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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

Aos vinte e três 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: 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 T.S.S. Brito de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente solicitou a 

vereadora Enfermeira Socorro 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 Vandejaime Santos Leite (acompanhando o pai em tratamento de saúde). Estando ausente o 

vereador Ivonnelson Alves Soares. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dezesseis 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, solicitando a vereadora Enfermeira Socorro que 

fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA. Projeto de Lei nº 006/2021, de iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro, que dispõe sobre a cassação do Alvará de Funcionamento de Empresas e Postos 

estabelecidos no município de Altamira que revenderem combustíveis adulterados. Projeto de Lei nº 

007/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos 

Conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal de Altamira na internet. 

Projeto de Lei nº 008/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que dispões sobre a criação do 

Projeto “Botão do Pânico”, que ajudará na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Projeto 

de Lei nº 009/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que reconhece a prática da atividade 

física e do exercício física como essenciais para a população do Município de Altamira, Estado do Pará, 

em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos 

em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Indicação nº 152/2021, de iniciativa do vereador Silva Fortunato, que 

sugere a senhora Romina Brito – Secretária Municipal de Saúde no sentido de descentralizar a vacinação 

da população da Faixa Etária de Prioridade do Centro de Eventos, localizado na Avenida Perimetral, para 

as outras unidades Assistencial de Saúde, em sistema de Drive Thru.  Indicação de nº 139/2021, de 

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

Municipal de Altamira, que postergue o vencimento do pagamento do Alvará de Funcionamento das 

empresas de Altamira, bem como, o pagamento do ISS, e que este último tenha o valor acumulado 

parcelado. Além do que também seja realizada a redução do Alvará da SEMAT e do ITBI em 

50%(cinquenta por cento). Tudo pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a suspensão das regras de restrição 

impostas pelo Executivo Municipal, em atendimento ao Decreto 1.311/2021 do governo do Estado. 

Indicação nº 140/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Helder Barbalho 

– Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, que providencie Decreto que vise 

suspender os cortes de energia elétrica na região Oeste do Pará, à semelhança do Decreto 1.311/2021, que 

interrompeu a suspenção do serviço de energia elétrica no Baixo Amazonas. Indicação nº 120/2021, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, retornar a Gratificação de Nível 

Superior dos servidores efetivos da Saúde, vez que a mesma, foi retirada na gestão anterior. Indicação nº 
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121/2021, de inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, equipar o salário dos 

Técnicos de Enfermagem contratados, conforme o vencimento dos efetivos. Indicação nº 145/2021, de 

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

de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar ações de saúde na comunidade ribeirinha, 

conhecida como “Ilha do Chicote”, localizada nas proximidades da Cachoeira do Espelho. Indicação nº 

146/2021, de inciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente realizar o serviço de manutenção da Rua 

Sebastião Lúcio de Oliveira, no bairro Ibiza. Indicação nº 147/2021, de inciativa do vereador Adevaldo 

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

competente viabilizar a construção de uma praça com uma Academia ao ar livre, um Centro Esportivo e 

também um Centro de Saúde no Loteamento Buriti. Indicação nº 148/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar as seguintes obras na EMEF Maria Luiza da Silva Holanda, localizada no 

loteamento Buriti: construção de um Parquinho, um Lavatório, como também disponibilizar computadores 

e equipamento para a Sala de Informática: Disponibilizar os equipamentos para o refeitório: construir 

também, na área ao lado da escola, uma Creche Municipal.  Indicação nº 124/2021, de iniciativa do 

vereador Eládio “Lampião”, 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 Avenida Almirante Barroso, no bairro Bela 

Vista. Indicação nº 125/2021, de iniciativa do vereador Eládio “Lampião”, 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 João Pessoa, no bairro Vista Alegre. Indicação nº 126/2021, de iniciativa do vereador 

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

uma ponte no travessão das baianas, no Assurini. Indicação nº 127/2021, de iniciativa do vereador 

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

uma estrutura para dar suporte a Secretaria de Viação e Obras, na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. 

Indicação nº 129/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de terraplenagem no 

travessão Bom Jardim II, no Assurini.  Indicação nº 130/2021, 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 Cajá I, próximo ao lote do senhor Amarildo, no Assurini. 

