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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA DOIS DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos dois dias do mês de março 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: Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Thais 

Miranda Nascimento, Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva Teixeira, Eládio Farias de Oliveira, 

Francisco de Assis Cunha, João Estevam da Silva Neto, Juares Giachini, Olailton Carvalho 

Ferreira, Roni Emerson Heck, Tania Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso Tápias Schwamback 

Storch Brito de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem 

o Hino do Estado do Pará. 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. Mandando justificar a ausência do vereador Ivonnelson Alves Soares 

(zona/rural). Em seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio, após os 

cumprimentos disse: no uso dessa tribuna quero trazer uma notícia maravilhosa para nossos altamirenses. 

No dia 26 (vinte e seis) de janeiro este vereador juntamente com o vereador Adevaldo Brito, tivemos 

audiência com o Deputado Joaquim Passarinho e na oportunidade solicitamos uma emenda parlamentar 

para que pudesse ajudar o município no combate ao COVID-19. Saímos de lá graças a Deus com resposta 

positiva do Deputado com a emenda parlamentar no valor de um milhão e quatrocentos mil reais, que vai 

ajudar muito nosso município. Então quero parabenizar nosso Deputado Federal Joaquim Passarinho 

sempre assumindo compromisso com nosso município e com a região do Xingu. Na oportunidade quero 

ressaltar também em relação a pandemia COVID-19, que no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2021, 

solicitei ao Deputado do Estado que providenciasse leitos ou um hospital de campanha para nossa região 
para que não possamos passar por tantas perdas como já passamos por entes queridos e amigos próximos. 

Dizer que estive em visita na comunidade do Cupiúba, aonde pude verificar de perto a dificuldade dos 

ACSs, desse profissionais de saúde na comunidade. Solicitei ao Executivo através da Secretaria Municipal 

de Saúde que providenciasse urgentemente mas profissionais de saúde para estar atendendo aquela 

população. Haja vista a quantidade de crianças e idosos que precisa desse atendimento. Solicitei a DIP 

(Departamento de Iluminação Pública) que providenciasse a iluminação pública nos bairros de nossa 

cidade, sabemos que quando há dificuldades na iluminação pública há aumento na criminalidade, assaltos, 

violência colega Juares a tendência é só aumentar. Dizer também que fizemos uma visita no Travessão do 

Gaviãozinho, este vereador juntamente com o vereador Adevaldo Brito, onde fomos convidados pela 

população aonde nos apresentaram um Posto de Saúde que não é habilitado senhor Presidente, onde não 

tem a mínima condição de atendimento. Os moradores nos solicitaram junto à Secretaria de Saúde junto 

ao Executivo Municipal que pudéssemos levar essa demanda. Haja visto que 600 (seiscentas) famílias 

estão precisando desse atendimento. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo 

Brito, após os cumprimentos disse: senhor Presidente complementando a fala do vereador Tércio, dizer 

que na última semana estivemos com o senhor Prefeito Claudomiro Gomes, aonde ficou acordado que 

essa emenda no valor de um milhão e quatrocentos mil reais, seria para comprar uma ambulância traçada 

para a população do Assurini, sendo uma promessa de campanha deste vereador que será cumprida. Dizer 

também que pedi uma ambulância para a UPA. Também duas patrol mecanizada para servir nossos 

agricultores. Dizer também senhor Presidente que na ocasião nosso Deputado Joaquim Passarinho nos 
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prometeu uma patrol mecanizada para o semestre segundo semestre. Nobres colegas quero dizer que nosso 

município de Altamira só terá a ganhar com o nobre Deputado Joaquim Passarinho que com muita 

coragem e muita garra vem trabalhando no município da Transamazônica. Informar também que no 

último final de semana estive no Travessão da firma visitando e fui até no Travessão do Picadão nobre 

