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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO 

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

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

Aos trinta 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 do 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, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso T.S. S. Brito de Oliveira. Em seguida solicitou 

a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores 

vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Estando ausente o 

vereador Ivonnelson Alves Soares. Em seguida o senhor Presidente Silvano Fortunato, disse: dizer que 

mais uma vez a Câmara Municipal de Altamira, se solidariza com as famílias que continuam tendo perdas 

dos seus entes queridos com essa terrível pandemia que nos assola. Dizer que estamos vivendo um 

momento muito difícil da nossa história de Altamira e também da humanidade sem procedentes. A 

Vacinação estar melhorando os indicadores números de vacinados. Mas sabemos que ainda é muito 

pouco. Tivemos conhecimento da decisão do Comitê de Enfrentamento da COVID que foi criado ano 

passado que dele fazem parte várias instituições, inclusive a Câmara Municipal de Altamira, as igrejas 

evangélicas, as entidades da sociedade civil organizada, ACIAPA, que representa o comércio em geral dos 

lojistas, as associações de bares e restaurante. Então temos vários segmentos da sociedade representados 

por esse Comitê de Enfrentamento ao COVID, esse comitê decidiu por unanimidade de forma democrática 

discutindo em reunião no qual eu não participei e nem a Câmara porque nós estávamos com outras 

atividades mas tomamos conhecimento que foi aprovado por unanimidade sem que ninguém opusesse a 

proposta do Enfermeiro Osvaldo em decretar o lockdown no município de Altamira nos dias 27 (vinte e 

sete) de março a 04 (quatro) de abril. Levando em consideração que nós temos o feriado a partir da quinta-

feira Semana Santa, assim temos em cerca de 04 (quatro) dias úteis de lockdown conforme foi colocado 

isso em coletiva de imprensa pelo Prefeito Municipal e pelo Enfermeiro Osvaldo e ai como a Câmara é 

signatária desse comitê esse comitê que votou nessa proposta por unanimidade representando toda 

sociedade altamirense temos várias instituições como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 51º BIS, 

Polícia Civil, SESPA, Secretaria do Meio Ambiente, enfim, vários órgãos de governo tanto da esfera 

municipal quanto federal participam deste comitê e decidiram por unanimidade essa proposta. Essa 

proposta visa frear o número de casos que nós estamos tendo em decorrência de colapso que a saúde 

pública estar passando nesse momento por falta de UTI e que várias outras doenças são negligenciadas e 

temos vários óbitos por conta do COVID e outras doenças negligenciada nesse momento que é tão cruel 

quanto esse vírus que assola o município de Altamira. Então senhoras e senhores essa explicação se dar 

porque o remédio é amargo essa Câmara já se posicionou a favor do emprego, a favor da vida e contra a 

fome de pessoas que hoje estão passando necessidades. Então com base nisso estamos solidários com toda 

população de Altamira que nesse momento vivem dias terríveis. Dizer que nesse momento talvez o 

remédio amargo seja no momento de acordo com os infectologistas, especialistas a única forma de barrar 

essa cadeia da transmissão do vírus e com isso preservar as vidas. Somos solidário e a grande maioria ou 

todos nós somos a favor do emprego e contra a fome. Em seguida passou para a ORDEM DO DIA, 

solicitou a vereadora Socorro que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA.  Projeto de Lei n.º 

010/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que cria o Programa de Incentivo à Piscicultura-
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PROPEIXE no município de Altamira. Projeto de Lei n.º 012/2021, de iniciativa do vereador Davi 

Teixeira, que institui no município de Altamira a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção 

ao Suicídio.  Projeto de Lei n.º 013/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck, que fixa o subsídio dos 

Vereadores, Vice-Prefeito e Prefeito Municipal de Altamira para a Legislatura 2025/2028. URGÊNCIA 

URGENTÍSSIMA:  Projeto de Lei n.º 014/21, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a reestruturação 

do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – CACS, do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, em 

conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal regulamentado pela Lei 14.113, de 25 de 

dezembro de 2020. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Indicação n.º 176/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de infraestrutura e recapeamento asfáltico na Travessa 

Niterói, no bairro Sudam II. Indicação n.º 180/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

sugere a Ilustríssima senhora Romina Alves Brito – Secretária Municipal de Saúde, INCLUIR todos os 

profissionais da área de Vigilância e Segurança Patrimonial do município de Altamira, no Cronograma de 

Vacinação contra a COVID-19.  Indicação n.º 128/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que 