Indicação nº 131/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

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

recapeamento asfáltico na travessa da Concórdia, no bairro Boa Esperança. Indicação nº132/2021, de 

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

Altamira, através da Secretaria competente, viabilizar o conserto e/ou troca dos aparelhos da Academia ao 

ar livre, como também o serviço de revitalização da rede de iluminação pública com a troca de lâmpadas 

queimadas, no Anel Viário. Indicação nº133/2021, de inciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que 

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

Saúde, disponibilizar para a população de Altamira, a instalação de um Tanque Estacionário de Oxigênio 

no Hospital geral de Altamira. Indicação nº 135/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, 

que sugere ao Silvano Fortunato – Presidente da Câmara Municipal de Altamira, encaminhar ofício à 
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Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a realização de estágios na rede municipal da saúde para os 

alunos dos Cursos de Enfermagem e Nutrição da Universidade Pitágoras- UNOPAR, uma vez que se faz 

necessário para completude da emenda curricular. Indicação nº 137/2021, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, construir uma ponte e recuperação encascalhamento da ladeira próxima a comunidade 

Girassol, no ramal Grota Seca, em frente a chácara do senhor Rodrigues. Indicação nº 138/2021, de 

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

Altamira, através da Se4cretaria competente, implantação de mão dupla, realização dos serviços de 

infraestrutura, com linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade uma ciclovia, como também, o serviço 

de arborização em toda extensão da rodovia Magalhães Barata, até o Loteamento Viena. Requer também, 

que sejam implantado um monumento (um Galo), na rotatória de acesso a comunidade Princesa do Xingu. 

Indicação nº 143/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

–Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de poda das arvores 

nos canteiros da Avenida Bom Jesus, em frente ao prédio da Universidade do Estado do Pará – UEPA. 

Indicação nº 144/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza, que sugere ao senhor Helder Barbalho – 

Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas realizar a 

vacinação contra a COVID-19, em 117 (cento e dezessete) pacientes que realizam hemodiálise no 

Hospital Regional Público da Transamazônica. Indicação nº 150/2021, de iniciativa do vereador Roni 

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

competente, adquirir um veículo, tipo ônibus, para transportar os trabalhadores da Limpeza Pública. 

Indicação nº 151/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Helder Barbalho – 

Governador do Estado do Pará, através da Secretária competente, interceder junto a Diretoria do 

BANPARÀ, no sentido que seja implantada uma agencia no distrito de Castelo de Sonhos. Moção nº 

007/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que solicita que seja encaminhada MOÇÃO 

DE APLAUSO ao médico Renan Rocha Granato – Cirurgião Vascular, pelo relevantes serviços prestados 

em Altamira. Moção nº 008/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, - “DEDÉ”, que solicita que 

seja encaminhada MOÇÃO DE REPÚDO pelo fato de sua última visita realizada ao município de 

Altamir, reunião, prometeu disponibilizar mas 20 (vinte) leitos UTI e 02 (duas) ambulâncias. As quais até 

a presente data não chegaram, com isso, a região do Xingu está sofrendo as consequências com várias 

pessoas tendo suas vidas ceifadas e muitas famílias dilaceradas em consequência da COVID-19. Em 

seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO: Indicação nº 152/202, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 139 e 

140/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 120 e 121/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 145 e 146/2021, de iniciativa da vereadora Thais 

Nascimento.  Indicações n.ºs 147 e 14/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito.  Indicações n.ºs 

124 e 125/2021, de iniciativa do vereador Eládio “Lampião”. Indicações n.ºs 126 e 127/2021, de iniciativa 

do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 129 e 130/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  

Indicações n.ºs 131 e 132/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 133 e 135/2021, 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicações n.ºs 137 e 138/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 143 e 144/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza. Indicações 

n.ºs 150 e 151/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck. Moção nº 007/2021, de iniciativa do vereador 

Tércio Brito. Moção nº 008/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Fazendo uso da palavra o 

vereador o vereador Enfermeiro Tércio Brito, após os cumprimentos solicitou aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs Indicações n.ºs 1333 e 135/2021, de iniciativa do 
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vereador Enfermeiro Tércio Brito. 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 137 e 138/2021, de iniciativa do vereado 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 147 e 148/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo 

Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, após os 

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

n.ºs 120 e 121/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 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 145 e 146/2021, de iniciativa da vereadora 

Thais Nascimento. 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 129 e 130/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. 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 143 e 144/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza. 

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, submeteu para VOTAÇÃO: Indicação nº 152/202, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 139 e 140/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações 

n.ºs 120 e 121/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 145 e 

146/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  Indicações n.ºs 147 e 148/2021, de iniciativa do 

vereador Adevaldo Brito.  Indicações n.ºs 124 e 125/2021, de iniciativa do vereador Eládio “Lampião”. 

