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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO 

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

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

 Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e 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 do Carmo, Thais Miranda Nascimento, 

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

Ivonnelson Alves Soares, João Estevam da Silva Neto, Juares Giachini, Olailton Carvalho Ferreira, 

Roni Emerson Heck, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso T.S. S. Brito de Oliveira.  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 Ordinária realizada no 

dia dois de março do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para 

votação. Aprovada com abstenção do vereador Roni Heck. Submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia nove de março do ano de dois mil e vinte e 

um. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida o 

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

leitura das matérias. SÓ LEITURA: Projeto de Lei n.º 003/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que dispõe sobre a implantação da “Semana Municipal do Microempreendedor individual. Projeto 

de Lei n.º 004/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que Institui e Inclui no calendário oficial do 

município de Altamira a “Semana de Conscientização e Combate ao Feminicidio e violência contra a 

mulher”. URGÊNCIA URGENTÍSSIMA: Projeto de Lei n.º 005/21, do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre ratificação do protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir 

vacinas para combate a pandemia do Coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Proposta de Emenda Modificativa n.º 001/21, de iniciativa da 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 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. Parecer com Emenda apresentada pela Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao 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. Parecer final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 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. Indicação n.º 116/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeitura Municipal de Altamira, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de Dedetização do Mercado Municipal Central de Altamira. 

Indicação n.º 094/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Ualame Fialho 

Machado – Secretário de Estado de Segurança Pública, destinar uma Equipe da Polícia Militar, em Altamira, 

para cuidar especificamente no combate às drogas, e que esta proceda suas ações em parceria com o 

Ministério Público Estadual e os órgãos pertinentes ao Poder Judiciário. Indicação n.º 095/2021, de iniciativa 

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

Altamira, através da SEMED e da SEMIS, busquem parcerias junto ao Governo do Estado e iniciativa 

privada, o sistema “S” e quaisquer outros entes pertinentes, no sentido de implantar um programa voltado à 

orientação profissional para o Primeiro Emprego, em Altamira. Indicação n.º 101/2021, de iniciativa da 
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vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Secretaria competente, viabilizar o conserto dos aparelho da academia ao ar livre, como 

também, realizar o serviço de revitalização da rede de iluminação pública, com a troca de lâmpadas 

queimadas, na Praça da rotatória do conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 102/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Secretaria competente, interceder junto aos órgãos de fiscalização, no sentido de 

monitorar os estabelecimentos comerciais (supermercado, farmácias e etc.), para que os mesmos forneçam 

sacolas biodegradáveis aos clientes que frequentam os mesmos.  Indicação n.º 110/2021, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção da Rua São Paulo, no bairro Ibiza. Indicação n.º 

115/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes, - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de manutenção e recapeamento asfáltico da 

Rua da União, no bairro Boa Esperança.  Indicação n.º 096/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, 

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

junto a Agencia Nacional de Telecomunicações – ANATEL, no sentido de autorizar as empresas operadoras 

a ampliarem os seus serviços de telefonia móvel (celular) em Altamira, levando o sinal até o RUC Laranjeira.  

Indicação n.º 097/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, dar continuidade aos serviços de 

infraestrutura e pavimentação asfáltica na rua Santa Luzia, no bairro Jardim Independente I.  Indicação n.º 

092/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de Tapa Buraco na rodovia 

Transassurini, iniciando em frente a propriedade do senhor Luiz Pereira até a propriedade do Dr. Alzito, no 

Assurini.   Indicação n.º 093/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, colocar um bueiro no travessão 

do Palhal, próximo a propriedade do senhor Zé Rico, no Assurini. Indicação n.º 098/2021, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através 

da Secretaria competente, encaminhar para a Casa, para tramitação e votação, Projeto de Lei nominando a 

Unidade Básica de Saúde da comunidade Quatro Bocas em Unidade Básica de Saúde da comunidade 

vereadora Delza Barros, no Assurini. Indicação n.º 105/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que 

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

Saúde, realizar o credenciamento do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos do Assurini e também 

da Unidade Básica de Saúde da comunidade Quatro Bocas junto ao Ministério da Saúde.  Indicação n.º 

099/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de terraplenagem, em toda 

extensão, no Travessão da Cinco.  Indicação n.º 100/2021, 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 terraplenagem, iniciando na comunidade Quatro Bocas até o Travessão do 

Espelho, no Assurini. Indicação n.º 104/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através do Departamento Municipal de 

Iluminação Pública, realizar o serviço de manutenção na rede de iluminação pública, com a troca de 

lâmpadas queimadas, na rua 07 Amigos, parte alta, no bairro São Domingos. Indicação n.º 114/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Coordenação Municipal de Saneamento Básico – COSALT, realizar o serviço de 

vistoria e estudo técnico nas residências que ainda não foram contempladas com o serviço de abastecimento 
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de água no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 107/2021, 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 Alicin Campos Cordeiro e Alameda Wenderson Castro 

(Loteamento Ayrton Sena I), São Francisco e Jatobá (Loteamento Santa Ana).  Indicação n.º 108/2021, 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 Amâncio da Silva, Amigos 

da Corrente Solidária, Jezer de Campos Cordeiro, Emílio Pschaidt e Wrislain, no loteamento Ayrton Sena I).  

