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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO 

ANO LEGISLTIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA NOVE DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

             Aos nove dias do mês de março do nano de dois mil e vinte um à hora regimental reuniram-se através do 

aplicativo zoom, sob a Presidência do vereador Silvano Fortunato da Silva, os senhores vereadores:  

Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues dos Santos, Thais Mirando do Nascimento, 

Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva Teixeira, Eládio Farias de Oliveira, Francisco de Assis da 

Cunha, Ivonnelson Alves Soares Juares Giachini, Olailton Carvalho Ferreira, Tânia Souza da Silva 

e Tércio Gustavo Affonso Tápias S.S. Brito de Oliveira. Sendo justificada a ausência dos vereadores 

João estevam da Silva Neto (zona/rural) e Roni Emerson Heck (zona/rural). Em seguida o senhor 

Presidente solicitou a Enfermeira Socorro que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores 

vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Em seguida submeteu 

para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião realizada no dia vinte e três de 

fevereiro. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. Em 

seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitou a Enfermeira Socorro que fizesse 

a leitura das matérias. SÓ LEITURA.  Projeto de Lei n.º 001/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito, que Institui no Município de Altamira, o programa Patrulha Maria da Penha.  Projeto de Lei 

n.º 002/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que cria o Projeto Botão do Pânico, que ajudará 

na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica.  Projeto de Lei n.º 003/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que instituí a Divisão de Ensino da Guarda Municipal de Altamira, para 

assegurar a capacitação do efetivo já existente na corporação, bem como a formação, qualificação e 

aperfeiçoamento dos novos integrantes da Guarda Municipal, conforme Art. 12, da Lei Federal 

13.022/2014, Art. 29-B da Lei Federal 10.826/2003. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  

Indicação n.º 086/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o 

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

LED, na Rua Acesso 06 e na Rua 06, no bairro Sudam II.  Indicação n.º 089/2021, de iniciativa do 

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

Secretaria Municipal de Saúde, efetuar novo convênio com o Cartório de 3º Ofício de Altamira, para que 

continue prestando serviço de Registro de Nascimento, para os recém nascidos do Hospital Geral de 

Altamira.  Indicação n.º 063/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeitura Municipal, que através da Secretaria competente, implante em Altamira, 

o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, atendendo a Portaria Conjunto n.º 001, de dezembro de 

202, da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários (SEAF e INCRA)  Indicação n.º 064/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, promova cursos de capacitações e ofereça 

estrutura técnica aos produtores rurais de Altamira, no sentido de que estes possam se adequar as 

exigências legais de comercialização de seus produtos aos órgãos públicos das três esferas e, também, as 

empresas privadas.  Indicação n.º 065/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

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

realizar ações de reforma e ampliação do Posto de Saúde da comunidade Princesa do Xingu.  Indicação n.º 

066/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar, a partir do 
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mês de abril, escala de plantão noturno dos médicos da Obstetrícia do Hospital Geral de Altamira São 

Rafael.  Indicação n.º 083/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes, - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, elaborar um Plano de Ação 

destinada a Criança e Adolescente em situação de vulnerabilidade social, através da cooperação entre as 

Secretarias e Coordenações Municipais de Educação, Saúde, Trabalho, Assistência e Cidadania, Esporte e 

Lazer, visando a implementação e fortalecimento de políticas públicas de proteção. Indicação n.º 

084/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

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

Rua Antônio Cunha Filho, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 073/2021, de iniciativa do 

vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização da Praça do Estudante, nas proximidades da 

Escola Polivalente de Altamira.  Indicação n.º 090/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, 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 e 

pavimentação asfáltica no trecho que liga a Rua Niterói ao loteamento Vista Alegre, ambas localizadas no 

bairro Sudam II.  Indicação n.º 069/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Subprefeitura, realizar o serviço de 

ampliação, com mais 02 (duas) salas de aula, no prédio da EMEF João Paulo II, no distrito de Castelo de 

Sonhos. Indicação n.º 070/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor Tarcísio 

Gomes de Freitas – Ministro de Estado da Infraestrutura, que interceda junto ao DNIT, no sentido de 

realizar o serviço de drenagem e asfaltamento das vias paralelas a BR-163, bem como, a instalação de 

redutores de velocidade no perímetro urbano do distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 071/2021, de 