Indicações n.ºs 126 e 127/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 129 e 

130/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 131 e 132/2021, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 133 e 135/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio 

Brito. Indicações n.ºs 137 e 138/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 143 e 

144/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza. Indicações n.ºs 150 e 151/2021, de iniciativa do 

vereador Roni Heck. Moção nº 007/2021, de iniciativa do vereador Tércio Brito. Moção nº   de iniciativa 

do vereador Adevaldo Brito. Aprovados a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE: Projeto de 

Resolução nº 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 Segundo Turno a Unanimidade. Não havendo mais matérias para votação o 

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

palavra ao vereador Enfermeiro Olailton Carvalho, após os cumprimentos disse: dizer que foi uma 

semana bem corrida, bem conturbada acredito que para todos nós da cidade de Altamira, na questão desse 

colapso na nossa saúde é algo que foge da nossa competência é algo assim bem maior  no que envolve o 

estado é algo que o município vem brigando, vem acompanhando  mas chega um momento que fica 

impotente. Mas o município tem responsabilidade na tensão básica e o estado como média e alta 

complexidade e os atendimentos hoje nessa área de UTI são de alta complexidade que é de 

responsabilidade do estado e que não está suprindo nossa necessidade devida à grande demanda de 

pacientes entubados e isso se dar porquê? Porque no hospital municipal também tem leitos com 

respiradores também. Então a partir do momento que esse paciente é entubado ele tem que ser 

encaminhado para alta complexidade. Tanto no hospital Municipal e como no hospital Santo Agostinho 
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está havendo esse procedimento de colocar o paciente com ventilação mecânica e com isso congestiona o 

sistema, congestiona os leitos do hospital Regional e a tendência é que abra esse leitos , precisamos que 

abra esses leitos porque  o paciente a partir do momento em que entra em ventilação mecânica  em 

qualquer um dos 02 (dois) hospitais seja o HGA ou no Santo Agostinho, o hospital Regional entra em 

colapso sem esse suporte adequado. Porque o hospital Regional ele atende a região ele não atende somente 

Altamira, temos pacientes entubados de toda região dos 09 (nove) município que vem para o hospital 

Regional. Temos agora duas unidades hospitalares que faz esse procedimento. Fica meu apelo ao Diretor 

da SESPA   que ele possa esta intercedendo o quanto antes. Também entramos em contato com o hospital 

Regional é a mesma situação. Os leitos estão sendo montados e ainda não está na finalização dessas UTIs. 

Então é uma situação muito grave, porque a qualquer momento temos paciente que estão saturando abaixo 

de 80% (oitenta) por cento e quando satura abaixo de oitenta por cento não tem jeito tem que entubar. 

Estive visitando as Unidades Sentinela até mesmo para fazer essa orientação a nossa população que essa 

Unidade Sentinela ela é muito importante no nosso município, ela é muito positiva para podermos está 

tratando nossos pacientes. Então o paciente que vai as Unidades Sentinela que agora temos 03 (três), esse 

paciente passa na triagem com o técnico de enfermagem e após esse procedimento ele passa pelo médico e 

após pega a medicação na farmácia. Então faço apelo também a nossa Secretária Municipal Romina que 

não deixe faltar nem um dos medicamentos nessas Unidades que mantenha o estoque necessário para 

nossa população. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os 

cumprimentos disse: nesse momento quero relatar sobre o falecimento de um grande amigo o cinegrafista 

da TV Canção Nova, fica aqui meus sentimentos a família enlutada. Dizer que a esposa do cinegrafista 

continua entubada no hospital Regional. Também quero falar sobre a feira do bairro de Brasília, assim 

como a feira Central sabemos que todos precisam trabalhar ganhar o pão de cada dia. Muitos feirantes 

falaram comigo para que possamos encontrar meios de distanciar os feirantes porque estão aglomerados.  

Peço a Secretária Municipal de Saúde que desloque uma equipe da Vigilância Sanitárias para os locais 

citados para orientar os feirantes e os clientes que ali vão comprar seus alimentos. Falar também 

Presidente sabemos que temos muitos bairros distantes e em conversa com o Presidente do Casa Nova o 

Isaac, os RUCs já foram disponibilizados aqueles que não tem um Centro de Saúde para que seja 

disponibilizado os barracões da comunidade para que seja utilizado pela Secretaria de Saúde para assim 

realizar as vacinas porque nem todas as pessoas tem transporte para ir até os postos de vacinação. 

Sabemos do tumulto no centro de Convenções. Peço a Secretária Municipal de Saúde a possibilidade de 

verificar a possibilidade de realizar as vacinas nesses bairros mais afastados do centro da cidade. Outro 

assunto Presidente é com relação ao restaurante Popular, fui solicitado por algumas pessoas onde pediram 

para que a Vigilância Sanitária fosse lá para orientar os clientes que lá frequentam. Senhor Presidente 

quero cobra de vossa excelência um interprete que foi solicitado para Secretaria de Educação e até o 

momento não foi disponibilizado. A Associação dos surdos e mudos estão me fazendo essa cobrança.  