João do fusca, aonde constatamos muitas dificuldades dos moradores que ali residem. Peço ao Executivo 

que o mais breve possível possa fazer algo emergencial para que possamos socorrer os moradores que ali 

residem. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os 

cumprimentos disse: gostaria de fazer alguns apontamentos: no dia 18 (dezoito) de fevereiro, recebemos a 

visita nessa Casa o Movimento de Coletivos Negros da Transamazônica e Xingu. Esse movimento trouxe 

a carta aberta da Colisação Negra por Direitos. Nessa carta eles estavam solicitando a implementação do 

auxílio emergencial municipal que é um assunto que me chamou atenção por entende que em nosso pais 

estamos vivenciando um grande índice de pobreza e nós precisamos procurar um meio de combater essa 

desigualdade social e também está amparando essas pessoas em estado de vulnerabilidade. Outra situação 

que me chamou bastante atenção é onde eles estão pedindo a retomada imediata do auxílio emergencial 

federal no valor de 600 (seiscentos reais) até o fim da pandemia. Também a vacinação para todos através 

do Sistema Único de Saúde. Sabemos que a vacinação não será executada de forma imediata para todos. 

Mas atendo os pedidos do movimento social, trazendo até a tribuna essa pauta. Peço aos colegas 

vereadores para que possamos está discutindo a cerca dessa situação. Gostaria de solicitar também ao 

Executivo Municipal que seja marcado audiência para essa Casa juntamente com os movimentos sociais 

sejam de modalidade on-line para estarmos discutindo essa documentação do auxílio emergencial 

municipal. Quero ressaltar também que esse mandato ele será a voz dos movimentos sociais e de toda 

sociedade altamirense. Dizer que toda sociedade altamirense pode contar com essa vereadora. Dizer 

também que no dia vinte de fevereiro fizemos visita na comunidade da Princesa do Xingu juntamente com 

o Executivo Municipal e uma comitiva de vereadores dessa Casa. Aonde foi entregue uma ponte no 

Travessão da seis para a comunidade e demais usuários. Também visitamos o Posto de Saúde da Princesa 

da do Xingu. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, 

após os cumprimentos disse: dizer que fizemos algumas visitas, dentre elas já foi até falado por outros 

vereadores que fomos na Princesa do Xingu, aonde foi inaugurada a ponte, o Prefeito estava presente 

juntamente com uma comissão e foi entregue essa ponte para a população que estava sofrendo há muito 

tempo com dificuldades para passar nessa ponte, que hoje é realidade. Os moradores agradeceram ao 

Prefeito Municipal sobre a questão da ponte que foi feita num período bem rápido. Na Princesa do Xingu 

tivemos com a Secretária e o Prefeito. Também depois eu e o Enfermeiro Jaime participamos de uma 

reunião na Princesa do Xingu juntamente com o Secretário de Planejamento, aonde foi feito um 

levantamento sobre a possível reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Princesa do Xingu. O 

Enfermeiro Lagerson também estava presente onde verificou todas as necessidades daquela Unidade de 

Saúde para que realmente funcione. Através de uma indicação de minha autoria solicitei também a 

questão dos atendimentos de enfermagem, atendimentos médicos e atendimentos odontólogos, a 

enfermagem levando a tensão básica que é através das consultas de pré-natal, vacinação, PCCU, enfim 

levar a tensão básica como o todo. Também solicitei para a Vale Piauiense e Serrinha também. Também 

estivemos visitando a comunidade dos Quatro Bocas, aonde vimos também colega João do fusca, a 

situação precária para chegar até no Quatro Bocas, foi colocada as dificuldades ao Prefeito. O Prefeito 

também esteve no Assurini e viu de perto a situação das pontes. Informo que já foram feitas as pontes e no 

domingo vai ser entregue a trafegabilidade para aquela população do Assurini. Dizer que domingo estarei 

lá também nos Quatro Bocas com os demais vereadores, com Executivo Municipal para fiscalizarmos o 
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trabalho que foi feito e inaugurar as pontes onde aquela população tão sofrida principalmente na época de 

chuvas. Informar também que participei como conselheira dos direitos da criança e do adolescente a 

primeira reunião, aonde fui nomeada a Presidente do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 