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

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica do 

ramal Cipó Ambé interligando a comunidade Michila; pavimentação asfáltica do ramal Floresta 

interligando ao ramal Cipó Ambé e pavimentação do ramal do Alagado interligando a comunidade 

Serrinha até a as comunidades Cipó Ambé e Michila.  Indicação n.º 072/2021, 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 na Rua WE-14 (antiga Rua 01, do bairro Liberdade, 

iniciando na rodovia Magalhães Barata perpassando pela rodovia Transamazônica até interligar com a Rua 

Pedro Acácio, no bairro Brasília, dando acesso a Feira da Brasília e também a Rua Ozório Freitas; realizar 

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

e pavimentação asfáltica na Rua we-13, iniciando na rodovia Magalhaes Barata perpassando pela rodovia 

Transamazônica dando acesso à Rua Nova no bairro Bela Vista, seguindo até a rua João Pinho com acesso 

à Rua Gondim Lins, no bairro Brasília. Indicação n.º 075/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio, 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 e 

pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Rua Isaac Barbosa, no bairro Brasília. Indicação n.º 

076/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

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

Fundamental para atender as comunidades Ituna II e Ituna III, no Assurini. Indicação n.º 077/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de escavação de 50 
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(cinquenta) tanques para criação de Tambaqui, em parceria com os agricultores do Assurini: reforma de 

Parceria: PMA/Secretaria de Obras – Escavação de 50 Tanques; PMA/Secretaria de Agricultura – 

Informações Técnicas; Engenheiro Bruno Bicelli – Doação de alevinos e; produtor Rural – Mão de Obra e 

alimentação.  Indicação n.º 078/2021, 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 na Rua Acesso 01 e Rua 03, 

no bairro Paixão de Cristo.  Indicação n.º 079/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, realizar o serviço de Tapa Buraco na 

Avenida Castelo Branco, no bairro São Domingos.  Indicação n.º 080/2021, de iniciativa da vereadora 

Tania Souza, que sugere ao senhor Hélder Barbalho – Governador do Estado do Pará, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de conserto do aparelho de Teste Ergométrico do Hospital 

Regional Público da Transamazônica. Indicação n.º 068/2021, 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 na Rua Vicente Santana, próxima ao Ponto Alto Leilões, no bairro Ibiza.  

Indicação n.º 082/2021, 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 na Rua Boa 

Vitória, no bairro Nova Altamira.  Indicação n.º 087/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

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

construir uma Quadra Poliesportiva nas dependências da EMEF Nova Vida, na comunidade Quatro 

Bocas, no Assurini.  Indicação n.º 088/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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

recuperação da estrada entre a propriedade do senhor Vianey e a ponte sobre o rio Ituna, no Assurini.  

Moção n.º 005/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que solicita que seja encaminhada MOÇÃO 

DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSO ao Dr. Anísio Fernando Eduardo Silva Vieira Chaves, médico 

Radiologista, pelo excelente trabalho prestado nos exames de diagnóstico por imagem e pela dedicação e 

compromisso com Altamira. Em seguida o senhor Presidente para o GRANDE EXPEDIENTE, 

submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 086 e 089/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 063 e 064/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime.  

Indicações n.ºs 065 e 066/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicações n.ºs 

083 e 084/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  Indicações n.ºs 073 e 090/2021, de 

iniciativa do vereador Adevaldo Brito.  Indicações n.ºs 069 e 070/2021, de iniciativa do vereador Juares 

Giachini. Indicações n.ºs 071 e 072/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicação n.º 075/2021, 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio.  Indicações n.ºs 076 e 077/2021, de iniciativa do vereador 

Nelsinho Campeiro.  Indicações n.ºs 078 e 079/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira.  Indicação 

n.º 080/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza.  Indicações n.ºs 068 e 082/2021, de iniciativa do 

vereador Eládio Farias. Indicações n.ºs 050 e 088/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  Moção 

n.º 005/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Fazendo 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 0736 e 090/202, 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 083 e 084/2021, de iniciativa da vereadora 

Thais Nascimento. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro, após os 
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cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.  Indicações 

n.ºs 065 e 066/2021, 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. 063 e 064/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Jaime. 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 071 e 072/2021, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. 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. Indicação nº 075/2021, 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. 078 e 79/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação nº 080/2021, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Silvano Fortunato, após 

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

n.ºs 06 e 087/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Agradeceu. Não havendo mais 

manifestantes o senhor Presidente solicitou a 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 submeteu para VOTAÇÃO.  