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam, após os cumprimentos disse: dizer 

que no Assurini tinha muitos problemas sérios, mas dizer que agora está melhorando com a diminuição 

das chuvas. Uma das situações difíceis eram as 02 (duas) pontes do Tuna. Segundo o desvio do Vianey, 

foi realizado serviço no local, assim melhorando a trafegabilidade aos moradores. Dizer na Agrovila tinha 

um atoleiro muito grande os carros não conseguia mas trafegar foi realizado trabalhos no local. No Cajá I, 

existe um problema muito sério já apresentei uma indicação, levei até ao Prefeito a situação, tem uma 

mina de água no meio da estrada. Vou cobrar do senhor secretário responsável que mande urgente uma 

equipe para realizar os serviços necessários. No Gorgulho da Rita a água ultrapassou a estrada assim 

dificultando a trafegabilidade. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, 
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após os cumprimentos disse: quero informar que participei de uma live com a Deputada Estadual Dra. 

Heloisa e também com o Deputado Nilson Pinto aonde hoje estaremos conversando também através de 

live com secretária municipal e o diretor do hospital municipal o Enfermeiro Edvar para que possamos 

verificar o emergencial que já colocamos para a Dra. Heloisa para que junto ao governo do estado  

tenhamos um recurso fundo a fundo para que possamos ter o gasômetro para poder fazer gasometria no 

hospital municipal São Rafael porque a gestão anterior nunca fez manutenção e por isso hoje o aparelho 

não funciona. Gostaria de dizer a todos que nos ouve que visitei as Unidades de Saúde, algumas e não 

todas para verificar a questão de medicamentos aonde as farmácias aonde estive estão abastecidas. 

Também visitei a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) aonde parabenizo em nome da enfermeira Sônia 

e Enfermeira Gerlane todos os profissionais de saúde que ali trabalham. A secretária municipal de saúde 

Romina juntamente com sua equipe na Divisão de Saúde na Coordenação de Saúde, aonde foi aberta mas 

uma Unidade Sentinela na UPA para assim está atendendo os sintomáticos respiratório, ou seja todas as 

pessoas com síndrome gripal estão sendo atendidas na garagem da UPA, assim mas uma Unidade, assim 

um a Unidade aberta além da João Rodrigues e também do Centro de Convenções. Visitei também 

algumas comunidades na zona rural e como quase todos os finais de semana estou na zona rural no 

Assurini aonde vi do Babaquara até a comunidade dos Quatro Bocas, que é até aonde meu carro dar para 

ir, já começaram fazer as pontes e com as chuvas pararam as construções das pontes, mas foi feito uma 

pinguela como assim se chama ou seja estar tendo trafegabilidade. Encontrei 02 (duas) máquinas 

trabalhando juntamente com os técnicos da Viação e Obras, para assim dar trafegabilidade para o produtor 

rural indo para a comunidade dos Quatro Bocas. Encontrei também 02 (duas) máquinas como o João 

Estevam já falou na Agrovila Sol Nascente, também visitei a Agrovila Sol Nascente, então asa máquinas 

estão lá trabalhando como já foi falado não dar para abrir nem uma Vicinal, nem um Ramal. Então 

realmente está se fazendo realmente os trabalhos somente para a trafegabilidade. Então parabenizo a 

gestão municipal porque as máquinas elas estão no Assurini lá tem 04 (quatro) máquinas 02 (duas) na 

Agrovila Sol Nascente e 02 (duas) no Babaquara indo até na comunidade dos Quatro Bocas. Então é 

muito importante para a população do Assurini. O que a povo da zona rural pede é trafegabilidade para 

assim poder escoar sua produção. Dizer a vocês que a Secretaria Municipal de Saúde não está medindo 

esforços através das suas Unidades Sentinela, através também do Hospital Municipal, no qual trabalho lá e 

sei do esforço daqueles profissionais. Também da UPA e de toda a saúde como todos imbuídos nesse 

momento, como disse o Prefeito nós temos muitos buracos em Altamira, temos muitas ruas que também 

precisa de reparos. Mas neste momento em que estamos vivendo o mais importante para nós hoje, ou seja 

FPM bloqueado, onde sugeri ao Presidente desta Casa o qual encaminhou ofício ao Ministério Público 

para que realmente esse recurso possa ser liberado para o Executivo Municipal para que possa está 

investindo em obras no nosso município. Aonde esses recursos hoje existentes eles estão sendo 

empregados na saúde do município de Altamira. Então parabenizo esses guerreiros da saúde que não 

medem esforços que estão ali arriscando suas vidas no dia a dia em prol de termos uma saúde melhor e 

diminuir a mortalidade, diminuir o adoecimento das pessoas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha, após os cumprimentos disse: todos nós estamos observando a preocupação de cada 

um dos colegas na questão da pandemia. Quero ressaltar e solicitar ao Prefeito Municipal que não deixe 

faltar nas Unidades Sentinela o Kit de Ivermectina, enfim os adequados para o momento de pandemia. 