Então vimos em toda nossa cidade a questão da infraestrutura precária, aonde todos os vereadores 

conversamos com o Executivo Municipal sobre as situações deixadas pelo governo anterior a nossa cidade 

no abandono. Aonde o Executivo Municipal nos colocou as dificuldades que o governo hoje apresenta as 

dificuldades financeiras, onde o mesmo vai fazer o possível para estar atendendo as demandas dos 

munícipes dessa cidade, na questão da infraestrutura, na questão da limpeza pública, na questão da 

iluminação pública também aonde está sendo feita na DIP (Departamento de Iluminação Pública) um 

levantamento de todas as lâmpadas do município para que realmente possa se fazer uma licitação para que 

tenhamos iluminação pública, porque iluminação pública também é segurança. Dizer também que no 

Santa Benedita fizemos uma reunião com alguns moradores, aonde colocaram todas as problemáticas do 

Santa Benedita e uma das problemáticas é a questão da iluminação pública. Também uma questão muito 

séria e que poucas pessoas do nosso município não tem preocupação com o ser humano, com seus 

parentes e com os amigos com relação ao COVID-19, vimos muito ainda as pessoas andarem sem 

máscaras. O COVID a cada dia só aumenta não somente no município de Altamira e sim no nivelo 

nacional e internacional. Dizer que é uma grande preocupação como profissional de saúde, deixo o recado 

para as pessoas que estão nos ouvindo use máscara sempre que possível lave as mãos, mantenha o 

distanciamento social, que só assim poderemos reduzir esse número alarmante de CORONA VÍRUS que 

tem no nosso município de Altamira. No dia 22 (vinte e dois) de fevereiro não tínhamos nem um leito no 

Hospital Regional vago nem leito clinico e nem de UTI. Então se precisasse naquele momento não tinha 

nem um leito. Agradeceu. O senhor Presidente Silvano Fortunato informou a todos que nem um veículo 

de comunicação nessa Casa foi barrado ou proibido de ter acesso ao Plenário para fazer a cobertura da 

sessão. Quero informar que não houve nem um tipo de proibição da Presidência e nem da Mesa Diretora, 

isso não congratula com a democracia. Qualquer meio de comunicação terá acesso livre nessa Casa 

conforme nós estabelecemos aqui a nossa primeira sessão ordinária, se isso acontecer queremos que o 

veículo que se sinta prejudicado que faça o acesso diretamente com a Presidência eu tomaremos as 

medidas, porque não partiu da Presidência e nem da Mesa Diretora nem uma ordem desse sentido. Dizer 

mais uma vez qualquer veículo está livre para fazer a cobertura das sessões das Câmara Municipal. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, que após os cumprimentos 

disse: na última sessão solicitei a Secretaria do Estado (SE$PA) o aumento de leitos para nosso município 

por entender que a pandemia não acabou como muito bem falou quem me antecedeu. É uma situação que 

se não nos unirmos vãos perder o controle e assim quando formos nos acordar poderemos ficar na situação 

igualmente ficamos da vez passada. Eu entendo que o hospital de campanha que tínhamos pouco nos 

serviu por atrasos e tempo inoportuno, dizer que temos que ser imediatos estamos diante de numa 

pandemia, vidas estão indo. Nesse momento faço apelo a toda população que nos ouve vamos nos 

conscientizar com o uso de máscaras, evitar aglomerações, vamos diminuir nossas saídas, vamos todos 

darmos as mãos. Quando falamos em saúde logo reflete também economia. E preocupado com a saúde e 

com a economia na saúde, solicito aos órgão tanto do estado quanto do município a união entre eles 

Executivo, Legislativo e Secretarias do Estado e Municipal para que possamos juntos dar as mãos e 

procurar medidas que venha nos fortalecer contra o COVID-19, que sabemos e sentimos a força dele todos 

os dias. Fiz essas solicitações e também procurei a CDL e o SIRALTA e aos nossos produtores rurais 

porque todos nós sabemos que sem economia também adoecemos e já sentimos essa necessidade da falta 

de alimentos na mesa de muitas famílias no nosso munícipe como bem disse a vereadora Thais a 
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necessidade do alimento, o auxílio emergencial seja ele federal ou municipal temos sim que dar as mãos e 

buscar sanar essas necessidades do nosso município. Fico feliz com a fala dos nobres colegas quando 

citam a comunidade da Princesa do Xingu é uma comunidade que estava abandonada a muito tempo e 

hoje estamos lá conhecendo a realidade apresentando todas as dificuldades aos órgãos competentes para 

que haja um caminho para solução do problema. Quero agradecer ao Executivo pelas solicitação já 

atendidas sabemos das dificuldades que lá se encontra mas se as dificuldades dos nossos setores são 

grandes as necessidades da nossa população é maior porque é a nossa população que está sofrendo sem 

trafegabilidade, sem iluminação pública, sem hospitais. Então essa é a nossa função, fiscalizar trazer ao 

