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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021, REALIZADA NO DIA SEIS DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM.  

Aos seis dias do mês de abril 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,  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 Roni Emerson Heck (viajando/Pacajá). Em seguida solicitou que a 

vereadora Enfermeira Socorro que fizesse a leitura do ADENDO a Ata da Reunião Ordinária realizada no 

dia vinte e três de março do ano de dois mil e vinte e um. Assinado pelo vereadores Thais Nascimento, 

Vandejaime Santos, Juares Giachini, Tânia Souza, Davi Teixeira, Eládio Farias, Enfermeiro 

Olailton Carvalho, Ivonnelson Alves, João Estevam, Roni Heck, Maria do Socorro e Silvano 

Fortunato. Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

fizesse a leitura do ADENDO ofício nº 012/2021, gabinete da vereadora Thais Miranda do Nascimento, 

Altamira dois de abril de dois mil e vinte e um. Ao Excelentíssimo senhor Silvano Fortunato – Presidente 

da Câmara Municipal de Altamira. Excelentíssimo senhor Presidente, os vereadores que subscrevem, no 

uso de suas funções legislativas e em respeito ao art. 86, §6º do Regimento Interno desta Casa Legislativa; 

requer digne-se ao Presidente a RETIFICAÇÃO DA ATA da sessão plenária realizada no dia 

23/03/2021, em relação a votação da moção nº 008/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, 

(também conhecido como “DEDÉ”). Levando em consideração que, as sessões plenárias estão sendo 

realizadas de forma remota em respeito as restrições presentes no decreto nº 172, que estava em vigor na 

data da sessão mencionada; Solicitamos a presente retificação da ata, pois não compactuamos com esta 

moção de repúdio apresentada em face do Governo do Estado, pois durante o período de pandemia o qual 

ainda estamos vivenciando, o Governo do Estado vem sendo presente no Município de Altamira e Região. 

Vale frisar que, o Governo do Estado vem realizando Ações de Saúde, Programas Assistenciais e 

Econômicos, com o intuito de amenizar os impactos causados pela COVID-19 em todo o Estado do Pará.  

Senhor Presidente não podemos deixar de mencionar que, foram ampliados 30 (trinta) leitos de UTI e 20 

(vinte) leitos clínicos no Hospital Santo Agostinho e atualmente, o Hospital Municipal de Altamira conta 

com 18 (dezoito) leitos que são habilitados e recebem custeio do Governo. Outro ponto importante a ser 

destacado, é que recentemente o Governo do Estado, aumentou o número de exames de tomografia para o 

Município de Altamira no Hospital regional Público da Transamazônica, com o objetivo de atender as 

demandas das Unidades Sentinelas instaladas no Município, as demandas do Hospital Municipal (HGA) e 

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em relação a campanha “Vacina por todo o Pará”, devemos 

destacar que, a distribuição de vacinas vem sendo realizada de forma imediata para os Municípios, com o 

intuito de que eles deem prosseguimento, de forma célere, na campanha de vacinação contra o COVID-19. 

Não podemos deixar de mencionar também, senhor Presidente, que no momento da visita realizada no dia 

11/03/2021, pelo Governador Helder Barbalho, o mesmo colocou o Governo do Estado à disposição do 

Prefeito Claudomiro Gomes para ajudar o município de Altamira nesse momento tão crítico que estamos 

vivenciando e até o presente momento, vem cumprindo com o que foi solicitado pelas autoridades 

presentes na reunião. Por fim, cabe ressaltar que, o Governo do estado Também vem atendendo as 
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demandas do Consórcio de Vereadores, que atualmente abrange os municípios de Altamira, Uruará, 

Medicilândia, Brasil Novo, Anapu e Pacajá. Sendo assim, senhor Presidente, gostaríamos de nos 

manifestar com o voto CONTRÁRIO em relação a moção de repúdio de nº008/2021, por entendermos 

que o que consta nesta moção, não condiz com a realidade dos fatos. Sem mais para o momento, 

renovamos votos de estima e consideração, subscrevendo-nos. Em seguida o senhor Presidente submeteu 

para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores, Ofício nº 012/2021, Aprovada com os votos 

favoráveis dos vereadores:  Thais Nascimento, Vandejaime Santos, Juares Giachini, Tânia Souza, 

Davi Teixeira, Eládio Farias, Olailton Carvalho, Ivonnelson Alves, João Estevam, Roni Heck, Maria 

do Socorro e Silvano Fortunato.  Recebendo os votos contrários dos vereadores: Adevaldo Brito, 

Tércio Brito e Assis Cunha. Em seguida Submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia trinta de março do ano de dois mil e vinte e um.  

Aprovada unanimidade. Em seguida o senhor Presidente Silvano Fortunato disse:  antes de passar para o 

grande expediente que me manifestar em relação aos óbitos que estão ocorrendo por conta da pandemia. 