Informar também que as pessoas estão perguntando se só pode pegar esses medicamentos quando já 

estiver doente. Eu digo que não pegue antes de estar doente para que assim se previna, para assim evitar 

de ira para o hospital, essa é minha recomendação, porque temos visto companheiros em pânico. Também 

não poderia deixar senhor Presidente e colegas vereadores de informar que em conversa com o Prefeito 
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Municipal, dizer que estou muito contente com o trabalho em favor da saúde. Assim também como na 

zona rural como já foi falado pelos vereadores João estevam e Socorro desse cuidado especial pela zona 

rural. Estamos com problemas sérios nos ramais Cipó Ambé, Cupiúba, Traíras, Grota Seca e Girassol, 

sabemos que essas pessoas elas são responsáveis pela alimentação na nossa mesa. Eu conversando com o 

Prefeito ainda ontem a respeito dessa situação aqui no Cipó Ambé e no Cupiúba, se Deus o livre uma 

pessoa adoecer durante a noite e chover ele não chegar na cidade. Então acreditamos que que o Prefeito já 

está tomando providências para que isso de fato venho trazer maior tranquilidade as famílias. Ouvindo o 

nobre colega Olailton falar a respeito dos aplicativos dos moto taxis, taxista e motoristas de aplicativos, 

informo a todos os colegas que tivemos com os mesmos em reunião com a AMA (Associação dos 

Motoristas de Aplicativos de Altamira) e a advogada Dra. Camila, Caio e entre outros. Tenho certeza que 

esse projeto que veio aqui para essa Casa estar sendo bem discutido pela categoria. Outra situação temos 

visto os ataques contra as igrejas é um absurdo, peço aos evangélicos, pastores que orem pelo nosso brasil 

para assim podermos alcançar a paz que tanto almejamos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Thais Nascimento, após os cumprimentos disse: quero iniciar meu pronunciamento 

agradecendo ao departamento de Limpeza Pública do Município por ter atendido uma indicação que 

apresentei nesta Casa e, relação a via do aeroporto que estava com muitos matos, assim impossibilitando 

as pessoas de irem exercer suas atividades físicas de fazer sua caminhada, enfim, por conta do mato que 

estava adentrando na via.  Também gostaria de aproveitar o momento de agradecimento e agradecer a 

COSALT que vem atendendo nossas solicitações, que vem dando retorno a população na pessoa do 

Robson faço esse agradecimento.  Também quero aproveitar esse momento para falar um pouco das 

vacinações que estão acontecendo aqui no município de Altamira. Hoje o município está vacinando as 

pessoas com 73 (setenta e três) anos ou mais. Temos hoje dois locais de vacinação que antes a vacinação 

estava sendo realizada apenas no Centro de Eventos e hoje estar sendo realizada no Centro de Eventos de 

Altamira na modalidade Drive Thru e também com ponto fixo de apoio e na Escola D. Clemente apenas 

com atendimento com ponto fixo.  Então peço aos munícipes que leve os idosos dessa faixa etária para 

estarem se vacinando para estarem assim se imunizando porque a vacinação ´´e muito importante para 

estarmos combatendo esse momento de pandemia. Outra informação sobre a vacinação em nosso 

município é que hoje o município de Altamira estará recebendo (duas mil oitocentos e vinte e cinco) doses 

para serem distribuídas em os trabalhadores da saúde, para os idosos de 75 (setenta e cinco) a 79 (setenta e 

nove) anos e também para atender os idosos de 70 (setenta) a 74 (setenta e quatro) anos. Outro 

comunicado em relação a vacinação é que ontem o Governador Helder Barbalho manifestou em sua rede 

social dizendo que foi sinalizado pelo o Ministério da Saúde que até quarta-feira dia vinte e quatro de 

março o estado do Pará estará recebendo um novo lote para vacinar o nosso povo e que ele pretende 

vacinar a toda população do estado do Pará que possui 60 (sessenta) anos ou mais. Com essa ação o estado 

do Pará estará combatendo essa pandemia vacinando a população. E a tendência é estarmos sempre 

vacinando a faixa etária e reduzindo e assim alcançarmos a execução da vacinação em massa.  Falar 

também em relação à medida que nós enquanto poder público podemos tomar para poder estar dando 

assistência as famílias altamirenses que se encontram em estado de vulnerabilidade que estão passando 

necessidade em nosso município. Um relato chegou até a mim através de o Cidadão Participa através de 

redes sociais, através de ligações telefônicas e de watzapp de todos os meios de comunicação que a 

população tem com a vereadora. Então a respeito do princípio da simetria constitucional a emenda n. 