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

que realize os serviços de recuperação asfáltica, sinalização vertical e horizontal, como também, 

reconstituição do meio fio e linha d’água das Avenidas João Rodrigues, Jáder Barbalho, Brigadeiro 

Eduardo Gomes e Alacid Nunes. Indicação n.º 154/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que 

sugere a Diretoria de Socioambiental em empresa Norte Energia, que providencia a recuperação asfáltica 

da via que liga o bairro a rodovia Transamazônica, a pavimentação do trecho que ainda não recebeu 

pavimento e a implantação da rede de iluminação pública. Indicação n.º 165/2021, de iniciativa da 

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

de Altamira, que interceda junto ao Governo do Estado, que providencia para o município de Altamira, 

mais lotes de vacinas para atender os idosos na Faixa Etária de 60 (sessenta) anos; para os grupos que tem 

Comorbidades pré-existentes. Requer também, que seja providencia dez mil cestas básicas para as famílias 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Indicação n.º 166/2021, de iniciativa da 

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

de Altamira, através da Secretaria competente, aumentar o contingente de Agentes de Fiscalizações no 

município de Altamira; que monitore e tome medidas drásticas, com aplicação de multas, para as pessoas 

e estabelecimentos comerciais que descumprirem o Decreto Municipal.  Indicação n.º 177/2021, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes, - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de tapa buraco na avenida Jáder Barbalho.  Indicação 

n.º 178/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, incluir os profissionais da categoria de limpeza e 

vias públicas, no cronograma de Vacinação contra a Covid-19.  Indicação n.º 155/2021, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, viabilizar a revitalização, como também, a implantação de uma academia ao ar 

livre na Praça da Cultura, conhecida como Praça do Porronca, no bairro Boa Esperança.  Indicação n.º 

156/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, construir uma Praça Esportiva, com uma 

academia ao ar livre com pista de “skate”; a construção de um monumento com os dizeres: “Bem-vindo a 

Altamira, a capital da Transamazônica”, a partir do trevo entre a rodovia Ernesto Acioly e a rodovia BR-

230, rodovia Transamazônica, próximo ao loteamento Terras de Bonanza. Indicação n.º 157/2021, de 
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iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Secretaria competente, construir uma Creche na agrovila Sol Nascente, no Assurini.  

Indicação n.º 158/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, construir um Posto de Saúde, na área 

ao lado da EMEF Alteir Mardegan, no ramal do Picadão, adjacente ao Travessão da Firma, no Assurini.  

Indicação n.º 159/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, interceder junto à ANATEL, para 

implantação do sistema de telefonia móvel (celular e internet), nas seguintes comunidades: Castelo de 

Sonhos, Cachoeira da Serra, Vila Cabocla, Vila Canopus e Vila Bannach, todas distantes mais de mil 

quilômetros da sede do Município; Gleba Assurini: Agrovila Sol Nascente, Transunião e Travessões: 

Firma, Picadão, Picadinho, Cajueiro, Limão, Lages, Ribeirinhos, Vila Mocotó e adjacências, localizados 

as margens direita do rio Xingu; disponibilizar também os serviços para as comunidades: Serrinha, 

Capembas, Princesa do Xingu, Vale Piauiense, ramal das Lagoas e, nos Travessões: 05, 06, 07, 08, 09, 10 

e 12, Ribeirinhos e adjacências, localizados as margens esquerda do rio Xingu. Indicação n.º 160/2021, de 

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

Altamira, através da Secretaria competente, construir 02 (duas) rotatórias na rodovia Transamazônica, 

uma próxima a subestação da Celpa (Equatorial), que dá acesso ao Anel Viário pela Avenida Irmã Clores, 

mais conhecida como “rotatória da morte” e outra na entrada da Rua Paraíso, que dá acesso ao bairro São 

Domingos e Santa Benedita. Indicação n.º 161/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que 

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

implantar o projeto de Açaizais Tradicionais em pequenas propriedades, com o objetivo de aumentar a 

renda das famílias. Indicação n.º 162/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao 

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

a pavimentação asfáltica e/ou blokretes, na Rua Santa Luzia, no bairro Jardim Independente I. Rua onde 

mora o pequeno Artur Von Groll Leverguini e Antônio Matheus Sena, os dois são portadores de 

necessidades especiais que precisam estar longe da poeira e da lama.  Indicação n.º 168/2021, 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 Maceió, no bairro Vista 

Alegre. Indicação n.º 169/2021, de iniciativa do vereador Eládio “Lampião”, que sugere ao senhor 

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

reforma, ampliação, rampa de acessibilidade, atendimento médico e odontológico pelo menos de 15 em 15 

dias, na Unidade Básica de Saúde da Agrovila Vale Piauiense, Km. 23.  Indicação n.º 167/2021, de 

