje aquela rua não foi feita, lá tem moradores deficientes, e 

pessoas com dificuldades de locomoção vejo tanto descaso que a Prefeitura tem feito com aqueles 

moradores da rua Santarém. Talvez seja porque este vereador hoje é oposição e colocou 

indicações para lá. Infelizmente andamos e vemos o descaso na cidade, e a secretaria teve 

coragem de falar aqui nesta Casa de leis que a operação tapa-buraco tinha parado por causa das 
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chuvas e nós sabemos que não foi por causa do inverno senhoras e senhores, sabemos que foi a 

má prestação de serviço pela equipe que estava lá, e hoje vemos um descaso na nossa cidade, até 

o Prefeito não teve a coragem de sair pelas ruas falando para o povo que não fez porque não deu 

para fazer. Também não posso deixar de falar aqui da zona rural, meu líder de governo colega 

Jaime, a zona rural está clamando, sabemos que foi muita chuva, porém que no primeiro ano foi 

mais propaganda política do que trabalho e aqui fica minha tristeza em ver nossa princesinha do 

Xingu no pior descaso, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública, infelizmente 

a infraestrutura tem deixado a desejar, para que um orçamento tão grande, só para a construção 

da secretaria de esporte eu vejo quase três milhões e meio nessa nova LDO, e nossa quadras 

sequer foram reformadas para nossos jovens jogarem, e eu fico me perguntando para que tanto 

dinheiro pois eu não vejo nenhuma infraestrutura na nossa cidade, e quando fazem  uma rua de 

cento e cinquenta metros é o  dia todinho de festa, lá na Upa tem crianças morrendo lá e eu liguei 

para a secretaria pois ela ficou de me dar respostas ontem e até hoje sequer me deu respostas, e 

eu falei para ela que precisamos fazer alguma coisa pois na Upa não tem pediatra e essas crianças 

tem que imediatamente transferida para o HGA,  pois tem que ter um pediatra para cuidar de 

nossas crianças, no momento é só senhor presidente. Facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra a vereadora Tânia Sousa, após os cumprimentos disse: eu me questiono 

muito pois estar na oposição cobramos muito e não tem como elogiar, eu queria muito subir nesta 

tribuna e parabenizar essa gestão, sei que é muito difícil uma gestão funcionar com tanta gente 

falando coisas ruins, vou começar aqui pelo caso do Mateus, um jovem de vinte e dois anos que 

foi deixar a prima na faculdade e de moto caiu num buraco, e nisso quebrou o cotovelo e foi para 

o HGA, e fez uma cirurgia e deu duas paradas, cirurgia simples e ele foi entubado por volta das 

dezesseis horas, as dez horas da noite essa família me liga, Tânia Mateus vai morrer ele está 

intubado, gente uma pessoa entubada ela é vaga zero, se tiver muitos na fila, essa pessoa passa a 

frente, no HGA não alimentou o laudo do paciente entubado, o médico liga pro regional e diz 

que tem um paciente grave aqui, Belém que regula o nossos leitos, Belém precisava ler a palavra 

entubado, essa gestão  não  tem compromisso, eles só se preocupam com quem eles querem, não 

se importam e não  querem aprender como dar entrada de um paciente pro hospital regional, eu 

peço encarecidamente que todas as pessoas de nossa cidade entenda que esta gestão  não tem 

compromisso, está morrendo gente de graça, está faltando mais amor no coração desse prefeito 

para ele entender que ele tá fraco na saúde e que ele precisa colocar gente que entenda para poder 

salvar vidas, desde quando o Claudomiro demitiu o Dr. Renan, os pés das pessoas diabéticas 

estão morrendo gente, com pé preto, mão  preta pois um serviço de vascular pois uma gestão  

dessas não  condições de parar por politicagem. Eu estou mais indignada com a questão da Upa, 

lá tem uma excelente direção e não estou para falar mal da equipe, mas ninguém trabalha sem 

equipamento e estrutura digna, nossas crianças estão tendo um surto agora e estão precisando de 