Veio a óbito o Comandante do Corpo de Bombeiros, ontem também veio a óbito a mãe do nosso Vice-

Prefeito George Gonçalves, lamentam os com muito pesar que esses óbitos ainda ocorram. Nos 

solidarizamos com as famílias, amigos. Já ultrapassamos o número de 230 (duzentos e trinta) mortes é um 

número expressivo são muitas famílias, muita dor e a pandemia ainda está muito presente, a vacinação 

ainda não atingiu o número expressivo em Altamira e no País e nós temos aqui todos nós colocado para 

que as vacinas cheguem mas rápido em quantidade maiores para que as doses possam ser aplicadas na 

população. Mas assim percebemos que efeitos lockdown que foi decretado ele pode surtir daqui a 14 

(quatorze) dias, 13 (treze) dias que é o tempo de incubação do vírus que continua ainda circulando e agora 

com variantes de outros estados e vemos que Sentinelas o tratamento oportuno ele tem sido feito pela rede 

municipal, mas percebemos que a situação grave é muito sério. A Câmara Municipal participou nesse 

sábado com a presença desse Presidente representando o Poder Legislativo na reunião do Comitê de 

Enfrentamento ao0 COVID-19, no qual nos posicionamos pela abertura gradual das atividades comerciais 

de Altamira, porque entendemos que o desemprego mata porque a fome mata e a miséria também mata. A 

grande maioria dos vereadores na sessão passada se posicionarão também a favor dessa abertura. Então por 

isso que nossa posição foi levar a posição da grande maioria do parlamento a essa reunião na qual 

representamos o Poder Legislativo. Antes de votar a proposta no comitê, aonde são mais de 40 (quarenta) 

membros representando todos os segmentos da sociedade o comércio, a força de segurança as instituições 

de saúde, as instituições de Estado, Município, da União, as entidades das Igrejas Evangélica, das Igrejas 

Católicas, então é um MIX de várias instituições que participa desse comitê que representa a sociedade 

como o todo de Altamira, nos posicionamos e levando em consideração a posição da grande maioria aqui 

que praticamente votou na sessão falando, se posicionando a favor da abertura, obviamente com algumas 

restrições e usando ainda máscara, álcool gel e distanciamento social e evitando aglomerações  e com 

responsabilidades e com algumas medidas ainda restritivas porque em todo o País, no mundo nós já temos 

a terceira onda e em outros País já tem até a quarta onda de COVID na população. Então não podemos 

relaxar e achar que a pandemia por ter diminuído consideravelmente o número de casos. E também agora 

nesse momento não temos uma fila como tínhamos de espera para a UTI, não temos nada pelo menos pelos 

dados de ontem, mas nem por isso podemos relaxar porque ainda não estamos protegidos, ainda não 

estamos imunizados r a pandemia continua ai. No momento em que estava acontecendo a discussão e o 

debate a respeito da votação da proposta de abertura do comércio eu postei nas redes sociais dizendo que 

naquele momento estávamos discutindo esse assunto e provavelmente a proposta que seria aprovada por 

unanimidade seria a de abertura do comércio. Eu acho que estamos vivendo um momento tão ensandecido 
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que estamos parecendo que estamos em um hospício, estão todos loucos as pessoas não consegue nem ler 

um texto, eu fui atacado violentamente de todas as formas, acredito que as pessoas confundiram a 

postagem ou então não eu não soube interpretar o texto, enfim fui xingado no momento em que como 

parlamento estava defendendo  a vida, defendendo a abertura do comércio das atividades e defendendo o 

equilíbrio entre o emprego, a harmonia e a vida que está acima de qualquer coisa. O nosso papel é esse vai 

continuar sendo e tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui tem responsabilidade com a 

população e todos virão que essa proposta foi unanime e vamos atacar a decisão porque somos democrata 

com convicção e vamos sentir nesse período do decreto se as coisas vão estar mais equilibrada ou se vai 

piorar, se caso piorar eu acredito que o comitê vai se reunir imediatamente no dia 22 (vinte e dois) e outras 

medidas poderão serem adotadas. Queremos todos nós que sejam medidas para se abrir ainda mais os 

comércios e que a pandemia esteja controlada e que de fato possamos ter mais liberdade de abrir mais 

atividades em termos de comércio. Então essa posição estou transmitindo aos colegas vereadores porque 

foi mas o menos um resumo que nós discutimos e aprovamos em nome do parlamento na reunião realizado 

no sábado passado, reunião com 05 (cinco) horas de duração onde foi muito cansativa, exaustiva, mas foi 

muito produtiva e assim foi tomada a decisão de abertura gradativa dos comércios para que assim possa 

evitar mas desemprego em massa, mais fome e miséria em nossa cidade.  Em seguida o senhor Presidente 

passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora Enfermeira Socorro que fizesse a leitura das 

matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação nº 206/2021, de iniciativa do vereador 