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

de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço emergencial de tapa buraco na Avenida 

Perimetral, no trecho entre o DNIT e a rotatória da entrada do bairro Bela Vista. Indicação n.º 172/2021, 

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

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e ampliação dos 

aparelhos da academia ao ar livre da avenida João Pessoa (orla do cais).  Indicação n.º 173/2021, de 

iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere a senhora Romina Brito – Secretária Municipal de Saúde, 

criar 02 (duas) Unidades Sentinela, uma no distrito de Castelo de Sonhos e outra na comunidade Sol 

Nascente, no Assurini.  Indicação n.º 163/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao 

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

um veículo, tipo ambulância, para atender a UBS da Vila Sol Nascente, no Assurini. Indicação em 
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Conjunto n.º 170/2021, de iniciativa dos vereadores Tania Souza e Enfermeiro Olailton, que sugere ao 

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

abastecimento diário de Equipamentos de proteção Individual (EPI), para os profissionais que trabalham 

na linha de frente contra a Covid-19. Indicação em Conjunto n.º 171/2021, de iniciativa dos vereadores 

Tania Souza, Enfermeiro Olailton, Enfermeiro Tércio Brito e Davi Teixeira, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, que seja realizada 

a contratação ou remanejamento  de profissionais de Psicologia e de Terapia Ocupacional (terapia reikiana 

e mensagens terapêuticas) para atender os profissionais da linha de frente das Unidades Sentinelas, 

Unidades de Pronto Atendimento e do Hospital Geral de Altamira. AVULSOS:  Ofício n.º 012/2021, 

encaminhado pelo vereador Adevaldo Brito, renunciando ao cargo de 3º Secretário da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Altamira.  Ofício n.º 005/2021/GAP, do Executivo Municipal, encaminhando o 

Projeto de Lei n. 014/2021.  Mensagem n.º 002/2021, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto 

de Lei n. 014/2021.  Ofício n.º 130/2021-GAB/PMA, do Executivo Municipal, encaminhando cópia da 

representação impetrada pelo Poder Executivo Municipal em desfavor do Registro Civil de Pessoas 

Naturais e Notas Cartório de 3º Ofício. Representação impetrada pelo Poder Executivo Municipal em 

desfavor do Registro Civil de Pessoas Naturais e Notas Cartório de 3º Ofício.  Senhoras e senhores 

vereadores, esta Casa recebeu do Executivo Municipal, o Projeto de Lei n.º 014/2021, que dispõe sobre a 

reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – CACS, do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-a da Constituição Federal regulamentado pela lei 14.113, 

de 25 de dezembro de 2020. Considerando em se tratar de matéria que requer rapidez em sua tramitação e 

considerando que a mesma veio em regime de URGÊNCIA URGENTISSÍMA, para aprovação desta 

Casa. Por essa razão, consulto ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acata o pedido de urgência 

urgentíssima, para que a mesma seja aprovada nesta reunião.  Aprovado a unanimidade.  Agora consulto 

ao Soberano Plenário para saber se o mesmo acata dispensar o Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação e também o Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desportos.  Aprovado a 

unanimidade. Em seguida o senhor Presidente disse: quero informar que estive em conversa com o 

Prefeito Municipal em relação a essas matérias que nos chegam em regime de urgência urgentíssima, que 

o regimento dessa Casa seja efetivamente cumprido que essas matérias cheguem em tempo oportuno para 

que vossas excelências tenham tempo hábil de ler de fazer adendo emendas, enfim, de discutir o projeto 

conforme é regimental e conforme ao devido processo legal. Então fiz essa fala ao Prefeito ontem e em 

conversa com vários vereadores nos posicionamos que vamos cobrar que seja dada essa atenção ao 

parlamento na forma regimental para que tenhamos tempo suficiente de avaliar como a vereadora Thais, 

Presidente da CCJ, fez com leitura mais detalhada dentro daquilo que prega o rito processual. O Executivo 

se comprometeu conosco de fazer os encaminhamentos conforme o nosso regimento propõe.  Também 

quero esclarecer em relação a indicação do vereador Roni Heck, indicação nº 175/2021, onde o vereador 

solicitou que essa indicação fosse retirada de pauta considerando que algumas inconsistências na 

indicação porque o subsidio do vereador bruto é no valor de 8.000,00 (oito mil reais) mensal e liquido fica 

um pouco mais de 6.000,00 (seis mil reais). Assim a indicação na previsão dela fazer a doação no valor de 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) que somados os 15 m(quinze) vereadores recebem bruto, assim sendo 

feito o desconto do imposto de renda e INSS, o valor fica pouco mais de 93.000,00 (noventa e três mil 

reais) em média. Então há inconsistência na indicação. Considerando que temos vários colegas que 

fizeram empréstimo consignado, esse valor reduz ainda mais o salário. Então há inconsistência jurídica 

sobre a indicação. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo 
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as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 176 e 180/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato.  Indicações n.ºs 128 e 154/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 

165 e 166/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicações n.ºs 177 e 

178/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 155 e 156/2021, de iniciativa do 

vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 157 e 158/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. 