ajuda com sintomas gripais, neste momento gestora Tatiane são as crianças e não é o Covid, não 

são os idosos e não é fratura de fêmur, são crianças, upa é vinte e quatro horas, você tem que 

contratar pediatra para Upa, ou mandar aquela diretora lá do HGA receber essas crianças para 

colocar na ala da pediatria, não  adianta aquela gestora deixar na emergência pois a emergência 

do HGA não atende crianças, gente é uma desorganização que não  tem tamanho, voltando para 

o caso Mateus, ele só entrou no regional há uma hora da manhã e eu falei para a família que 

ficasse lá até ele entrar na ambulância e que mandassem colocar no sistema dele a palavra 

entubado, acho que o Mateus está se recuperando desse trauma que ele passou. Claudomiro tua 
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saúde está fraca, você está matando mais pessoas que a gestão anterior, o HGA recebeu duzentos 

lençóis e isso não motivo de comemorar pois você tem que entregar lençóis todo mês, já era para 

estar fazendo esse serviço a tempos, e a Upa não recebe lençóis por que? Eu queria fazer outra 

denúncia, os postos de saúde estão recebendo água lá do centro de diagnostico sem água potável 

fechada, estão levando num galão e dando para funcionários tomarem, ninguém é cachorro não 

para estar tomando água suja, vocês precisam ter licitações para levar água de qualidade para as 

pessoas, funcionários são humilhados e não podem falar nada e vocês ainda querem que bebam 

aquela água de qualquer jeito. Outra coisa que quero falar é das dentaduras, próteses dentarias, o 

C.E.O, essa gestão não teve competência para preparar uma dentadura para entregar isso é um 

absurdo minha gente, está passando dos limites e ninguém aguenta, vocês podem estar bem na 

educação mais na saúde não estão. Facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da 

palavra o vereador Tércio Brito, após os cumprimentos disse: a vereadora Tânia fez uma 

denúncia gravíssima o que vem acontecendo no município de Altamira, quantas vidas mais 

iremos perder por incompetência? Principalmente na secretaria de saúde, hoje mais uma vez 

estaremos indo a Upa, pela má gestão que vem acontecendo com as nossas crianças, um surto de 

sintomas gripais e que a gestão não consegue fazer nada, e o que disseram ao vereador Dedé foi 

que não podem fazer por estarem recebendo pacientes de outros municípios, entrega a pasta se 

não dá conta, não pode fazer inexibilidade e licitação neste caso de um pediatra ir lá atender, hoje 

eu trago uma denúncia gravíssima, mais uma denúncia agora registrada pela senhora Maria de 

Fátima Sousa, uma denúncia com noventa e cinco laudas, sabem de que? Do contador Estélio 

Tavares que esteve fazendo a prestação de contas do prefeito, simplesmente não tem currículo, 

não tem condições para assumir uma contabilidade num município do tamanho do nosso, e 

fraudou os documentos da senhora Maria de Fátima Sousa Pessoa, aqui está a denúncia por esta 

pessoa que me procurou aqui neste meu gabinete, para registrar que nunca foi responsável técnica 

desta empresa Estélio Tavares Filho Consultoria, a prefeitura municipal firmou um contrato com 

esta empresa para o ano de dois mil e vinte e dois, com um valor mensal de oitenta mil reais, 

valor mensal que multiplicado por doze dá uma bagatela de novecentos e sessenta mil reais, quase 

um milhão, para uma empresa que fraudou os documentos e assim está na denúncia da senhora 

Maria de Fátima e a título de esclarecimentos para a população, a contração desta empresa foi  

feita por inexibilidade e licitação, o que quer dizer isso? É quando o prefeito tem tanta confiança 

na pessoa que ele vai e contrata para executar os seus serviços e para isso acontecer a pessoa tem 

que ter uma capacidade técnica, e sabe qual foi a capacidade técnica utilizada? A da senhora 

Maria de Fátima, uma senhora com cinquenta e seis anos de experiências no mercado e como o 

senhor Estélio não tem experiência nenhuma, utilizou todos esses documentos da Maria de 