Indicação n.º 111/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, construir uma Rampa de acessibilidade 

para as pessoas com necessidades especiais, no acesso à praia na Orla do Cais.  Indicação n.º 112/2021, de 

iniciativa da vereadora Tania Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Secretaria competente, realizar a reforma dos banheiros públicos do Mercado Municipal 

Central. Indicação n.º 103/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, organizar 

uma Equipe Multidisciplinar da Saúde, em caráter de urgência, para realizar a triagem e atendimento na 

Unidade de Pronto Atendimento para atender os pacientes com sinais e sintomas da Síndrome Gripal.  

Indicação n.º 106/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar os serviços de sinalização vertical 

e horizontal, como também, definir o estacionamento somente de um lado, na rua José Umbelino de Oliveira, 

no perímetro entre a Rua Maceió e a Avenida Via Oeste, no bairro Jardim Independente I. Moção n.º 

006/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck, que solicita que seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR ao 

Grupo Folclórico Cisne Branco, pelo falecimento de um de seus fundadores, o senhor Ademar Bezerra da 

Silva, ocorrido no último dia 1º de março. AVULSOS:  Ofício n.º 001/2021, encaminhado pelo senhor 

Maurício Miranda do Nascimento, Presidente do Partido Liberal, indicando a vereadora Tais Nascimento 

para Líder do Partido desta Casa. Senhoras e senhores vereadores, esta Casa recebeu ontem, vindo do 

Executivo Municipal, o Projeto de Lei n.º 005/21, que dispõe sobre ratificação do Protocolo de Intenções 

firmado entre Municípios Brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate a pandemia do 

Coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Em razão de se tratar de matéria que 

requer rapidez em sua tramitação, o mesmo veio em regime de urgência urgentíssima, para aprovação desta 

Casa. O senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava o pedido de 

urgência urgentíssima, para que a mesma seja aprovada nesta reunião. Aprovado a unanimidade. O senhor 

Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava dispensar o parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação e também o parecer da Comissão de Seguridade Social e Família. 

Aprovado a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 

Submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Projeto de Lei n.º 005/21, do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre ratificação do protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir 

vacinas para combate a pandemia do Coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.  

Proposta de Emenda Modificativa n.º 001/21, de iniciativa da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação ao 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. 

Parecer final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução n.º 001/2021, que 

dispõe sobre o detalhamento da natureza da participação de vereadores nas Sessões Ordinárias e 
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Extraordinárias da Câmara Municipal de Altamira.  Projeto de Resolução n.º 001/2021, com a emenda 

apresentada pela Relatoria, que dispõe sobre o detalhamento da natureza da participação de vereadores nas 

Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal de Altamira.  Indicação n.º 116/2021, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 094 e 095/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime.  Indicações n.ºs 101 e 102/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

Indicações n.ºs 110 e 115/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 096 e 

097/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 092 e 093/2021, de iniciativa do 

vereador João Estevam. Indicações n.ºs 098 e 105/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações 

n.ºs 099 e 100/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 104 e 114/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. Indicações n.ºs 107 e 108/2021, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha.  Indicações n.ºs 111 e 112/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza. Indicação n.º 103/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicação n.º 106/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck.  

Moção n.º 006/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck. 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 096 e 097/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. 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 104 e 114/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Olailton. 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 

107 e 108/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Nelsinho Campeiro, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 099 e 100/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. 

Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam, após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 092 e 093/2021, de iniciativa 

do vereador João Estevam. 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 

098 e 105/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. 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. Indicações n.ºs 094 e 095/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio. 