Indicações n.ºs 086 e 089/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 063 e 

064/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 065 e 066/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicações n.ºs 083 e 084/2021, de iniciativa da vereadora 

Thais Nascimento. Indicações n.ºs 073 e 090/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações 

n.ºs 069 e 070/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini. Indicações n.ºs 071 e 072/2021, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 075/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio. 

Indicações n.ºs 076 e 077/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 078 e 

079/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicação n.º 080/2021, de iniciativa da vereadora 

Tania Souza. Indicações n.ºs 068 e 082/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias.  Indicações n.ºs 050 

e 088/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Moção n.º 005/2021, de iniciativa da vereadora Tânia 

Souza. Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou 

para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio, após os cumprimentos disse:  quero parabenizar o 

Prefeito Municipal juntamente com a Secretaria de Saúde a senhora Romina, também quero fazer um 

registro em nome da Enfermeira Sônia,, Enfermeiro Edvar e vereadora Tânia Souza, nos reunimos no 

sábado participando de uma reunião muito preocupante em relação a pandemia que assola todos nós  e 

nesta reunião conseguimos grande vitória para o município de Altamira mesmo sabendo que é uma 

quantidade pequena mas já é uma vitória em relação a ampliação dos leitos  da patologia da COVID-19. 

Então não poderia deixar de registrar e parabenizar o senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal pela 

atitude de indiciar nosso município para não deixar pacientes que precisam realmente dessa atenção.  

Também quero fazer reconhecimento aos profissionais de saúde que tanto lutam e se dedicam durante esse 

período de pandemia da COVID-19. Dizer que estou muito preocupado com os profissionais de saúde 

como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, serviços gerais estão sendo metidos novamente por 

este vírus, então é muito preocupante. É muito importante deixar aqui uma ressalva aos moradores do 

nosso município que respeite em relação a questão das aglomerações, que respeito o uso adequado de 
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máscaras fazendo toda a higienização para que essa proliferação desse vírus em nosso município acabe. 

Estive no sábado na UPA fiscalizando o atendimento na questão dos medicamentos. Sobre a demanda 

desses pacientes e realmente pude constatar que a UPA estava lotada sem vaga para pacientes da COVID-

19. Parabenizo todos os servidores da saúde, serviços gerais a médicos que estão lutando para salvar vidas 

é um momento muito difícil, delicado sabemos que junto com essa pandemia temos o impacto econômico 

em nosso município, a dificuldade financeira o desemprego. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Thais Nascimento, após os cumprimentos disse: quero parabenizar todas as mulheres do nosso 

município pela passagem do Dia Internacional da Mulher é um dia muito importante em busca dos nossos 

direitos de respeito, igualdade. Gostaria de fazer uma representação aqui nessa Casa temos 03 (três) 

mulheres nessa Casa. Estamos aqui hoje em luta da busca de nossos direitos, de garantias, da preocupação 

de estar sempre buscando o respeitando na figura da mulher. Anos atrás no ano de 1932 (mil novecentos e 

trinta e dois) as mulheres passaram a ter direito a voto no país, elas tiveram esse direito de voto através de 

uma legislação eleitoral provisória.  Dizer que o que mais me chamou atenção quando li sobre isso, nessa 

época as mulheres só poderiam votar se elas fossem casadas e tivesse autorização de seu marido, se elas 

fossem viúvas ou solteiras e tivesse renda própria. Então isso foi algo que me chamou muito atenção, 

porque hoje nós somos 03 (três) mulheres aqui nesse parlamento e para que nós chegamos aqui tivemos 

muitas lutas das mulheres em busca de nossos direitos de votar. Então parabenizo todas as mulheres pelo 

nosso dia porque somos sim especiais, merecemos respeito, igualde, merecemos está aqui para levar o 

melhor para essa classe e não só para as mulheres mas para todo o município. Falar também um pouco dos 

meus trabalhos durante a semana fiz visitas em alguns bairros, recebi uma solicitação através do Cidadão 