Fátima, o que me pergunto é que está gestão está sendo campeã em fraudar documentos, segundo 

o próprio prefeito Claudomiro Gomes disse aqui nesta Casa que o médico tinha fraudado o 

prontuário da saudosa Luciane Albuquerque, líder de governo vossa excelência tem essa 

responsabilidade de trazer um retorno para esta Câmara Municipal, o porque o prefeito 

Claudomiro Gomes fez o contrato com esta empresa Estélio Tavares Filho Consultoria, eu já 

disse que o Rodolfo é o lobista agora temos o burlista, até quando vamos passar isso aqui no 

município de Altamira? E ver pessoas fraudando documentos para ganhar licitações por que só 

foi contratada porque o prefeito assinou. Então por que a secretaria de saúde não vem aqui e não 

faça um contrato de inexibilidade e licitação e contrata um pediatra para atender essas crianças 

que estão na Upa. Aqui fica meu repúdio e finalizo dizendo que a senhora Maria de Fátima está 
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à disposição desta Casa para que possa vir aqui prestar quaisquer esclarecimentos e a afirmação 

de que nunca teve contato com o senhor Estélio, e que nunca deu nenhum documento para que 

esta empresa fosse beneficiada em nenhum processo licitatório. A vereadora Thais solicitou um 

a parte que após ser concedido disse: este mesmo contador adulterou um documento do site do 

tesouro nacional e apresentou aqui um documento adulterado onde ele retirou a pasta das pessoas 

com deficiências e eu tinha na minha mão naquele dia o mesmo documento original em que eu 

vi a alteração do documento que ele tirou e fez uma apresentação aqui e sequer mencionou a 

questão da pessoa com deficiência, isso é algo muito grave, e eu estou com você conte com meu 

apoio, pois desde que eu vi aquela situação aqui na Câmara aquilo me preocupou e eu o questionei 

sobre o documento e ele nada disse, mais eu sei que foi  adulterado, pois se não  fosse estaria 

igual o meu. O vereador Tércio seguiu sua fala: a senhora Maria de Fátima além de ir ao MP em 

Belém, disse que estará formalizando a queixa a delegacia da polícia civil. Assim a justiça tomara 

suas decisões e a Câmara tomar também suas decisões e o prefeito municipal acordar e para de 

trazer essas pessoas incompetentes e calhordas para nosso município. O presidente vereador 

Silvano Fortunato pediu para que o vereador Tércio deixasse na secretaria legislativa a denúncia 

formalizada, para que a Câmara pudesse também tomar as devidas providências, e que iria 

aguardar os órgãos da justiça e suas decisões para que as ações possam caminhar em 

conformidades. Em seguida facultou a palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que 

após os cumprimentos disse: eu gostaria de falar de uma indicação desta vereadora que foi 

atendida pelo governo do estado, onde fiz a indicação para o governador Helder Barbalho, que 

fizesse a instalação de uma agência transfusional no HGA no mutirão, a qual fiz para que o 

prefeito intercedesse ao governador do estado, esta indicação foi no mês de abril do ano passado, 

onde também está vereadora encaminhou para o presidente da fundação o centro de hemoterapia 

e mastologia do Pará do Hemopa, ao Doutor Paulo Bezerra, solicitando e justificando em termos 

a agência transfusional dentro do hospital do mutirão, e também encaminhei um oficio para a 

Deputada Estadual Dra. Heloisa Guimarães onde eu estive várias vezes em Belém no Hemopa, 

com a Dra. Luciana Maradei e a Deputada Estadual Dra. Heloisa Guimarães que tem um trabalho 

nessa região, principalmente quando veio o hospital regional, onde as portas do Hemopa foram 

abertas e lá foi dito pela diretora técnica Dra. Luciana Maradei que Altamira ainda não tinha uma 

agência transfusional pelo fato da gestão anterior não ter interesse, então conversei com o prefeito 

Claudomiro que me disse vá em frente Socorro, então senhores e senhoras eu recebi o oficio do 