Indicações n.ºs 159 e 160/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 161 e 162/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 163/2021, de iniciativa do vereador Davi 

Teixeira. Indicações n.ºs 168 e 169/2021, de iniciativa do vereador Eládio “Lampião”. Indicações n.ºs 173 

e de iniciativa do vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 167 e 172/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Olailton. Indicação em Conjunto n.º 170/2021, de iniciativa dos vereadores Tania Souza e 

Enfermeiro Olailton. Indicação em Conjunto n.º 171/2021, de iniciativa dos vereadores Tania Souza, 

Enfermeiro Olailton, Enfermeiro Tércio Brito e Davi Teixeira.   Projeto de Lei n.º 014/21, do Executivo 

Municipal. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton após os cumprimentos dirigiu-

se aos demais colegas pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 167 e 172/2021, de 

autoria do vereador Enfermeiro Olailton. 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 177 e 178/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Agradeceu.  Em 

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

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação em conjunto nº 171/2021, de iniciativa 

vereador Enfermeiro Tércio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os 

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

n.ºs 168 e 169/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Em, seguida fez uso da palavra vereador 

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

suas matérias. Indicações n.ºs 128 e 154/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. 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. Indicações n.ºs 177 e 178/2021, de 

iniciativa da Enfermeira Socorro. 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 159 e 160/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 155 e 156/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo 

Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Eládio “Lampião”, após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 168 e 

169/2021, de iniciativa do vereador Eládio “Lampião”. 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. Indicação em conjunto nº 170/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza. 

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. 157 e 158/2021, de iniciativa do 

vereador João Estevam. 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. Indicações 

n.ºs 176 e 180/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Não havendo mais manifestantes o 

senhor Presidente solicitou a Enfermeira Socorro que fizesse a verificação de quórum. Havendo número 

legal consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em alguma 

matéria. Não havendo manifestantes submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 176 e 180/2021, de 
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iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 128 e 154/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 165 e 166/2021, de iniciativa da vereadora enfermeira Socorro do 

Carmo. Indicações n.ºs 177 e 178/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 155 

e 156/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 157 e 158/2021, de iniciativa do 

vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 159 e 160/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 161 e 162/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 163/2021, de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira.  Indicações n.ºs 168 e 169/2021, de iniciativa do vereador Eládio 

“Lampião”.  Indicações n.º 173 de iniciativa do vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 167 e 172/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. Indicação em conjunto n.º 170/2021, de iniciativa dos 

vereadores Tânia Souza e Enfermeiro Olailton. Indicação em conjunto n.º 171/2021, de iniciativa dos 

vereadores Tânia Souza, Enfermeiro Olailton, Enfermeiro Tércio Brito e Davi Teixeira. Aprovadas a 

unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE. Projeto de lei n.º 014/21, do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – CACS, do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-a da Constituição Federal regulamentado pela 

Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente consultou ao 

Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava a prorrogação da sessão por mais 30 (trinta) minutos. 

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 a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, após os cumprimentos disse: estive 

visitando algumas comunidades da zona rural, assim como também a zona urbana, todos os edis desta 

Casa estão solicitando onde a população nos solicita na questão da trafegabilidade principalmente te na 

zona rural, como falou com muita propriedade o vereador João Estevam o Nelsinho Campeiro também 

nos fala que eles são muito cobrados. Nós que ficamos mas aqui na zona urbana também somos cobrados 

principalmente na questão dos buracos nos bairros, como por exemplo no bairro Boa Esperança tem 

buracos onde realmente fica intrafegável, como a rua da União por exemplo. Todos nós sabemos da falta 

de infraestrutura da cidade. Conversei com o Prefeito sobre a capinagem das ruas, onde ele ficou de 

resolver, mas primeiramente ele vai dar prioridade na questão da saúde, devido o recurso do FPM. 