Participar que é uma plataforma do meu gabinete implementou para poder fazer a aproximação da 

população com o legislativo. Nesse aplicativo recebi solicitação de um morador do RUC Jatobá, aonde ele 

falou sobre a questão da quadra do RUC que está abandonada e assim fui verificar a situação, onde pude 

ver a real situação da mesma. Também participei no dia 05/03 de uma programação na Rádio 104 

juntamente com a Mônica Brito, ela é coordenadora do Movimento de Mulheres Negras Maria, Maria, 

onde tivemos um bate papo muito interessante sobre o desafio das mulheres líderes e comunitárias. A 

Mônica ela tem um papel muito importante no município é uma grande líder, onde tenho grande respeito 

por ela. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos 

disse: nesse momento quero chamar atenção dos senhores secretários para que tenham mas diálogo com o 

legislativo para que possamos estar ajudando. Dizer que precisamos ter mais diálogo para que assim 

possamos estar realmente fazendo o papel de estar representando o povo. Com relação a saúde nobres 

colegas chegou até a mim ontem e não consegui conversar com a bancada da saúde. Quero chamar 

atenção dessa Casa de Leis para que possamos nos reunir mas e solicitar dos senhores secretários nesse 

momento de pandemia, tentei muitas vezes falar com a secretária de saúde com muita luta consegui falar 

com ela as onze horas da noite, conversei com a mesma com relação minha preocupação com a falta de 

remédios no hospital municipal. Eu acho que essa Casa está falhando por deixar de estarmos se reunindo. 

Outra preocupação é com a situação que o município passa hoje, sabemos que o FPM está bloqueado e 

assim impede o que tem que ser feito. Parabenizo o Governo do Estado pela iniciativa de disponibilizar 

mas leitos para nosso município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, 

que após os cumprimentos disse: dizer a vereadora Thais que com certeza a grande força da mulher na 

Câmara fará um grande diferencial nesses 04 (quatro) anos com essa energia e vo0ntade que temos de 

fazer o diferencial vamos proporcionar juntamente com a Enfermeira Socorro e os demais mas 

resolutividade. Eu sempre falo que temos que trazer levar soluções para nosso Prefeito, eu vejo o empenho 

do Claudomiro o quanto ele está se desempenhando para o desenvolvimento para garantir nesse período 
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de pandemia para proteger o nosso povo de Altamira. Em conversa com a Secretária de Saúde 

recentemente temos feito várias estratégias para que possa deixar nossos profissionais com garantia, que 

tenha medicação vejo o quanto ela estar batalhando para deixar nossa população mais tranquila com 

relação a saúde. Eu trabalho já há 10 (dez) anos na regulação, então eu sei que não é fácil fazer o 

diferencial agora. Temos uma coordenadora a Enfermeira Denise conversando com a mesma é assim a 

população quer muito que um exame seja marcado de forma imediato que tudo ocorra em tempo hábil. Só 

que é preciso entender como os profissionais estão trabalhando há anos nossa regulação não tem estrutura 

falta equipamentos, falta celular falta crédito para o celular, não tem cadeiras, sem um bebedouro 

adequado Enfim. Então precisamos fortalecer esses profissionais porque a demanda é muito grande, 

precisamos saber como está o ambiente para poder garantia de um serviço seguro. Nossa saúde está 

passando por sérios obstáculos, nós temos problemas com leito a SESPA não está regulando quem está 

regulando é Belém, Belém não entende a nossa realidade. Em conversa com a Enfermeira Suely que é a 

nossa coordenadora da regulação da SESPA quando falamos sobre a falta de leitos ela sempre relata 

precisamos trabalhar pela ampliação do Hospital Regional existe filas e filas de pacientes que estão 

aguardando cirurgias mas para garantir esse serviço precisamos de leitos e nesse momento de pandemia 

precisamos garantir esses leitos para essas pessoas que quando precisam de hospitais é porque precisa do 

uso de oxigênio. Então peço a população que nesse momento você está bem vamos aguardar que tudo 

passe para podermos retomar nossas atividades. Quero informar que minha contribuição maior vai ser na 

parte da saúde do nosso município para orienta nossa população que tanto precisa que é tão carente nessa 