Dr. Paulo Bezerra presidente da fundação Hemopa, que me informava o layout todo o projeto da 

agencia e que desde quinta-feira já recebemos todos os equipamentos que havíamos solicitados 

ao governo do estado e que está instalada no hospital do mutirão e que já está tudo pronto e 

estamos aguardando o governador do estado no final do mês, foi assinado um convênio entre o 

estado e a prefeitura, já foram contratados técnicos em patologia clínica, técnico de laboratório, 

biomédica para que realmente possa funcionar, e a partir de março parabenizo o prefeito 

municipal Claudomiro Gomes, o governador do estado Helder Barbalho, a Dep. Estadual Dra. 

Heloisa Guimarães, ao presidente do Hemopa e a todos os que estão empenhados em fazer o bem 

para os munícipes de Altamira, e no final do mês o governador estará aqui para fazer a 

inauguração desta agência transfusional no HGA. Estive na upa duas noites e vi que muitas 

crianças estão com problemas respiratórios, e outros pacientes aguardando leitos para o regional 

e HGA, duas pessoas com AVC e uma delas a mãe do Cristiano, mas não precisou ser transferida, 

ou seja estamos com um número de leitos e precisamos de mais leitos no regional, outra coisa o 
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hospital municipal lotado e realmente está um caos, as pessoas me ligam e nós fazemos o possível 

para tentar, mas quando não tem leitos realmente é muito complicado, e saindo daqui voamos 

oficiar a secretaria de saúde para que possa providenciar medicação básica e medicação 

psicotrópica para a unidade básica do CAPS, pois recebemos uma denúncia da senhora 

Sacramenta logo cedo hoje, e para finalizar quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade 

e agradecer aos pares pelas aprovações das indicações desta vereadora. Facultou a palavra ao 

vereador Enfermeira Jaime que após os cumprimentos disse: atravessamos sim dias difíceis, 

como a nobre vereadora citou a unidade das quatro bocas eu estive acompanhando em reunião 

com o senhor Mateus e Sivaldo, coordenador de assistência básica rural, onde um dos maiores 

gargalos daquela localidade é a energia, onde a construtora não fez o pedido a equatorial e junto 

a sec. de obras e sec. de saúde, já estão providenciando e protocolado e eu creio que nos próximos 

dez dias a gente já consegue colocar energia naquela unidade e toda a manutenção. Com relação 

a zona rural sabemos das dificuldades no tempo de chuva e neste inverno é de um período longo, 

já estamos trabalhando, já que o sol já está aparecendo com mais frequência e as equipes de 

terraplanagem não tem medido esforços para estarem dando trafegabilidade para a comunidade, 

uma vez sabemos que todo trabalho feito durante o dia, uma chuva pode pôr tudo a perder e tendo 

em vista que toda população do travessão da Firma estão sofrendo muito, acredito no trabalho e 

na perseverança para vencer esses dias difíceis, o vereador Tércio nobre colega fez uma 

importante denúncia, e eu sempre enfatizo que uma denúncia vindo com robustez e com 

documentação ela tem sim que ser vista e apurada e pode ter certeza que vamos estar atrás para 

investigar para que todo e qualquer culpado e que depois que julgado pela justiça ela tenha que 

pagar, estarei conversando com o executivo pois isso é grave, o vereador Tércio solicitou um a 

parte que após ser concedido disse: vereador Jaime eu agradeço seu retorno quanto líder do 

governo e lhe peço que converse com o executivo sim, mas também nós temos que agir da mesma 

forma que o executivo agiu com uma servidora, sendo torturada, humilhada psicologicamente 

pela postura do executivo, não vou citar nomes mas todos sabem quem é da área da saúde, peço 

que não investiguem e tendo de fato a constatação com fatos verídicos isso possa ser 

encaminhado o registro do CRC, esse cara tem sim que ser penalizado e não  ser apenas afastado. 