Gostaria de saber senhor Presidente se já houve retorno do Ministério Público na qual solicitei a vossa 

excelência que solicitasse a questão do desbloqueio do FPM, se o Ministério Público tem previsão em 

resposta na questão do FPM, vai ser liberado e quando? Tendo em vista que os recursos da compensação 

hídrica que são os royalties veio menor e esse mês com certeza vai vir maior aonde o Prefeito poderá estar 

investindo mais no município de Altamira. Então em conversa com o Prefeito coloquei essa situação do 

serviço de tapa buraco. Temos várias ruas que precisam desse serviço. Procurei o setor competente onde 

foi explicado que no momento só tem asfalto frio e se utilizar o asfalto frio o buraco vai retornar.  O 

senhor Presidente Silvano Fortunato, solicitou um aparte o qual foi concedido: disse estive com o senhor 

Prefeito ontem ele me informou que a justiça negou o pedido do FPM e que a justiça quer ouvir a Receita 

Federal a respeito dessa ação, mas que foi no momento foi negado o desbloqueio. Dando continuidade a 

vereadora Enfermeira Socorro disse: Então sabemos das dificuldades mas o Prefeito disse para mim e para 

alguns mas vereadores que toda segunda feira tem audiência e que ele iria priorizar a saúde em questão do 

recurso do FPM e outros recursos também que ele estar pagando a folha da saúde e ela tem uma gasto 

grande que tem as Unidades Sentinelas, hospital municipal tem a UPA também, enfim  nós entendemos 

mais como sempre falamos somos cobrados pela população e nosso dever é fazer nossas indicações e 

solicitar ao Executivo Municipal. Gostaria também que nós enviasse um ofício ao Ministério Público 
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porque no ano de 2020 (dois mil e vinte) tivemos duas operações no município de Altamira, operação 

adrenalina aonde um há um suposto desvio no valor de (quarenta milhões de reais) no Fundo Municipal de 

Saúde. Também outra operação que teve pela Polícia Federal Olho de Hórus, para sabermos se já foi 

comprovado algum desvio? Sugiro que esse recurso seja investido em medicamentos para o hospital 

municipal e até para o hospital regional mesmo para a UPA, na questão de medicamentos e também para 

insumos. Saber desse recurso onde estar, se esses processos já foram definidos. Então solicito porque foi 

um escândalo no nosso município de Altamira, onde houve prisão do Executivo Municipal, afastamento 

de secretária de vereador. Então solicito através do Presidente que encaminha para o Ministério Público se 

já foi desvendado, se já foi concluído a questão desse inquérito contra essas pessoas para que esse recurso 

ele seja aplicado nesse momento difícil, onde a população estão precisando de alimentação, alimentação, 

equipamentos nos hospitais. Para que esse recurso seja destinado que é recurso público, que conforme o 

que a Polícia Federal disse em relação ao desvio que realmente seja investido nesse momento difícil que 

nós estamos passando no município de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse: em relação a indicação do nobre colega Davi Teixeira, em 

conversa com o Executivo juntamente com o vereador Tércio, a emenda solicitada ao Deputado Joaquim 

Passarinho, onde destinamos uma ambulância traçada para o Assurini, onde atenderá a demanda da 

comunidade dos Quatro Bocas, Lages e o travessão da Firma. E a outra ambulância destinada para a UPA 

que nesse momento encontra-se sem ambulância para assim fazer a transferência dos pacientes. Presidente 

vossa excelência já mencionou que já solicitou do Executivo Municipal em relação ao prazo dos projetos 

de leis chegarem nessa Casa de leis. Quero reforçar que esses projetos de leis cheguem em tempo hábil 

para que possamos estar cumprindo o Regimento Interno dessa Casa. Quero pedir nesse momento atenção 

especial ao senhor secretário de educação, para que possa atender os telefonemas do povo de Castelo de 

Sonhos. Nesse momento o povo quer pelo menos falar com o secretário para assim poder atender algumas 

pendências. Dizer que é muito importante atender uma ligação do povo de Castelo, porque a sede é muito 

longe do município de Altamira, ele atendendo uma ligação do povo de Castelo poderá resolver muitas 

pendências. Novamente peço a Secretária de saúde que dê atenção especial para nossos irmãos de Castelo 

de Sonhos e Cachoeira da Serra. Estive visitando o CAPS adulto CTA, Centro Diagnóstico, Sentinela da 

UPA, Sentinela do Mutirão, onde pude ver que o atendimento estar a todo vapor, mas ainda tem umas 

decadências e precisamos tampar os buracos existente na saúde. Sabemos que a situação estar difícil mas a 

população desse trabalho que ainda estar vulnerável.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos disse: quero primeiramente aos 208 (duzentos e oito) 