Executivo apresentar toda a dificuldade da população, foi para isso que a população nos confiou e é isso 

que vamos fazer. E também ser justo agradecer ao Executivo pelas solicitações já atendidas sabemos da 

dificuldades encontradas.  Agradecer aos secretariados por ter nos atendidos a cada vez que buscamos, que 

solicitamos, sendo assim o Executivo já vem executando alguns pedidos nossos esses são nossos anseios, 

nossos desejos que possamos sim ser a voz do povo e a voz dum povo que seja atendido Agradeceu. Eu 

acredito que vamos desempenhar essa função, estou aqui para representar cada cidadão de Altamira, seja 

qual for a delimitação do município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Presidente 

Silvano Fortunato, disse: quero fazer esclarecimento a imprensa geral que foi estabelecido pela Mesa 

Diretora dessa Casa que cada veículo iria ter um cinegrafista e um repórter até por conta de que já fomos 

notificados pela Vigilância Sanitária a pedido do Ministério Público por conta da sessão anterior que teve 

aglomerações por não conter o número de vinte (20) pessoas conforme o decreto municipal. Então diante 

desse mal entendido que fique bem claro perante a imprensa que será permitido a entrada de duas (02) 

duas pessoas por cada veículo e também que apresente as credenciais na entrada, até por conta de 

resguardar a segurança de todos nós. Esse informe já tinha sido falado anteriormente sobre essa limitação 

de pessoas pela imprensa, assessores de vereadores e servidores da Casa. Estamos compactuando com a 

imprensa presente porque somos democrata na essência, a imprensa é um dos pilares na democracia e do 

estado democrático de direito. Conto com a compreensão da imprensa e da mídia em geral porque 

precisamos obedecer regras. A partir do momento em que nós não dizermos isso nós também somos 

criticados por colocar em risco a vida dos funcionário, colegas vereadores e de todos que estão presentes 

neste recinto. Na sessão anterior fomos duramente criticados nas redes sociais porque havia muitos 

assessores parlamentares no recinto e assim o Ministério Público assistindo ao vivo nossa sessão acionou 

a Vigilância Sanitária, quem estava presenciou a presença da Vigilância Sanitária aqui nessa Casa, então é 

para a segurança de todos que está no Plenário. Em seguida passou a direção dos trabalhos ao senhor 

Vice-Presidente para que também possa fazer uso da palavra. Assumindo a direção dos trabalhos facultou 

a palavra ao vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse: preciso esclarecer algumas pautas 

colocadas pelos colegas vereadores. Inclusive a Mesa Diretora em reunião na semana passada e também 

nessa semana tratamos de algumas pautas, onde quero que chegue as informações a todos os cidadãos 

altamirenses. 1- sobre o auxílio emergencial municipal que essa Casa aprovou, no ano de 2020 no valor de 

(dois milhões e cem mil reais), fui buscar informe foi estabelecido a regra. Todos os vereadores da 

legislatura 2017/2020, indicaram suas emendas impositivas para que esse auxilio fosse pago. Buscando 

informações junto a SEMINS nos foi informado vereadora Thais que esse auxilio foi pago, eu pedi 

informações oficiais, duas servidora que lá trabalhavam uma de nome Lindinalva e a outra Círia, elas 

afirmaram que foi pago esse auxílio aos beneficiários na época. Se for necessário vamos convocar essas 

ex-servidoras e os novos servidores que lá estão tomando conta desses programas para que possamos ter 

de fato essa informação oficial. Até então ainda não nos chegou essa informação, eu estou me 