0’86/2015, nós como Câmaras Municipais temos total autonomia para auxiliar na organização 

Orçamentária e também para subsidiar todo planejamento estratégico no município. Levando em 

consideração com toda essa situação que estamos enfrentando em relação a muitos altamirenses estão 
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passando com necessidades, as vezes sem ter até mesmo alimentos. Solicito a essa Casa e também a 

Prefeitura Municipal de Altamira, informações acerca das emendas impositivas do não de 2020 (dois mil e 

vinte) que deverão ser executadas agora no ano de 2021 (dois mil e vinte e um). Caso essas emendas 

estejam tudo certo e nós possamos destina-las, acredito que temos autonomia para isso. Solicito aos 

colegas parlamentares que nós possamos destinar essas emendas para aquisição de cestas básicas para o 

nosso povo, ou então para criar auxilio municipal para que possamos estar atendendo a demanda da nossa 

população e dando assistência social para nosso povo. Nossa população altamirense vem sofrendo muito 

com a falta de alimentação, passando necessidades, isso é de conhecimento de todos nós. Então peço ao 

nobres colegas que nós possamos estar tendo essas informações. Deixar registrado sabemos que não temos 

líder de governo, estarei oficiando a Prefeitura Municipal para mais informações acerca da situação. Peço 

mais uma vez ao que os nobres colegas me apoie nessa causa para destinarmos as emendas para atender a 

população de Altamira. Fiz um cálculo Presidente se toda verba das emendas impositivas forem destinadas 

para essa causa nós conseguiremos atender em média de (trinta mil) famílias altamirenses. Então peço 

encarecidamente a todos os colegas que me apoiem nessa causa, de estarmos indo atrás de informações e 

vermos a possibilidade da Casa poder estar ofertando essa assistência social aos altamirenses. Agradeceu. 

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

parabenizar o Enfermeiro Lagerson que na oportunidade sentamos onde mostrei o projeto em relação a 

Unidade Sentinela na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) o Enfermeiro Lagerson estar ao lado desses 

profissionais que estão à frente ao combate COVID-19. Quero falar sobre a moção de minha autoria 

Moção de Aplauso não grande médico Dr. Renan Rocha médico especialista cirurgião vascular que tem 

grandes trabalhos prestados no município de Altamira. Quanto cirurgião e agora liderando desde do ano 

de 2020 (dois mil e vinte) à frente ao combate do COVID-19. Quero dizer a toda população de Altamira 

que precisamos nos unir, precisamos lutar contra esse vírus. Precisamos de toda dedicação dessa Casa, 

Poder Executivo Poder Judiciário para que nós possamos trazer realmente a vitória sobre esse combate. 

Dizer que fico muito feliz pela união dessa Casa, onde quero agradecer ao Pastor Davi, que mesmo não 

sendo da área de saúde mas há toda preocupação se dispondo para esta contribuindo com a população de 

Altamira. Dizer que um ponto em que ontem vossa excelência colocou que é o acompanhamento 

psicológico, nossos profissionais da área de saúde estão passando por grandes dificuldades, eles estão com 

esgotamento físico, esgotamento mental e mesmo assim estão todos se dedicando. Por isso é a 

preocupação desse vereador em pedir o apoio para os acadêmicos de enfermagem de nutrição, mas cursos 

para que eles possam desenvolver e realizar seu estágio obrigatório para que juntos possamos resolver esse 

problema de combater esses vírus do novo corona vírus. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Davi Teixeira, que após os cumprimentos disse:  nesse momento quero falar sobre as indicações 

apresentadas de minha autoria, uma delas acredito que é de grande importância que a do Anel Viário, 

principalmente na questão da revitalização dos equipamentos da academia do Anel Viário, tanto para 

revitalização ou troca e também das lâmpadas, ali e muito trafegável. Lamento por mais de 200 (duzentos) 

óbitos de nossos altamirenses que infelizmente desde o início da pandemia já há mais de uma ano são 

famílias, irmãos, amigos que a cada um que perde sua vida para esse vírus, pedimos que Deus possa 

consolar os familiares, dar forças aos amigos nesse momento de luta. Como foi citado pelo nobre colega 