óbitos de altamirenses, amigos que se foram por conta dessa pandemia. É muito importante ressaltar a 

importância dos profissionais de saúde, onde as indicações de minha autoria foram para eles, não se 

preocupamos somente com os que estão na linha de frente mas em todo em torno. Também temos que 

falar algo muito importante existe uma luta pela vida e pela vida, não temos como deixar isso quieto, o 

desemprego tem aumentado muito, a fome tem se alastrado em nossa cidade. Inclusive semana passada 

falei que todo o trabalho que leva o pão de cada dia para dentro de sua casa é essencial.vi um vídeo que 

viralizou nas redes sociais de uma proprietária de uma casa de construção, falando a respeito de uma 

lavadeira que sai de sua casa para trabalhar para levar o sustento de sua família, esse trabalho para ela é 

essencial. Foi citado da nossa participação no Comitê mas é importante falar que não foi optado pelo o 

lockdown, eu não sou a favor foi dado duas opções, primeira dos dias 27 (vinte e sete) ao dia 04 (quatro) 

de abril – segunda dos dias 01 (primeiro) ao dia 11 (onze) de abril, os proprietário de restaurantes, enfim 

de todos que estavam presentes colocaram a primeira opção. Mas eu falo o seguinte que lockdown, 

entendemos a questão da nossa saúde. Eu defendo que a partir do dia 04 (quatro) haja a abertura gradual. 
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As academias por exemplo estão há quase 30 (trinta) dias fechadas, igrejas, restaurantes enfim, fica difícil 

mesmo na questão dos feriados. Falar também na questão das igrejas muitas das vezes as pessoas elas 

olham para as igrejas muitas das vezes só na questão de funcionamento dos cultos, olham somente na 

questão financeira. Mas sempre falo aqui que os pastores tem feito um grande trabalho mesmo com suas 

portas fechadas a ação social tem continuado, muitas das vezes na madrugada indo at5ender o pedido de 

alguém que estar em depressão, muitas das vezes porque está passando necessidade e a igreja é essencial, 

é um assunto que se tem debatido, inclusive com o pastor Marcos Damasceno e outros pastores que a 

igreja ela é o hospital da alma, ela tem sua importância na sociedade falo que temos sim que se preocupar 

com a saúde. O vereador Adevaldo Brito solicitou um a parte o qual foi concedida: somente para 

compartilhar que sou contra o lockdown porque o próprio Davi da OMS diz o seguinte: lockdown deixa o 

pobre mas pobre e o miserável mas miserável, portanto sabemos das dificuldades que hoje nos 

encontramos com os estabelecimentos fechados e as dificuldades que esses estabelecimentos vão ter para 

retornar suas atividades, para assim cumprir com suas obrigações. Quero dizer para a população que temos 

que se cuidar, temos que manter o distanciamento social, usar máscara e usar os medicamento para 

prevenção. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Eládio “Lampião”, após os 

cumprimentos disse: nesse momento quero falar a questão dos serviços de tapa buracos, sabemos que nem 

todos teve digamos assim uma capa de asfalto e que hoje está mesmo realmente muito comprometido, 

principalmente as ruas principais dos bairros, onde vou citar algumas Avenida Perimetral, Circulação 

Perimetral no bairro Bela Vista que dar acesso ao Mix Mateus, via Oeste, enfim são várias. Sabemos que 

o trafego de veículos está realmente muito complicado. No bairro bela Vista por exemplo como a rua é 

muito estreita de vez enquanto presenciamos um pedestre caindo de bicicleta de moto, a maioria das 

calçadas não tem mais espaço para as pessoas passarem porque estão cheias de matos, entulhos, enfim, 

assim dificultando a trafegabilidade da população. Dizer que acho muito importante é que vossa 

excelência conversasse com o Prefeito para ele fazer uma reunião com todos os vereadores para assim 

conversarmos em relação a situação dos nossos bairros, das vias que realmente estão mais difíceis a 

trafegabilidade que acredito seja as vias principais seria muito importante fazer uma medida paliativa para 

termos a trafegabilidade de veículos e pedestres melhor. Acredito que se reuníssemos com o Executivo 

para que possamos ter informações mais concreta para assim podermos informar a população de Altamira. 