socializando com todos nobres os pares, com a imprensa e também com a sociedade altamirense de que 
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houve esse pagamento desse auxílio aos beneficiários. Ontem estivemos reunido com a Mesa Diretora os 

vereadores João Estevam, Roni Heck e Juares no gabinete da Presidência, onde falávamos naquele 

momento sobre as emendas impositivas desse ano de 2021 que precisamos definir. Convido os colegas 

vereadores da área da saúde que possamos deixar nossa emenda desse ano para custeio da saúde pública 

que tanto precisa naquela secretaria, vivemos um momento onde os colegas me antecederam momentos 

críticos de pandemia, que a COVID-19 acelerou a infecção e a transmissão. Tenho o relato de ontem à 

noite onde estava em reunião com o senhor Prefeito Claudomiro Gomes, que estamos começando a 

transferir pacientes para outros municípios para Ananindeua e Marabá por não disponibilizarmos de leitos 

de UTI disponível. Fora outras doenças que estão sendo emergenciada por conta de não termos leitos de 

UTI disponível fora as outras doenças que estão sendo negligenciada por conta de não termos leitos de 

UTI para atendimento da população. Então isso significa que podemos entrar em colapso se já não 

estamos em relação a rede isso é bastante perigoso uma vez que não há no momento nem um sinal de que 

haverá diminuição da infecção pelo contrário. Os especialistas estão informando aos órgãos 

principalmente ao Ministério da Saúde que essas duas semanas que temos pela frente podem ser as 

semanas mais críticas da pandemia no país, tanto é que os Secretários Estaduais de Saúde através da 

CONAS (Conselho Nacional dos Secretários da Saúde dos Estados) est5ão solicitando ao Presidente da 

República que decrete toque de recolher no País, então a situação é muito séria, critica. Percebemos 

nobres colegas que economia e saúde precisam andar juntas porque não podemos asfixiar a economia, e se 

não tomarmos as medidas restritivas estaremos cometendo um grave crime quando a vida humana também 

está em jogo. A gente percebe como a economia de Altamira esta asfixiada quando nós temos em cima da 

mesa mas de 300 (trezentos) currículos de pessoas pedindo emprego. Nós convidamos para vir aqui o 

enfermeiro Osvaldo para falar sobre a situação e o diagnostico atua da COVID. Agradeceu. Em seguida o 

senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo que faça a leitura das matérias.  SÓ LEITURA. Projeto de Resolução n.º 001/2021, que dispõe 

sobre o detalhamento da natureza da participação de vereadores nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias 

da Câmara Municipal de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Indicação n.º 061/2021, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, realizar o serviço emergencial de 

Tapa Buraco na BR 230, rodovia Transamazônica, no perímetro urbano de Altamira.  Indicação n.º 

007/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Tarcísio Gomes de Freitas – 

Ministro de Estado da Infraestrutura, que mobilize esforços junto a DNI, no sentido que seja realizada a 

duplicação da BR-230, rodovia Transamazônica, no perímetro urbano de cidade de Altamira, Estado do 

Pará.  Indicação n.º 036/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, 

implementar o serviço de Transporte Inter Hospitalar entre as Unidades de Saúde de Altamira. Indicação 

n.º 037/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar ações da Tapa Buraco 

na Avenida Via Oeste, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 054/2021, de iniciativa da vereadora 

Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes, - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, dar prioridade na vacinação contra a COVID-19, para os trabalhadores da Educação 

(professores, diretores e demais servidores da rede pública e privada dos Ensinos Fundamental, Médio e 

Superior) no município de Altamira. Indicação n.º 059/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, 

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

ações da Tapa Buraco na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades da Escola Ulisses Guimarães. 
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Indicação n.º 039/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, 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 na Rua Santarém, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação n.º 040/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de 

revitalização da rede de iluminação pública, com troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, nas 

comunidades Vila Canopus, Princesa do Xingu, Cachoeira da Serra, Castelo de Sonhos, Vila Sol 

Nascente, Quatro Bocas e comunidade João Pezinho. Indicação n.º 004/2021, de iniciativa do vereador 

Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, 

através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas definir os limites topográficos, como 

também, as providências necessárias para a implantação do Distrito do Assurini, o qual foi criado através 

da Lei Municipal n.º 3.166/2012, pela então prefeita Odileida Sampaio. Indicação n.º 011/2021, de 

iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal 

de Altamira, através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, 

linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica na Rua Santo Antônio, no distrito 

de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 041/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, 

realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e 

pavimentação asfáltica nas Ruas WE-04, WE-09 e WE-10, no bairro Liberdade. Indicação n.º 042/2021, 

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

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com 

galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Ruas WE-02, 

WE-05 e WE-11. Também na Perimetral Norte e Pedro Vieira, no bairro Liberdade. Indicação n.º 

043/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com 

galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Ruas 03 e 06, 

no bairro Parque Ipê. Indicação n.º 044/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de Tapa Buraco na rodovia Magalhaes Barata, entre a rotatória e o Posto de Combustíveis, em 

frente ao escritório do Bacana.  Indicação n.º 045/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio, que 

sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, encaminhar para tramitação nesta 

Casa, Projeto de Lei prevendo diretrizes para a Política Municipal de Promoção da Saúde do Idoso e do 

Envelhecimento Saudável, priorizando a necessidade de intensificar ações que mobilizem conscientização, 

cuidado e prevenção para a saúde do idoso. Indicação n.º 046/2021, de iniciativa do vereador Davi 

Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, realizar os serviços 

de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento 

nas Ruas Santo Antônio e Dom Mário Silva, no bairro São Domingos.  Indicação n.º 047/2021, de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira, realizar estudos de viabilidade para a construção de um novo Cemitério Municipal. Indicação n.º 

048/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar ações da Tapa Buraco e limpeza na Rua 

09, no bairro Mutirão. Indicação n.º 049/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar a 

contratação de um profissional para representar o TFD (Tratamento Fora do Domicílio) em Belém, visto 
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que os processos estão parados devidos a falta de um profissional.  Indicação n.º 050/2021, de iniciativa 

do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, 

através da Secretaria competente, viabilizar a implantação de bueiro para escoamento de água pluvial, no 

travessão Gorgulho da Rita, próximo a propriedade do senhor Barbosa, no Assurini.  Indicação n.º 

051/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, viabilizar a implantação de bueiros para 

escoamento de águas pluviais, no travessão do Cajá I, próximo a propriedade da senhora Silvia, no 

Assurini.  Indicação n.º 052/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Subprefeitura, realizar os serviços de 

reforma e ampliação do prédio do antigo Posto de Saúde São Miguel, para que o mesmo possa ser 

utilizado como sede da Subprefeita, no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 053/2021, de iniciativa 

do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, 

através da Subprefeitura, realizar os serviços de reforma e ampliação do prédio do Posto de Saúde Santa 

Luzia, no distrito de Castelo de Sonhos.  Indicação n.º 055/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Olailton, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria 

competente, realizar os serviços de capina, roçagem e pintura com cal no meio fio no bairro Colinas. 

Indicação n.º 056/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Coordenação de Saneamento Básico – COSALT, 

realizar o serviço de vistoria e estudo técnico nas residências que não receberam o serviço de 

abastecimento de água no bairro Colinas, com vistas ter conhecimento das demandas para que as 

providências sejam tomadas no sentido de atendimento. Indicação em Conjunto n.º 038/2021, de iniciativa 

dos vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, retornar os serviços 

com ações de cirurgias oftalmológicas e os serviços de Fisioterapia.  Moção em Conjunto n.º 002/2021, de 

iniciativa dos vereadores Enfermeiro Jaime e Juares Giachini, que solicita que seja encaminhada MOÇÃO 

DE APLAUSO ao Rotary Club pela passagem dos 116 anos de criação da Fundação Rotaria, comemorado 

no último dia 23.02 e, também, pelo 47 anos de criação do Rotary Club de Altamira, comemorado no 

último dia 27 de janeiro do corrente ano.  Moção n.º 003/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro, que solicita que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSO pela passagem do Dia Internacional 

da Mulher, que será comemorado no próximo dia 08 de março. AVULSOS:  Portaria da Presidência, 

definindo a composição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Altamira. Em seguida o 

senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: 

Indicação n.º 061/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 007 e 36/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicação n.º 037/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 054 e 059/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Indicações n.ºs 039 e 040/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicação n.º 004/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 011/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck. 