Agradeceu. 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. 101 e 102/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro. 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. 111 e 112/2021, 

de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 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 suas 

matérias. Indicação nº 116/2021, 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: 

Indicação n.º 116/2021, de iniciativa do Vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 094 e 095/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime.  Indicações n.ºs 101 e 102/2021, de iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 110 e 115/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Indicações n.ºs 096 e 097/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito.  Indicações n.ºs 092 e 093/2021, 

de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 098 e 105/2021, de iniciativa do vereador Davi 
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Teixeira. Indicações n.ºs 099 e 100/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro.  Indicações n.ºs 104 e 

114/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton.  Indicações n.ºs 107 e 108/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 111 e 112/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação n.º 

103/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito.  Indicação n.º 106/2021, de iniciativa do 

vereador Roni Heck.  Moção n.º 006/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck.  Aprovadas a 

unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE:  Proposta de Emenda Modificativa n.º 001/21, de 

iniciativa da relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 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. Parecer final da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao 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. Aprovada a 

unanimidade. Projeto de Resolução n.º 001/2021, com a Emenda apresentada pela relatoria, que dispõe 

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

Câmara Municipal de Altamira. Aprovado em Primeiro Turno a unanimidade. Projeto de Lei n.º 005/21, 

do Executivo Municipal, que dispõe sobre ratificação do protocolo de intenções firmado entre municípios 

brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate a pandemia do Coronavírus; medicamentos, 

insumos e equipamentos na área da saúde. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para 

votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando 

a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Eládio Lampião, após os cumprimentos 

disse:  dizer senhor Presidente que é motivo de satisfação fazer parte para aprovar um projeto de suma 

importância para Altamira, principalmente quando se trata da vacinação para o povo de Altamira. Como 

disse o vereador Adevaldo é muito importante fazer uma triagem para atender a população de Altamira. 

Tendo em vista que temos ainda muitas pessoas acima de 60 (sessenta) anos que ainda não foram atendidos 

com a vacinação. É muito importante fazermos uma avaliação de tudo que se vai fazer quando a vacina 

chegar em Altamira. Dizer que na semana passada pela primeira vez estive em visita na Secretaria de Obras 

aonde tive a oportunidade de ser bem recebido pelo o secretário Sérgio aonde levei até ele um dos problemas 

na rua que dar acesso ao Ponto Alto Leilões que é a escuridão por conta disso uma amiga bateu com a moto 

em buraco caiu e quebrou o braço. O Secretário de prontidão mandou uma equipe juntamente comigo para ir 

ver a real situação e tentar resolver o problema e quem ganha com isso é a população. Dizer que ouvi o 

vereador o vereador Olailton falando com relação a situação do bairro Paixão de Cristo, realmente o Paixão 

de Cristo tem uma necessidade grande acredito que em breve o Prefeito vai determinar uma equipe de 

trabalho para o Paixão de Cristo para dar continuidade na continuação da rede de água naquele bairro. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Roni Heck, após os cumprimentos disse: gostaria de 

fazer relatos estamos visitando as sedes, os distritos, município e visto de perto o esforço do Executivo, 

Legislativo, Estado, SESPA a união da Secretaria de Saúde ao combate ao corona vírus. Então é louvável o 

diálogo que o Prefeito Claudomiro Gomes vem tendo com as entidades para que juntos possamos encontrar 
caminhos para resolver o problema para ajudar a população e o mais gratificante é não sacrificando o 

comércio   e sim tentando buscar soluções. E uma delas é esse Projeto de Lei que foi aprovado hoje tem 

grande valia no momento oportuno para que possamos pelo menos ter uma luz para que a economia possa 

girar, as pessoas voltem a trabalhar sem esse vírus, sem essa sobra que nos perturba. Parabéns Presidente pela 

sua atuação, pelo seu comprometimento nessa causa juntamente com toda a Mesa Diretora que tenho certeza 

que está trabalhando muito para tentar resolver os problemas. Dizer que as vacinas estão chegando são 

poucas mas o que o estado está disponibilizando está chegando isso é importante, assim como s medicações 

estão chegando para a UBS de Castelo de Sonhos, parabenizo o Prefeito neste quesito.  Gostaria de fazer uma 
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ressalva na minha colocação, ouvindo muita gente no distrito principalmente os servidores da educação o 

Prefeito o secretário de educação preciosa intervir com urgência na questão da educação aqui no distrito. 

Existe uma ingerência muito grande por parte da pessoa que está à frente da educação principalmente no 

quesito com profissionais que vem há muitos anos trabalhando e por conta de que essa pessoas trabalhou para 

o partido A ou B na eleição passada hoje está ficando de fora nas pretensões de lotação e assim as pessoas já 

estão procurando outro emprego porque não tem nem acesso.  Não existe um licenciamento de professores se 

reunir de conversar sobre seus direitos, sobre seus deveres por certa perseguição, isso relatos de pessoas que 

já estão ai a muitos e muitos anos trabalhando pela educação com muito zelo, comprometimento e muita 

responsabilidade mas que não está tendo respeito e cortesia da pessoa que conduz aqui. Tenho certeza que o 

Prefeito o secretário não sabe dessa situação, até porque   não é a política que eles estão gerenciando em 