Sabemos que nossa cidade toda precisa de reparos. Falando agora de pandemia sou totalmente contra o 

lockdown, eu acho nesse momento precisamos fazer as prevenções devidas e não fechar os comércios de 

nossa cidade. Falando da cesta básica que o governador vai dar uma cesta básica eu concordo Presidente 

mas não sabemos até quando vai perdurar essa pandemia, somente Deus saberá.  A cesta básica é 

importante para as pessoas que estão desempregados, mas assim não vai ter condições da Prefeitura ou do 

governo do Estado ficar doando cestas básicas. Acho que tem que haver estudos para ver de que forma o 

comércio poderá ser aberto, sou contra lockdown porque o comércio aberto as pessoas tem chance de 

trabalhar, tendo o trabalho tem renda e o poder aquisitivo poderá melhorar para todos os comerciantes. 

Ontem fiquei muito triste quando sai de casa depois das quatorze horas cidade que nasci, cresci vendo 

todo movimento. Acredito que com o lockdown trará mas problemas sérios para nossa cidade.  

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

quero dizer a toda população de Altamira vamos nos cuidar, vamos nos prevenir porque uma vez 

acometido não temos a certeza de que voltaremos para casa. Dizer também para a população de Altamira 

que o serviço de saúde em Altamira está funcionando as Unidades Sentinela todas estão funcionando a 

UPA estar funcionando. A vacinação estar acontecendo de forma correta.  Então parabenizo a saúde pelas 

ações já feitas, sabemos que precisamos de maiores ações, precisamos melhorar a cada dia mais, mas 
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estamos andando sim. Pedir para a população para darmos as mãos vamos nos unir, vamos também fazer 

nossa parte enquanto cidadão para que possamos o mais breve possível sair dessa pandemia. Dizer que as 

críticas elas são bem vindas também, mas quando elas vem demasiada sem embasamento elas só 

prejudicam, só transtornam. Então população de Altamira vamos fazer nossa parte vamos nos unir. Este 

vereador está seguro de que vim fazer na política de Altamira, está consciente do que sou capaz de fazer. 

Dizer que minha parte estou fazendo dia a dia cobrando exaustivamente do Executivo e de for de direito 

estarei sim cobrando do Executivo ou de quem de direito for. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, após os cumprimentos disse: senhor Presidente na oportunidade 

quero fazer um comentário de uma postagem do meu amigo Zico do Assurini,  em relação as providências 

da ponte na qual este vereador solicitou  a Secretaria competente na pessoa do Sérgio Mota, onde ele 

respondeu ao gabinete que a mencionada ponte estará na prioridade assim que os serviços retornarem ela 

será feita para assim dar o direito da população de ir e vir a toda população do Assurini e Sol Nascente. 

Assim os nossos produtores poderão escoar seus alimentos e que possam ter os seus recurso garantidos de 

direito. Também quero fazer referência aos profissionais que trabalham com comércio estão sendo 

prejudicados com a falta do transporte coletivo uma vez que tem horário para abrir, horário para fechar e 

muitos não tem transporte, assim dependendo do transporte coletivo para ir trabalhar e assim trazer o pão 

de cada dia. Nós poderíamos já termos resultados determinando horários para que esses transportes 

coletivo possam está levando os trabalhadores e retornando aos sus lares.  Também faço uma fala em 

relação a DIP sabemos do momento triste e difícil que estamos atravessando por conta da pandemia, mas 

temos que ver com urgência a questão da iluminação pública em nosso município. Essa questão de falta de 

iluminação pública ela também aumenta a criminalidade. Então peço ao Senhor Prefeito através do setor 

competente que possa está olhando de imediato para a população de Altamira. Eu vejo muitos internautas 

comentando sobre questão das cestas básicas, sou solidário a todas as famílias que passam necessidades 

neste momento. Eu faço constantemente esse projeto social, independente de hoje ser representante legal 

da população já desenvolvo esse trabalho há mais de 10 (dez) anos, porque eu sei o que é amor ao 

próximo, eu sei a necessidade que a população passa nesse momento de pandemia. Quero deixar bem 

claro que sou desfavorável ao lockdown e que todo trabalho é essencial seja o trabalho da doméstica, do 

garçom, enfim, Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton, após os 

cumprimentos disse: mas uma vez começo falando da infraestrutura da nossa cidade onde aguardamos 

incansavelmente que aguardamos que seja realizada o quanto antes essa operação de melhora para 

infraestrutura da nossa cidade. Também ressalto a questão da água da nossa cidade onde temos vários 

bairros precisando desse liquido precioso, por exemplo o bairro do Mutirão hoje estar sem água, o bairro 