Indicações n.ºs 041 e 042/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 043/2021, de 

iniciativa do vereador Eládio Farias. Indicações n.ºs 044 e 045/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio. Indicações n.ºs 046 e 047/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira.  Indicações n.ºs 048 e 

049/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza. Indicações n.ºs 050 e 051/2021, de iniciativa do 

vereador João Estevam. Indicações n.ºs 052 e 053/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini. 

Indicações n.ºs 055 e 056/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton.  Indicação em Conjunto n.º 

038/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Silvano Fortunato. Moção em 
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Conjunto n.º 002/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Jaime e Juares Giachini. Moção n.º 

003/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Enfermeiro Tércio, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de 

suas matérias. Indicações n.ºs 044 e 045/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 046 e 047/2021, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tania Souza, após os 

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações 

n.ºs. 048 e 049/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Eládio Lampião, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de sua matéria. Indicação nº 043/2021, de iniciativa do vereador Eládio Lampião. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton, após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 055 e 056/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis 

Cunha, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas 

matérias. Indicações n.ºs 041 e 042/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 039 e 040/2021, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os 

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações 

n.ºs 054 e 059/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Enfermeira Socorro, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicação nº 037/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos dirigiu-

se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 0047 e 036/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Silvano 

Fortunato, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de sua 

matéria. Indicação de nº. 061/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou a vereadora Enfermeira Socorro que 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, o 

senhor Presidente, considerando o adiantar da hora, consultou ao Soberano Plenário para saber se o 

mesmo acatava a prorrogação da Reunião por mais 30 (trinta) minutos. Aprovado a unanimidade. Em 

seguida submeteu para VOTAÇÃO: indicação n.º 061/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  

Indicações n.ºs 007 e 36/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicação n.º 037/2021, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 054 e 059/2021, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 039 e 040/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. 

Indicação n.º 004/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 011/2021, de 

iniciativa do vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 041 e 042/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  

Indicação n.º 043/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias. Indicações n.ºs 044 e 045/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio. Indicações n.ºs 046 e 047/2021, de iniciativa do vereador Davi 

Teixeira. Indicações n.ºs 048 e 049/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza.  Indicações n.ºs 050 e 

051/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 052 e 053/2021, de iniciativa do 

vereador Juares Giachini. Indicações n.ºs 055 e 056/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. 
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Indicação em conjunto n.º 038/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Silvano 

Fortunato.  Moção em conjunto n.º 002/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Jaime e Juares 

Giachini. Moção n.º 003/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro. Aprovadas 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 Enfermeiro Tércio, após os cumprimentos disse: quero parabenizar o Executivo o 

senhor Claudomiro Gomes, que em audiência me informou que a indicação voltada a ortopedia e 

traumatologia isso estará nos retornando nossos serviços em nosso município, isso é muito importante 

devido as nossas demandas temos pacientes com fraturas de rádio uma, fratura de dedo, fratura de tiro, 

que estão aguardando há noventa, cem dias tenho certeza que isso ajudará muito no município e na parte 

ambulatorial  ajudando também esses pacientes que tanto espera. Junto a essa boa noticia recebi também a 

notícia do senhor Prefeito que estão fazendo estudos para que logo retornem também as nossas cirurgias 

eletivas, Presidente como bem vossa excelência colocou aqui a demanda é muito grande e a população de 

Altamira ela precisa ser assistida. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os 

cumprimentos disse: senhor Presidente como já falei sobra a fiscalização no porto da balsa, visto na 

passagem a noite muitos bares estava aberto pessoas muito próximas uma da outra sem mascaras bebendo. 

Tendo em vista que a pandemia está ai batendo em nossas portas, precisamos ter mais um pouco de 

flexibilidade e solicitar a Secret5ari8a de Saúde junto à SESPA que possa está distribuindo máscaras. 