Tércio, ontem estivemos participando de uma reunião e uma das nossas preocupações que focamos foi em 

relação a saúde mental é um problema recorrente a todas as pessoas, a depressão ela tem aumentado 

muito. Isso nos preocupa quanto pastor tem muitas pessoas que me procura, mas especificamente dos 

profissionais da linha de frente e não só os profissionais mas todos que tem sua carga de trabalho abala o 

emocional em ver o paciente morrer, enfim, vejo que isso é muito importante ser discutido. Na quinta-
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feira passada também visitei juntamente com o secretário de planejamento a UBS Quatro Bocas, que 

inclusive é indicação de minha autoria que seja nominada vereadora Delza Barros. Também fomos ao 

Centro de Dependência Química no Assurini que não estar em funcionamento é uma das nossas bandeiras 

em quanto vereador que esses Centro venha funcionar porque o número de dependentes químicos tem 

crescido muito em nossa cidade. Indiquei também que haja junto ao Ministério da Saúde o 

credenciamento. Visitamos também a UBS na Agrovila Sol Nascente. Dizer que alguns pedidos feitos a 

COSALT alguns pedidos tem sido atendidos. Dizer que estamos vivendo momentos muito difíceis , temos 

muito falado sobre saúde, mas a verdade é que nós entre uma batalha a vida e a vida porque quando se fala 

em lockdown é muito complicado tem muitas pessoas sem trabalhar onde vejo aquele que vende o 

espetinho, o garçom para aqueles que trabalham na noite que estão sem nenhum tipo de renda  e é uma das 

coisas  que precisamos falar aqui,  porque infelizmente há uma grande preocupação quanto a fome tem a 

tabela que é colocada desde o início da pandemia quando se fala sobre a questão de essencialidade o que é 

essencial o que não é  essencial, mas sempre digo que todo trabalho leva comida para a mesa da família é 

essencial, porque hoje tem muitas pessoas passando fome. Inclusive fiz uma indicação a uma emenda ao 

Deputado Martinho Carmona para que haja através dessa emenda para que seja destinado parceria com a 

Secretaria de Integração Social em ajuda com cestas básicas para as famílias altamirenses, estar em 

tramitação e eu creio que vai dar certo. Assim será mais um apoio as famílias que estão precisando do 

alimento. Quando se fala em essencialidade não posso deixar de citar a igreja como essencial que além do 

seu trabalho espiritual que ajuda as pessoas, que recupera pessoas através da palavra de Deus. Portanto a 

igreja tem um trabalho social muito grande através de cestas básicas, enfim. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Tania Souza, após os cumprimentos disse: dizer que tenho acompanhado as 

Sentinelas de perto, t6enho feito com que os profissionais comecem a trocar ideias uns com os outros. 

Dizer que recebemos uma grande ajuda do hospital regional em relação as tomografias, foi disponibilizado 

uma cota de 15 (quinze) tomografias para ajudar nossa população que muitas das vezes não tem condições 

de pagar esses exame que custa o valor de 300 (trezentos) reais. Essa quantidade já dar um alivio e uma 

certeza de que estamos conseguindo ajudar a quem mais precisa. Precisamos muito ainda fazer o 

diferencial, nosso País estar entrando em colapso temos que entender quem Altamira também estar 

caminhando para isso se não começarmos a pensar entra ajudar mais. A nossa Prefeitura ela tem sido 

cautelosa em nossas medidas para não fechar o comercio de imediato, estar reduzindo aos poucos. Fico 

pensando temos tantos pacientes para serem entubados e sem não temos leitos suficientes será que não é 

hora de pararmos e dizer que vidas importa, precisamos de suporte de distribuir máscaras para nossos 

bairros mais afastados. Divulgar mais nossas ações, informar sobres nossas farmácias sentinelas diz que 

elas estão surtindo efeito. Nossos profissionais tem atendidos de 100 (cem) a 140 (cento e quarenta) 

pacientes por dia. Ouvi a fala da vereadora Thais com a preocupação de cuidarmos da população que estar 

passando fome, captarmos recursos para podermos somar, distribuir máscaras, álcool gel, cestas básica, 

temos muitas ideias para podermos ajudar nosso povo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Juares Giachini, após os cumprimentos disse: dizer que estamos muito preocupados com essa 

doença que vem prejudicando muita gente. Nos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra 

também temos esse problema e infelizmente nosso hospital não estar preparado para o atendimento do 

COVID, não temos nem uma UTI, mas a população estão obedecendo as normas. Temos um grande 

problema aqui em nosso distrito que é a falta de trabalho com o decreto muitos estão parados e assim não 

tendo como sustenta sua família mas o seu ganha pão estar restrito. Então temos esse grande problema que 