Altamira. Então irei levar essa situação na primeira oportunidade ao Prefeito esses relatos para que possamos 

entender o porquê da maneira que está vai ficar comprometido o ano letivo porque não está agregado e sim 

está desagregado, desarticulado nós precisamos fazer com que a educação esse setor tão importante aqui nos 

distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra caminhe  assim como em Altamira    que existe a 

preocupação tanto do Prefeito quanto do secretário de educação, principalmente pelo diálogo e no distrito 

não é diferente tem que haver também. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais 

Nascimento, após os cumprimentos disse: gostaria de falar Presidente sobre o Projeto de Lei que chegou 

nesta Casa de nº 00 de 15 (quinze) de março de 2021, que dispõe sobre a compra de vacinas com a finalidade 

de adquirir vacinas, insumos, equipamentos, medicamentos para podermos está lutando contra o corona 

vírus. Parabenizo nosso Prefeito Claudomiro Gomes pela iniciativa juntamente com todos os Prefeitos do 

brasil que estão nessa luta. Esperamos que dias melhores cheguem aqui em nosso município. Também 

gostaria de falar sobre a visita que fiz na comunidade Lama Negra através de solicitação que recebi na 

plataforma que o cidadão participa, alguns moradores entraram em contato relatando a situação da 

comunidade. Fui até lá para ouvi-los, para entender melhor a situação da comunidade. Falei aos moradores 

que questionaram a falta de iluminação pública, infraestrutura, pavimentação e de transporte coletivo. Falei 

para eles que iria estudar a situação daquela comum idade e levar até ao Executivo as solicitações feitas pelos 

moradores para que possamos dar retorno a essa comunidade. Também estive visitando a rua da União no 

bairro Boa Esperança e a rua São Paulo9 no bairro Ibiza ruas que estão intrafegáveis. Também colegas 

realizei uma entrevista através da Rádio Cidade com os Diretores do Departamento Municipal de Trânsito 

senhor Manoel Filho, Vice-Diretor Edson Costa, aonde estivemos discutindo sobre algumas ações do 

DEMUTRAN aqui no município de Altamira sobre as ações que eles vem fazendo com relação ao combate 

ao COVID-19, sobre a conscientização no trânsito que é muito importante levando em consideração aos 

grandes índices de acidentes que acontecem no município e também na região. Assim levando essas 

informações á para as pessoas de forma transparente, tendo um diálogo até porque o poder público ele 

precisa ter esse diálogo para podermos alcançar o objetivo de fazer o bem comum a todos nossos munícipes. 

Na quinta-feira estive recebendo nosso Governador Helder Barbalho, aonde eles estava aqui em Altamira 

visitando os 30 (trinta) leitos que foram implementados em parceria com o município no Hospital Santo 

Agostinho para estarmos também combatendo esse vírus. Momento dessa visita foi autorizado pelo 

governador a criação de mais 20 (vinte) leitos de UTI para o Hospital Regional Público da Transamazônica e 

já adianto que esses leitos já estão em funcionamento eles já estão execução, já estão sendo utilizado assim 

atendendo a população da Transamazônica e Xingu. Também nessa visita foi firmado parceria com o 

município de Altamira para que o governo do estado e o município fizesse uma estruturação no hospital geral 

(HGA) para poder estar desafogando o atendimento da UPA aqui no município o e assim trazendo um 

atendimento mas digno para a população, assim fazendo a saúde alavancar no nosso município. Agradeceu. 
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Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse: quero falar sobre 

um oficio de nº 005/2021, que chegou em minhas mãos do Gabinete do Deputado Federal Joaquim 

Passarinho, sobre o recurso no valor de um milhão de reais que foi repassado no ano de dois mil e 2020 para 

a SESPA que esse recurso em determinado tempo foi   descoberto que não poderia ser usado pela SESPA. 

Esse fundo de (um milhão de reais foi passado para Altamira, foi repassado para Fundo Municipal de Saúde, 

só que o Deputado Joaquim Passarinho repassou esse valor para o município segundo ele a SESPA entrou em 

contato com o mesmo e disse que foi gasto esse valor. Só que nesse momento nobres pares eu preciso saber 

da SESPA em que foi gasto esse valor porque se vesse valor não poderia ser gasto pela SESPA porque foi 

gasto e com que foi gasto. Por isso que eu peço a SESPA explicação sobre essa emenda parlamentar que 

renomeada para o Fundo Municipal de Saúde desse município, no qual precisa muito desse valor para que 

seja investido ao combate Coronavírus.  Agradeço também ao Deputado Joaquim Passarinho nobres colegas   

neste domingo passado chegou 05 (cinco) respiradores em nosso município vindo diretamente do Ministério 

da Saúde através do Deputado Joaquim Passarinho aonde esse vereador no domingo esteve acompanhando a 

entrega desses respiradores junto ao Prefeito Municipal Claudomiro Gomes, secretária de saúde e o Diretor 

Ademar. Aproveitando visitamos o hospital municipal de sala em sala, assim vendo de perto a situação dos 

pacientes, o atendimento dos mesmos. Assim tivemos a oportunidade de vermos que a situação é precária. 

Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos disse:   estive 

conversando com a Secretária de Saúde a senhor Romina estive perguntando a ela sobre os leitos na chegada 

do Governador aqui em nossa cidade, que bom que temos mas leitos. Lamentáramos muito pelas mortes dos 

altamirenses já com 191 (cento e noventa e uma) mortes que infelizmente perderam sua vida para essa 

doença.  Dizer também que há uma grande preocupação quanto ao desemprego, nesse momento infelizmente 

devido o lockdown seria impossível, já temos medidas restritivas. Como nossos colegas já falaram estamos 

em estado de guerra, temos muitas famílias quibe não tem nem mesmo o básico, sem alimentação. Nossa 

demanda tem sido relacionada à saúde, mas também a infraestrutura sabemos que muita carência em vários 

bairros com ruas intrafegáveis sem iluminação pública, sem água. Na q quarta-feira passada estive na 

COSALT levando oficio pedindo água para o bairro São Domingos, assim como a higienização da caixa 

d´água segundo os moradores havia muito tempo que não havia essa higienização e ontem foi realizada essa 

higienização. Dizer que 03 (três) vezes por semana o carro pipa para o abastecimento de água. Agradeceu.  

Na quinta-feira recebi algumas lideranças como por exemplo o senhor Isaac que é Presidente da Associação 

do Casa Nova, assim também como de outros RUCs para atendermos as demandas. Também estive visitando 

a Guarda Municipal. Nessa semana através de solicitações estarei visitando os bairros Airton Senna, Bacana, 

Cooperfron e outros. Agradeceu.  O senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se o 

mesmo acatava a prorrogação da sessão para mas trinta minutos. Aprovado a unanimidade.  Em seguida fez 

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

vereador Assis Cunha, após os cumprimentos disse: quero agradecer e parabenizar o Executivo Municipal 

pela iniciativa do projeto de Lei nº 005/2021, no qual a finalidade é para adquirir vacinas para assim 

combater o Coronavírus em nossa cidade.  Dizer que ficamos muito felizes em ver o Executivo buscando 

meios para tentar minimizar os problemas do nosso município. Disse também que poderia deixar de falar da 

zona rural, onde mencionou vários travessão que estão com estradas intrafegáveis. Então assim solicito ao 

Executivo Municipal e do Secretário de Obras onde sabemos da competência mas sem máquinas, sem 

equipamentos não podemos realizar nem um trabalho dessa natureza. Então solicito que seja feita a 

colocação de equipamentos para a realização dos trabalhos. Dizer senhor Presidente que no dia quinze ou 

seja ontem tivemos uma reunião com o Prefeito Claudomiro Gomes os taxistas e os moto taxistas e o 

representante os UBE, estar vindo para essa Casa de Leis um projeto do Executivo Municipal para 
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regulamentação do moto taxistas, dos taxistas e dos aplicativos, além do mas é um projeto de grande 

importância para os moto taxistas que trabalham dia e noite de sol a sol e quando algum deles vem a óbito a 

família não tem seus direitos. Então virá para essa Casa um Projeto de Lei também onde tratará de 

heritariedade desses profissionais moto taxistas que possam ter esse bem como patrimônio da família 

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

ouvindo os servidores da área da saúde fiz a indicação que possamos junto ao Prefeito e a Secretária de 

Saúde disponibilizar, organizar uma equipe multidisciplinar especifica para o atendimento de pacientes com 

sinais com sintomas da síndrome gripal, para que possa diferenciar e entrar com a medicação e com as 

demais patologias. Parabenizo o Prefeito Claudomiro Gomes, que na quinta-feira passada tive uma audiência 

solicitando do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Educação, aonde também parabenizo o 

secretário Maxnei para que pudesse reabilitar novamente a escola Cristo Redentor na comunidade Ribeirinha 

Piranhaguara. De pronto atendimento entrei em contato com a presidente desta comunidade a senhora Eliane 

de Jesus que encontra-se no município e hoje as oito horas e trinta minutos entrou em uma reunião com o 

secretário para que pudesse levar o relatório para assim levar novamente a educação para essa comunidade 

que tanto precisa. Também quero parabenizar o Deputado Federal Joaquim Passarinho que no dia 14 