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

disse: compartilho com as palavras do vereador Tércio com a preocupação com o aumento da COVID em 

nosso município. Nesse momento peço o apoio para a população de nosso munícipe. Nesse momento peço 

as pessoas para que possamos está adotado as medidas preventivas para assim podermos proteger desse 

vírus que está afetando toda nossa população altamirense e ao mundo todo. Sabemos que o crescimento 

dele é diário e sabemos as dificuldades de medicamentos, leitos enfim. Agradeço o governo do estado pela 

parceria com o município o aumento desses leitos no Hospital Santo Agostinho, mas dizer que nossa 

preocupação realmente é muito grande porque sabemos que isso depende de cada um de nós e quando eu 

falo cada um de nós eu falo cada um morador de Altamira de fazer sua parte. Quanto a isso estamos 

levando as demandas para o Executivo e o Executivo indo buscar até o estado.  Sabemos que se cada um 

de nós não fizermos nossa parte vai ficar bem difícil para superar essa pandemia. Essa pandemia eu digo 

que ela tem ganhado forças porque a desunião é grande e quando eu falo que a desunião é grande e 

quando eu falo em desunião não estou falando somente de governo, somente de profissionais de saúde, 

estou falando da população, as mãos tem que se dada tem que partir de cada um de nós. Eu vereador Jaime 

faço esse apelo a toda população de Altamira, vamos nos unirmos para vencermos a COVID-19, ela está 

ai é um vírus letal a cada dia fazendo mas vítimas. Hoje temos 177 (cento e setenta e sete) vítimas da 

COVID-19, e se não no dermos as mãos e não nos prevenirmos esse número só terá a aumentar a cada dia 

mais. Dizer também que fiz várias visitas entre elas visitei o coordenador de esporte, onde levei a pauta do 

esporte, o que é isso é um esporte com cavalos é um esporte de crescimento em nossa região, a vaquejada, 

a prova de laço e a prova do tambor. Onde estivemos grande satisfação e andamento na questão do 

esporte, estamos em alinhamento para conhecer o esporte, apresentar o esporte a ele e vermos no que 

podemos ofertar a esses praticantes desses esportes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Enfermeira Socorro, após os cumprimentos disse: gostaria de informar que estive visitando no 

final de semana as comunidades do Cupiúba, Serrinha, Michila, Ramal dos Cocos onde temos minha Casa 

Minha Vida Arapujá, em breve já conversei com o Presidente que precisamos ver essa situação se é com a 
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Caixa Econômica para vermos como é que esta esse situação do governo federal  para que possamos dar 

uma resposta a população cadastrada e também o termino da obra. Vários colegas que me antecederam 

falaram como profissional de saúde trabalho dentro do hospital municipal sabemos as dificuldades, 

passamos ontem ao Prefeito municipal as dificuldades que temos relacionadas a saúde, assim como o todo 

que vemos e recebemos a demanda dos munícipes. Visitei a UPA a mesma encontrava lotado, hospital 

municipal lotado, hospital regional também totalmente lotado. Os leitos com certeza não são todos para o 

município de Altamira é para a região, tudo que é pela SESPA é para a região para atender os pacientes 

clínicos e com COVID para atender no hospital Santo Agostinho. Infelizmente nosso hospital de 

campanha quem geriu o mesmo no ano passado foi demorado muito para ser construído a colocar 

realmente os equipamentos quando foi colocado há poucos meses antes mesmo tiraram o hospital de 

campanha do município de Altamira. Estamos vivendo realmente um caos com essa pandemia no mundo 

inteiro e nosso município de Altamira. Sugiro e solicito a ACIAPA que também faça seu papel quando 

conversamos em reunião na Prefeitura disseram que estavam fazendo seu papel mas observamos nos 

comércios os próprios funcionários sem máscaras. Então que possa está intensificando a associação 

comercial para que possa ter o álcool no estabelecimento logo na entrada e todos os funcionários usar 

máscara, realmente observamos isso. Dizer que a máscara é para realmente podermos nos proteger desse 

vírus invisível. Então que possamos fazer realmente as medidas de proteção se você não tem nada para 

fazer na rua que realmente fique em casa, principalmente quem tem doenças crônicas. Por falar em 