O vereador Jaime seguiu dizendo: correto vereador, com relação a upa citado realmente à um 

número grande neste período sazonal de síndrome gripal e a falta de leitos neste município está 

grande, uma vez que Altamira é polo da região vimos a necessidade e sentimos na pele a 

necessidade do aumento de leitos tanto para o regional quanto para o municipal, e levarei todos 

esses questionamentos que já estão sendo discutidos com a nossa secretária de saúde, a vereadora 

Tânia solicitou um a parte e após ser concedida disse: líder do governo a equipe na upa já lhe 

procurou também, profissionais amanheceram chorando ao lado de uma mãe, e você está sabendo 

de todos os relatos da upa e todo o sofrimento que estas crianças estão passando e é possível fazer 

algo, contrata um pediatra para um postinho com mais facilidade para ser feito as consultas, botar 

medicações pois as mães estão  comprando medicações, melhorar o fluxo para o HGA. Seguindo 

o vereador Jaime seguiu dizendo que: todas as demandas e propostas então sendo conversadas 

pelo executivo. O presidente vereador Silvano Fortunato após os cumprimentos disse: falar dos 

assuntos debatidos aqui, na questão da upa, eu também tenho recebido bastante ligação, seja na 

madrugada, seja na semana santa, no domingo no sábado enfim diariamente, pessoas com fratura 

de fêmur, com AVC, baleadas e outras traumatizadas, outras com infartos, todas são vagas zero 

e liguei para o diretor do hospital regional, liguei para o diretor da SESPA Valdecir Maia e 
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quando fui atendido eles me colocaram tudo que já foi relatado aqui e propalado por todos os que 

me antecederam, falta de leito, a situação da saúde em termos de sazonalidade que nós estamos 

passando em relação deste surto de virose, e a Upa ontem eu tive conversando com uma pessoa 

que estava lá com a mãe na observação e estava me relatando de pessoas que estavam a treze 

dias que não  conseguem leitos para o hospital regional e essa situação é crítica e nós iremos hoje 

encaminhar um oficio ao diretor da Sespa que cabe a ele relatar ao governo do estado e ao 

secretário de saúde, nós vamos encaminhar documentos para entender o porquê que o fluxo da 

upa ao HGA, faremos os encaminhamentos que precisam ser feitos pois até mesmo uma vez que 

todos aqui tem conhecimento dos atos médicos cabe a ele fazer a transferência desse paciente e 

cabe o médico decidir qual complexidade e nível de urgência ele tem, e não cabe a nós que não 

temos formação na área, e eu tenho conversado com alguns médicos e eles tem me dito que a 

grande maioria é perfil regional e não é perfil municipal devido os equipamentos que lá tem, e 

de acordo para encerrar quero deixar claro ao parlamento que conforme a constituição  federal 

artigo quinto inciso cinquenta e cinco todos tem direito à ampla defesa  e ao contraditório e não 

se pode condenar antes da defesa, e é preciso apurar e que ajustiça diante das provas possa tomar 

as decisões, eu tenho certeza que esta denúncia sendo registrada o poder judiciário tomara as 

devidas providencias e nós iremos aguardar para poder tomar as nossas, dentro da legalidade e 

do processo legal. O vereador pediu que registrasse em ATA o convite a senhora Maria de Fátima 

para que a mesma possa vir ao Poder Legislativo fazer seus esclarecimentos e para que nós junto 

a presidência desta Casa e comissões iniciar uma investigação e a gente emitir um parecer não 

de condenação, mas um contendo os relatos da servidora. O presidente seguiu dizendo que o 

regimento interno que não podemos fazer uma audiência de forma aberta, o único instrumento 

legal é a abertura de uma CPI para investigarmos, e para isso precisamos as assinaturas de um 

terço dos parlamentares ou o plenário em sua maioria decida abrir uma CPI, agora fora esses 

instrumentos que estão  segurado na lei orgânica, não podemos fazer, e com base em tudo que 

foi registrado em ATA eu desejo a todos uma tarde abençoada, dia do índio, e em nome de Deus 

encerro esta sessão. Mandando lavrar a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada. 

Câmara Municipal de Altamira, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 

dois. 
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