(quatorze) de março no domingo passado trouxe mas uma vitória para o município de Altamira 05 (cinco) 

respiradores através da iniciativa do vereador Adevaldo Brito, Enfermeiro Tércio que vos falo onde estamos 

preocupados com alastramento do colapso da saúde em nosso município. O Deputado Joaquim Passarinho 

tem vário trabalhos relevantes em nosso município como bem colocou a questão da emenda desse recurso 

financeiro extra orçamentária no valor de um milhão de reais. Também fiz oficio pedindo esclarecimento de 

quanto e com que foram gastos esse valor. Então solicito ao Diretor da SESPA que faça esclarecimento a 

toda população. Também parabenizo o senhor Prefeito Claudomiro Gomes pela iniciativa do projeto de lei 

encaminhado para essa Casa que com certeza é de grande importância e que trará certa tranquilidade com 

relação ao nosso município e demais munícipes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Enfermeira Socorro, após os cumprimentos disse: nesse momento gostaria de esclarecer para a população 

principalmente aos servidores públicos municipais sobre a parceria do governo municipal que firmou um 

convênio com a Universidade Serra Dourada, os funcionário terão um desconto de 30 (trinta) por cento. 

Então quem tiver interesse em fazer o nível superior terá o desconto mencionado acima é preciso somente 

mostrar o contracheque. Gostaria de falar também recebi uma mensagem do coordenador de cultura aonde 

ele estar realizando o recadastramento cultural de Altamira com início no dia 08 (oito) de março indo até o 

dia 20 (vinte) de março, o objetivo é para elaborar políticas públicas para que promova a cultura no 

município de Altamira. Então ele está fazendo esse trabalho no qual parabenizo o Marcelo por esse trabalho 

que ele está fazendo na coordenação de cultura. Também parabenizo o senhor Prefeito por esse Projeto de 

Lei de nº 005/2021. Dizer que ontem à noite fui na UPA e estava superlotada, aonde tinha vários pacientes 

sendo encaminhados para o Hospital Regional e outros para o Hospital Municipal, aonde realmente as vezes 

tem muita demora a se chegar até ao hospital do Mutirão. Ontem conversei com o Prefeito Claudomiro 

Gomes, sobre essas situações e com a Diretora da UPA também aonde foi esclarecido perfeitamente a 

 questão de preencher a IH questão burocrática que realmente demora a ser liberado o leito. Faço um apelo 

aos profissionais médicos que estão sem trabalhar em algum local ou que queiram trabalhar na UPA não são 

todos mas alguns médicos que trabalham na UPA eles são desumanizados. Que realmente precisamos de 

profissionais médicos na UPA que esteja disponível e que tenha no coração a humanização de tratar as 

pessoas bem que se dirija a Secretaria de Saúde ou até a UPA para que esse profissional seja contratado. 

Assim tivemos algumas denúncias, assim as vezes as pessoas dizem a UPA é isso aquilo, não é a UPA e sim 

o profissional. Então a partir de agoira temos que dar nome as pessoas para que realmente não seja a 
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instituição e sim o profissional A, B ou C. Estamos precisando de mais profissionais médicos para prestar 

seus serviços e que realmente tenha compromisso, onde fizeram aquele juramento de atender bem o próximo. 

Informar que ontem tínhamos no HGA 23 (vinte e três) pacientes e no Hospital Regional tínhamos 24 (vinte 

e quatro) pacientes e no Hospital Santo Agostinho 10 (dez) pacientes internados. Tivemos 26 (vinte e seis) 

óbitos em apenas 15 (quinze) dias isso é muito preocupante. Não queremos lockdown mas se nós não se 

conscientizarmos e as pessoas não se conscientizarem vai continuar aumentando os casos de COVID-19 é 

uma preocupação muito grande no momento que não tem leitos. Então não tem como o Prefeito não decretar 

o lockdown. Então fica o apelo dessa vereadora para que todos possam estimular seus familiares, amigos e 

colegas de trabalho sobre a importância do uso da máscara, da higienização das mãos para prevenção da 

disseminação desse vírus causador da doença COVID-19. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos disse: gostaria de dizer a nossa população altamirense que 

tudo passa que essa fase que estamos vivendo ela vai passar temos  que acreditar que estamos caminhando 

para o melhor em nossa cidade. Quando vemos problemas relacionadas a nossa saúde, também precisamos 

pensar em soluções é de colocar os melhores profissionais para cuidar dos pacientes que estão no hospital. 

Dizer que estamos fortalecendo a cada dia. Então quero dizer que a parte mais importante é somarmos junto 

aos profissionais. Na semana passada tinha apenas 01 (um) único enfermeiro cuidando de 29 (vinte e nove) 

pacientes e o que aconteceu em conversa com a secretária de saúde com o senhor Prefeito solicitamos uma 

das melhores enfermeira para fazer parte dessa equipe, precisamos unir forças, precisamos parar de 

briguinhas quem faz mas quem faz menos agora nesse moimento é uma guerra. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Juares Giachini, após os cumprimentos disse:  parabenizar o senhor Prefeito pelo 