é a fome é infelizmente não temos muito o que fazer. Quero fazer um pedido após nobres colegas que 

vejam o lado do povo que trabalha na noite que tem seu pequeno comércio que não pode funcionar e tem 
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04 (quatro) 05 (cinco) filhos para criar e hoje infelizmente as opções de trabalho diminuíram, estar difícil, 

estamos tentando com amigos fazer coletas para distribuição de cestas básicas, mas não é suficiente 

estamos muito longe do nosso município assim demora para chegar as coisas aqui. Gostaria que a equipe 

da saúde desse assistência para nosso pessoal de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, in felizmente 

hoje nem teste para COVID temos e tem pessoas que não tem condições de pagar para fazer o teste. Então 

temos um deficiência muito grande quanto a isso. Graças a Deus o índice de COVID aqui nos dois 

distritos é baixo, não sei se é por falta de termos esses kits para assim sabermos quem estar infectado ou 

não.  Então peço aos nobres colegas que nos ajude também nosso distrito é longe difícil para chegar até 

aqui mas aqui reside em torno de 20 (vinte mil) habitantes entre Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra 

precisamos de ajuda também. Precisamos de soluções para que esse povo não sofra com a falta de 

alimento. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Silvano Fortunato, após os 

cumprimentos disse: dizer ao colega Adevaldo Brito em relação a contratação do profissional interprete 

em libras, que nós encaminhamos a documentação para a Secretaria de Educação, estamos aguardando 

retorno e que nessa semana cobraremos em que pé estar essa situação. Com relação ao oficio vereadora 

Thais das emendas impositivas do ano de 2020 (dois mil e vinte) que deveria ser executada nesse ano, 

vamos fazer essa comunicação mas temos informações houve pagamentos desse auxilio emergencial 

através de informações não oficializada mas se por servidores que trabalhavam na SEMINS. Gostaríamos 

de oficializar essa informação através de documentos. Porém a Prefeitura não encontrou informações 

através de documentos comprovando o pagamento desse auxilio que nesse momento seria de grande 

importância para nossa população para ajudar nosso povo. Como disseram os vereadores Davi e Juares 

outros munícipes também estão passando dificuldades de extrema necessidade de fome, isso é tão grave 

quanto ao COVID-19, estamos aguardando a divulgação dessas medidas. Estamos vivendo um momento 

tão trágico com essa doença que nos assola. Agradeceu. Quero informar também vereadora Thais que 

estamos aguardando o Orçamento do município para o próximo ano, assim que der entrada nessa Casa 

todos nós teremos a discussão temática e assim teremos a oportunidade de trabalharmos na emenda de 

cada vereador para o exercício do ano de 2022. Então assim é o funcionamento do PPA, LDO e LOA que 

são Leis Orçamentárias. Enquanto a discussão que tivemos ontem com alguns vereadores da bancada da 

saúde, onde tenho conversado muito com a vereadora Socorro, estamos discutindo juntos na questão da 

equiparação salarial para os técnicos de enfermagem contratados e concursados. Também estamos juntos 

na progressão que é aprovado nesse parlamento para que os funcionários possam receber onde aqui foi 

discutido Plano de Cargos e Carreira e Remuneração. Também temos discutido com o Sindicado dos 

Trabalhadores de Saúde juntamente com o Presidente Jean do Conselho de Saúde, todas as 

reinvindicações que estão no plano de  governo do Prefeito Claudomiro que elas sejam totalmente 

colocadas em prática, isso vai ter uma série de questões que foram retiradas como já disse a vereadora 

Socorro como a gratificação de nível superior, adicional noturno, hora extra, insalubridade, enfim tudo 

isso nós temos consciência são bandeiras que defendemos em campanha e defenderemos ao longo do 

nosso mandato para que os trabalhadores tenham  estabelecido um salário que possam pelo menos garantir 

o sustente de suas famílias. Isso tudo está incurso, está em discussão, estive conversando com o Prefeito 

Municipal, ele me mostrou um Projeto de Lei que vai enviar para a Câmara Municipal para discutirmos 

essa questão política salarial do funcionalismo público. Então há sim iniciativa por parte da gestão. Será 

encaminhado para a Câmara para que possamos melhorar o projeto e adequar a realidade das categorias 

trabalhadoras de saúde e dos profissionais que trabalham não só na área da saúde como os que trabalham 

no funcionalismo da Prefeitura e atende nossa população. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o 

senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras vereadores da imprensa e do povo em geral e em 
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nome de Deus encerrou a reunião. Mandando lavrar a presente Ata quer após lida e aprovada será 

assinada. Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.  
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