Todos os dias no porto da balsa de repente a pessoa pode dizer que não está usando máscara porque não 

tem condições de comprar uma máscara. Peço a Secretaria de Saúde junto com a SESPA possa estar 

distribuindo essas máscaras ali na passagem do Assurini. Peço também ao DEMUTRAN entre na Rua 

Joaquim Acácio, até o começo da ladeira da Avenida João Coelho, o trânsito nesse perímetro fica 

intrafegável o dia inteiro caros carros sendo descarregando em horário inadequado que o DEMUTRAN 

possa está fazendo essa fiscalização. Pedir também para a Guarda Municipal fazer uma fri8scalização mas 

rígida para que possamos conter essa pandemia. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Thais Nascimento, após os cumprimentos disse: gostaria de trazer a título de informação que o governo do 

estado através da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, está disponibilizando mas 30 (trinta) 

leitos clínicos de UTI no hospital Santo Agostinho. Hoje será enviado o contrato para análise para os 

proprietários do hospital para celebração do negócio. Em relação a Comissão de Redação e Justiça, dizer a 

todos os nobres colegas que estou muito feliz por estar na presidência dessa comissão por entender que é 

uma comissão fundamental nesta Casa. Através dessa comissão, nós estaremos analisando aspecto 

constitucionais, legais e regimentais dessa Casa de Leis.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Enfermeira Socorro, após os cumprimentos disse: o que me traz aqui é sobre umas situações 

que a nova Câmara agora vai ter que continuar as discussões sobre as questões das condicionantes com 

relação a Lagoa sabemos que aquelas famílias continuam lá ainda. Então sugiro senhor Presidente que as 

demandas e condicionantes do nosso município a Norte Energia tem um recurso para destinar no valor de 

(doze milhões de reais) para a construção de uma maternidade, aonde nós já tivemos várias discussões 

tanto nessa Casa quanto no Ministério Público para que realmente faça acontecer. Não temos leitos 

suficientes para atendermos as gestantes que muitas das vezes ficam aguardando o atendimento em 

cadeiras gestantes que vão para uma cirurgia, gestante que estão em trabalho de parto. Então precisamos 

sim dessa maternidade no município de Altamira para atendermos nossas usuárias que tanto nos procuram 

e nós só temos um local que atende as gestantes de portas abertas que é o Hospital HGA. Então essa 

discussão é muito pertinente para que possamos resolver como disse o senhor Camilo que não é uma 

condicionante, mas foi feito uma fala na época com o Prefeito que realmente teria disponível esse valor. 
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Sabemos que esse valor hoje não daria para a construção para o equipamento. A questão da manutenção 

também temos que discutir com a Norte Energia os parques e orlas todos abandonados, quando que vão 

comprar novamente os fios que realmente estão abandonados. Temos que saber no que foi realmente 

passado para o município e o que é de responsabilidade da Norte Energia que sempre fica aquela situação 

um jogando a responsabilidade um para o outro. Vamos fazer uma reunião com o Ministério Público com 

o representante da Prefeitura da Câmara e com os movimentos sociais, para sabermos realmente de quem 

solicitar de quem cobrar sobre tudo isso. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente convidou a senhora 

Zélia Oliveira – Presidente do Rotary Clube para receber do vereador Enfermeiro Jaime e Juares 

Giachini, Moção de Aplausos. Em seguida fez uso da palavra a senhora Zélia Oliveira, após os 

cumprimentos disse: quero agradecer em especial aos vereadores Enfermeiro Jaime e Juares Giachini, 

pelo reconhecimento dos nossos trabalhos e aos demais vereadores que aprovaram. Gostaria de dizer que 

esse agradecimento em nome de todos os Rotarianos que faz o Rotary Club de Altamira, da organização 

na qual tenho muito orgulho de participar maior organização do mundo voltados com o trabalho para na 

comunidade é uma organização centenária. Gostaria de dizer que no Mês de janeiro foi o aniversário do 

Rotary Club de Altamira. Então gostaria de falar num pouco dos nossos trabalhos, temos um serviço 

voluntário para a comunidade e temos o serviço da Capela que é um serviço gratuito para toda 

comunidade. 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. Câmara Municipal de Altamira, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.  
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