Projeto de Lei de nº 005/2021, que levará vacinas e utensílios para o combate do Coronavírus também quero 

pedir pelas pessoas que hoje tem seus comércios fechados por conta do decreto que não tem outra atividade a 

não ser o comércio, que estão todos com dificuldades, estão passando necessidades até mesmo passando 

fome. Quero aqui deixar meu pedido ao Prefeito que tente com sua equipe encontrar um meio para que 

possamos ajudar essas pessoas a continuarem a trabalhar tomando as devidas providências e cuidados 

necessários para que essa doença não se alastre ainda mais temos um grande problema em Castelo de Sonhos 

e Cachoeira da Serra não temos ambulância, estamos à mercê da dificuldade de transportar os doentes. Minha 

indicação de minha autoria de nº 03/2021, onde solicitei uma ambulância, gostaria que o senhor Prefeito 

agilizasse esse pedido para assim poder atender nosso povo. As ambulâncias que temos hoje em nosso 

distrito estão paralisadas, quebradas o concerto delas é muito difícil devido a situação em que elas se 

encontram.  Então quero deixar meu apoio a essas pessoas que dependem do comércio para sobreviver, todos 

estão precisando de solução. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador  Enfermeiro Olailton, 

após os cumprimentos disse: dizer que muitos já falaram sobre a questão da infraestrutura, dizer que essa 

questão atinge diretamente  no ir e vir do cidadão e muitos bairros passam por isso, ainda temos ainda mais 

de 02 (dois) meses de chuva frequente as quentões emergenciais tem que ser colocadas em pratica na zona 

rural e zona urbana , já foi citado que tivemos em visita em alguns lugares,  há mas o menos trinta dias ou 

mais e ainda não foram destinados os maquinário para realização dos trabalhos.  Estive com o secretário de 

obra ontem ele até citou que as máquinas que tem lá é uma quantidade mínima possível que na gestão 

anterior as máquinas eram através de alugueis que por isso não tem máquinas suficientes e sem contar que 

nesse período de pandemia as prioridades estão voltadas para esse ponto do COVID que vem assolando 

nossa população, principalmente na vida das pessoas diretamente. Assim muitas pessoas passam por 

dificuldades sem poder trabalhar, muitos doente nos hospitais precisando de auxílio de um tratamento eficaz, 

porque quando se fala de prevenção ela é muito importante, mas realmente o tratamento eu acho que é mais 

importante. Eu ressalto esse Projeto de Lei a qual vai permitir que as Prefeituras de todo brasil, inclusive a 
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nossa possa adquirir essa vacina, então isso é muito importante para nosso município. Que o quanto antes 

possa vacinar as crianças, adultos, idosos, enfim que possamos resolver esse problema através dessa vacina 

se Deus quiser. Deixar aqui o art. 96 que fala que a saúde é direito de todos e dever do estado. Então a pratica 

esportiva ela é muito importante dentro de nosso município. Quero ler rapidamente um artigo que recebi. A 

pratica periódica de atividade de exercício físico ao ar livre, respeitando as recomendações sanitárias, 

higiênica para a COVID-19, elas são estimulada tanto pela organização mundial de saúde como pelo 

ministério da saúde. O bom condicionamento físico está diretamente associada a melhoria ativa do sistema 

imunológico dos seres humanos. Então contribui sobre tudo com a manutenção da saúde com o aumento da 

imunidade das pessoas, reduz a depressão, segundo estudos já foram confirmados a diminuição de estresse. 

Então além da pratica e o aumento do entorno muscular. Então a saúde ela é muito importante as atividades 

físicas, mas temos que ter um olhar diferenciado para a atividade física. A questão das academias ao ar livre 

que estão fechadas. Se estamos falando de saúde também tem esse lado que posteriormente vamos falando 

desse assunto relacionadas as academias e práticas de atividades físicas. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos disse: um momento que todos vem falando 

sobre a saúde do nosso município, vimos a situação em que estamos passando no município e no mundo. 

Peço a população e a todos que nos assistem que tenhamos cuidado, cautela em relação aglomerações que 

possamos estar todos empenhados ao combate ao COVID-19. Dizer que é com grande alegria e satisfação 

que na última quinta-feira em reunião com o Governador do Estado do Pará, estivemos conversando sobre a 

COVID em nosso município, aonde ele ouviu nossas solicitação para com o aumento de leitos , onde vem a 

ser atendida nesse momento tão importante  e de precisão em nosso município, onde o Governador em 

reunião no hospital regional e com mas autoridades presentes conversamos com relação ao COVID-19 em 

Altamira, na ocasião  fomos bem solícitos na questão de melhorar o atendimento  da COVID-19 em nosso 

município. Com isso nosso Governador empenhado com o Prefeito Municipal e demais profissionais da área 

de saúde estão trabalhando em prol de melhorias da nossa saúde, quero pedir para a população que o Estado, 