doenças fui no hospital regional e me deparei com lima senhora que me fez um pedido em relação aos 

pacientes que fazem hemodiálise esses pacientes vão para o regional três vezes por semana, vou enviar 

oficio para o Governo do Estado quanto para o Município, para a Secretaria de Estado Pública do Estado 

através da SESPA para esses pacientes que fazem hemodiálise sejam vacinados eles tem contato quase 

que diariamente no hospital regional. Então que eles sejam vacinados. Assim que essas vacinas que 

venham mesmo para nosso município, para o município do Pará. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos disse:  essa modalidade de sessão virtual apesar 

de toda dificuldade principalmente de internet é uma forma de nos aproximar dos cidadãos. 

Acompanhando a fala de cada um dos colegas vereadores, dizer que esse feedback é importante mesmo 

para colocarmos em pauta, até mesmo para que possamos colocar em discussão nas nossas discussões. 

Falar sobre minha semana de trabalho estive visitando a Lagoa no Jardim Independente I, assim 

agradecendo ao vereador Assis Cunha pelo relatório que ele nos passou na última sessão, li e fiz uma 

visita e assim vimos as dificuldades de mais de 300 (trezentas e cinquenta) famílias que hoje estão lá 

ainda. E como foi falado por muitos na última sessão é preciso que algo seja feito nesse entendimento 

junto com a Norte Energia, tem muitas pessoas doentes por questão do mau cheiro naquele lugar. Então é 

preciso que levante essa discussão e colabore como Câmara e Legislativo para ajudar na situação dessas 

famílias que encontram se na Lagoa. Também visitei o Secretário de Planejamento Maia Júnior na última 

quinta-feira, onde ele nos respondeu muitas coisas que foi perguntado a ele principalmente a questão dos 

loteamentos onde são 47 (quarenta e sete) loteamentos em Altamira. Também foi falado sobre a questão 

do Camelódromo. Também estive visitando o Bairro São Domingos que há quase uma semana está sem 

água por problema na bomba. Quero informar para a população que nesse período que não está 

funcionando a bomba haverá abastecimento com o carro pipa nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, 

inclusive nesse próximo sábado estaremos reunidos para que possamos ver as necessidade para poder 

levar junto a secretaria competente e também ao Executivo. Ainda essa semana a convite dos moradores 

visitaremos os RUCs Água Azul e Casa Nova, me disponho a visitar também o RUC Laranjeira. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Juares Giachini, após os cumprimentos disse: 
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quero agradecer aos comerciantes que estão aderindo um papel muito importante em nossa comunidade 

qu8e é o respeito com a população deixando o álcool gel na entrada do estabelecimento, exigindo o uso de 

máscaras. Também quero agradecer a equipe da Polícia Militar e Polícia Civil que está dando todo suporte 

necessário para que todos tenham o entendimento que isso é necessário para os cuidados da nossa 

população. Quero dizer também que não somente a saúde necessita de cuidados, mas sim a agricultura 

familiar, agricultura de extensão, aos nossos garimpeiros, aos nossos trabalhadores rurais, aos 

agropecuaristas, enfim há um ciclo que cuidando da saúde mas que precisamos cuidar da nossa barriga 

também que sem o alimento não temos saúde também. Então agradeço aos nobres pares pelo o apoio as 

indicações de minha autoria apresentados. Dizer que estou à disposição dos nobres colegas e da nossa 

população para fazermos um bom trabalho para juntos tenhamos dias melhores. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse: em nome dos demais 

colegas vereadores quero conclamar a todos para que possamos nos unir e tentar atender todas as 

demandas da sociedade altamirense que não são poucas. Nesse momento de pandemia que é situação mais 

drástica que esse país e o mundo atravessa uma crise sanitária na história da humanidade. Agradeço a cada 

um por estar aqui para representar a população de Altamira, de Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra que 

juntos conseguiremos superar os desafios e os obstáculos.  Dizer que é uma satisfação de está atingindo as 

plataformas das redes sociais, foi alcançado mas de sete mil pessoas para a primeira sessão é um número 

muito satisfatório e significativa. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente 

agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores da imprensa e do povo em geral e em nome 

de Deus encerrou a reunião. Mandando lavrar a presente Ata que após lida e aprovada será assinada. Aos 

nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.  
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