Nova Altamira na parte alta também está sem água está com a bomba quebrada. Agradeço aos 

coordenadores da COSALT que sempre tem me atendido, tem dado a resposta a este vereador que fala em 

favor do povo. Dizer que precisamos resolver o problema de carro pipa em nossa cidade foi uma das 

promessas do nosso Prefeito Claudomiro Gomes e eu tenho certeza que ele vai resolver esse problema, eu 

percebo que ele está seguindo cronograma, estamos aqui esperando atentamente que este cronograma 

chegue o quanto antes que é levar água de qualidade a cada bairro para que assim chegue nas torneiras de 

cada casa.  Dizer que o fechamento do comércio, este vereador falou no início do lockdown que sou 

contra também, fico feliz que acredito que os nobres pares a maioria também é contra o lockdown, 

inclusive o Presidente também se manifestou no início da sessão que é contra o lockdown e deixou bem 

claro também que o lockdown foi posta pela comissão, aonde essa comissão os vereadores não 

participaram. Então foi decidido por uma maioria a optar pelo lockdown e cabe a nós agora dar sua 

opinião e assim estou fazendo sou contra o lockdown, cada um tem sua opinião. E enquanto os prejuízos 
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deixados pelo lockdown são inúmeras não preciso nem citar. No ano de 2020 exatamente em março teve 

lockdown e teve grandes prejuízos onde até hoje ainda não recuperamos, o comércio permaneceu fechado 

e muitos pais de famílias precisando trabalhar, cestas básicas precisamos mas precisamos de emprego 

também para nossa população. Também está dentro do cronograma do Prefeito Claudomiro Gomes e eu 

tenho certeza que ele vai dar prioridade para geração de empregos para que tão logo se acabe os prejuízos 

deixados por essa pandemia que não são poucos temos consciência disso. Quando falei no início sobre a 

saúde é me referindo ao lockdown que não leva a benefício nenhum para nossa população, vai somente 

ficar alguns dias fechado aonde alguns obedece e outros não que leva ao desgaste de nossa força de 

segurança que leva desgastes nossos, comerciantes que precisam pagar boletos que chegam ao acumulo de 

problemas maiores que estamos acompanhando. Então lockdown sou totalmente contra. Com relação a 

respeito do Convênio ficou muitas dúvidas a respeito do Cartório e Hospital Municipal, inclusive eu tive 

que estudar esse caso para saber o que realmente estava acontecendo porque esse Cartório anos e anos 

estava instalado no Hospital Municipal e hoje não se encontra mais. Então ficou bem claro quem tiver 

interesse der uma olhada no processo que está sendo movido com outro Cartório e eu espero que resolva o 

quanto antes para que volte os atendimentos de Certidão de Nascimento de nascido vivo no Hospital 

Municipal, que esse atendimento já acontecia há anos e precisamos resolver esse assunto. Agradeço ao 

Executivo por estar tentando resolver esse assunto com o Cartório para que assim tão logo volte a equipe 

para atender a nossa população que tanto precisa desse atendimento. Agora destaco a saúde a ASCOM da 

comunicação com a Prefeitura, dizer que a saúde tem avançado muito quando eu falo que a saúde dentro 

do COVID não tem dado muitos resultados não é me referindo a equipes e sim a casos de COVID, ontem 

tivemos 112 (cento e doze) casos confirmados de COVID e essa taxa ela vem aumentando. Lembro que na 

primeira sessão eu8 destaquei que estávamos de 40 (quarenta) a 60 (sessenta) casos e hoje estamos 

somente ontem 112 (cento e doze) casos confirmados, hoje ainda não saiu o boletim. Destaco o grande 

trabalho que a saúde vem fazendo e nós precisamos divulgar e assim deixar a população ciente do que 

estar acontecendo. Então temos aqui as vacinações que estão se encaminhando e a vereadora Thais fez um 

pedido muito importante que é sobre a vacinação dos agentes de limpeza pública que são os garis e o 

Presidente Silvano pediu para as forças de segurança para que logo sejam vacinados. Peço a secretária 

Romina que se estenda a toda a população que libere a vacina para cada uma das Unidades e mantenha sua 

fiscalização em cima de seus servidores para que cada Unidade que cada UBS possa estar realizando a sua 

vacinação. Ressalto também as Unidades Sentinelas que hoje são 03 (três) onde temos atendimento 

médico, temos medicamentos. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente 

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

de Deus encerrou a Reunião. Câmara Municipal aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte 

e um.  

 Silvano Fortunato da Silva 

Presidente 

 

 

Vandejaime Santos Leite 

Vice-Presidente 

 

Maria do Socorro R. do Carmo 

1ª Secretária 

 

Thais Miranda do Nascimento 

2ª Secretária 

 

 Adevaldo da Silva Brito 

3ª Secretário 

 

 

 