Município a Câmara estão desempenhando sua função o seu dever. Então vamos todos fazer também nossa 

parte quanto população.  Solicitamos também a questão das ambulâncias, onde a vereadora Thais falou que 

os Prefeitos de outros município cederam suas ambulâncias para estar fazendo o transporte hospitalar no 

nosso município que é uma demanda já solicitada por esse vereador que é de grande necessidade para o 

nosso município, fazer um transporte de pacientes adequando com ambulâncias adequadas, com equipe 

treinadas para esse transporte. Em visita a Poli Clinica solicitada por nossa região, nosso governador estar 

atendendo desde ontem terá atendimento 02 (dois) dias para assim ver se desafoga nossos centros de 

atendimento COVID-19, é de muita valia para nosso município. Agradeço pelo o empenho da equipe pelo 

empenho da Câmara, de todos os vereadores, da área da saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra ao 

vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse: dizer aos nobres pares e a população em geral que 

nesse momento estar acontecendo uma reunião na Prefeitura com várias organizações não governamentais, 

com o governo municipal e outros órgão da administração pública do estado, as entidades da sociedade civil  

organizada e órgãos municipais, cujo tema é sobrea situação da pandemia em Altamira, inclusive discutindo 

a possibilidade de decretar lockdown  em Altamira , isso está sendo debatido nesse momento. Então nesse 

momento está sendo discutida medidas mais restritivas ao combate a COVID, dentre quais as medidas talvez 

o lockdown. Dizer que nós não defendemos isso já foi falado por vários colegas vereadores, sobre o 

enfraquecimento da economia, do desemprego, a fome em Altamira e a situação em que vive nosso povo em 

relação a essa pandemia. Aguardaremos as informações vir da Prefeitura sobre o resultado dessa reunião para 

que possamos comunicar aos colegas e a população. Acreditamos que provavelmente não seja decretado o 

lockdown mas é uma possibilidade que está sendo debatida nesse momento. Também quero informar a 
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população que a coordenadoria de cultura está realizando um cadastramento da cadeia produtiva da cultura 

em Altamira para que os fazedores da cultura possa receber incentivo nesse momento que eles se encontram 

sem ocupação e sem nem um tipo de renda. A coordenadoria está fazendo esse planejamento de ação de 

fomento de políticas públicas para os fazedores de cultura em nossos município. Então procurem a 

coordenação e façam seu cadastro. Solicitamos a população que nos ouvem e aos colegas vereadores que 

possam contribuir com a doação de sangue de qualquer tipo, nosso banco de sangue encontra-se 

desabastecido no momento. Com relação ao oficio solicitado pela enfermeira Socorro ao Ministério Público 

pedindo o desbloqueio do FPM informamos vereadora que amanhã estaremos encaminhando esse oficio ao 

MPE (Ministério Público Estadual). Também informo que esse projeto de lei de iniciativa do Executivo 

Municipal, sobre adesão de protocolo na compra de vacina isso se concretizando será um grande passo que o 

município de Altamira vai dar para o enfretamento dessa guerra que é combater o Coronavírus. Essa 

iniciativa teve aceitação de 100% (cem) por cento dos colegas vereadores assim mostrando o compromisso 

de cada um com a população de Altamira e com a saúde pública e também com a situação que se encontra 

nosso povoem relação ao que nos assola aos óbitos 191 (cento e noventa uma) morte e não podemos aceitar 

isso sem que haja uma reação por parte desse parlamento. Me solidarizo com a vereadora Socorro quando ela 

coloca que hoje temos várias denúncias nessa Casa com relação aos médicos não são todos. Mas essas 

denúncias chegam até aqui onde a população dizem que não tem um bom atendimento na UPA e HGA 

(Hospital Geral de Altamira) nós termos recebido essas denúncias diariamente. Então solicitamos aos colegas 

que receberam essas denúncias que possamos colocar essa situação no papel e oficializar para que a 

Prefeitura e a Secretaria de Saúde possa tomar as medidas porque tem sido frequentes e recorrentes essas 

denúncias que chegam até a Câmara Municipal. A vereadora expôs essa situação hoje a todos os colegas e 

publicamente para que a população saibam que a Câmara Municipal não estar honeste e nem muito menos 

indiferente a essa denúncias que chegam do mal atendimento na UPA e também no HGA. Então estou 

fazendo essa fala para informar a população que temos recebido essas denúncias e que vamos oficializar ao 

governo municipal para que adote as medidas de investigação e investigação se confirmam essas denúncias, 

assim ouvindo obviamente as partes denunciadas para possamos ter informações a respeito dessas supostas 

denúncias que chegam até aqui na Câmara Municipal. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente 

agradeceu as senhoras e senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a 

Reunião em nome de Deus.  Mandando lavrar a presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário 

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