Silva Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através do 

Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de revitalização da rede de iluminação 

pública, com troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, na Rua Itaúba, no RUC Jatobá.  Indicação 

nº 207/2021, de iniciativa do vereador Silva Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, incluir pessoas transplantadas, renais 

crônicos e pacientes oncológicos com doença ativa em tratamento em Altamira, no Cronograma de 

Vacinação contra COVID-19.  Indicação de nº 183/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que 

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

realize o serviço de ampliação das instalações do prédio do Centro de Diagnóstico Nazira Abucater, como 

também, adquirir novos aparelhos para atender a demanda da saúde. Indicação nº 185/2021, de iniciativa 

do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do Pará, 

através da Secretaria competente, in sentar as microempresas (MEI E ME) do pagamento de energia 

elétrica do Estado do Pará pelos próximos cento e vinte dias. Indicação nº 192/2021, de iniciativa da 

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

que interceda junto ao Governo do Estado, para que seja instalada no Hospital São Rafael em Altamira, 

uma Agência Transfuncional. Indicação nº 193/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que interceda junto a empresa 

Norte Energia, no sentido de construir o Hospital Materno Infantil ou reforme as instalações do antigo 

Hospital São Rafael para que funcione e seja implantado o hospital através de parceria entre Município e o 

Estado. Indicação nº 196/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor 

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

revitalização da rede de iluminação pública na Rua Seis, bairro Parque Ipê.  Indicação nº187/2021, de 

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

através da Secretaria competente realizar o serviço de recuperação do Travessão Bom Jardim I, próximo a 

propriedade do senhor Divino, no Assurini. Indicação nº 188/2021, de iniciativa do vereador João 

Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 
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realizar o serviço de recuperação no Travessão Bom Jardim I, próximo a propriedade do senhor Adalberto, 

no Assurini. Indicação nº 194/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes –Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que seja implantado uma 

Central de Orientações e Monitoramento, para dar suporte necessário aos pacientes acometidos pela 

COVID-19, sendo utilizado um número 0800. Indicação de número 195/2021, de iniciativa da vereadora 

Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, que seja contratado profissional Farmacêutico para trabalhar no período noturno na Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA)e Hospital Geral de Altamira (HGA). Indicação nº 197/2021, de iniciativa 

do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar a contratação de um médico com especialidade em Neuropedriatria. 

Indicação nº 198/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de revitalização, terraplenagem, 

ligação de água e esgoto calçada e asfaltamento da Rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação nº 189/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de 

linha d’água e calçamento da Rua José Granfon, esquina com a Rua Acesso 06, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação nº 190/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton,  que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços 

emergencial de tapa buraco na Rua São Paulo, no bairro Ibiza. Indicação nº 200/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada, 

rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica na Avenida Castelo Branco, iniciando na rodovia Ernesto 

Acioly dando acesso ao conjunto Santa Benedita, São Domingos e Nova Altamira. Realizar também o 

calçamento e ciclovia na Rua Paraíso, iniciando na Avenida Castelo Branco até a Transamazônica, dando 

acesso ao Clube de Cabos e Soldados interligando ao Conjunto Santa Benedita, São Domingos e Nova 

Altamira. Indicação nº 201/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma UBS, com atendimento 

médico, odontológico e coleta de exames diários na Comunidade Monte Santo, com o objetivo de atender 

os ramais circunvizinhos, tais como: Cupuzinho, Betânia, Ramal da Chácaras, Gaviãozinho, Itaboca, 

Traíras, Aurora, Grota Seca e comunidade Girassol. Como também, uma UBS na Comunidade Michila 

para atender os ramais: Floresta e Cipó Ambé e adjacências e, outras UBS na comum idade Cupiúba, para 

atender os moradores das Chácaras e adjacências da rodovia Magalhães Barata.  Indicação nº186/2021, de 

iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito municipal, 

através da Secretaria competente, adquirir um veículo, tipo caminhonete traçada, para atender aos distritos 

de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Indicação nº 202/2021, de iniciativa do vereador Juares 

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

realizar o serviço de reforma da Unidade de Saúde da Família do distrito de Cachoeira da Serra. Indicação 

nº 203/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar a contratação de um médico Psiquiatra para 

prestar serviço de rede municipal de saúde; disponibilizar um veículo de pequeno porte para o CAPS, 

(Centro de Atenção Psicossocial) para realizar os serviços de atendimento em domicilio  disponibilizar 

também 05 (cinco) leitos psiquiátricos no Hospital Geral de Altamira (HGA)para o atendimento 

especializado desses pacientes e adquirir um aparelho Intitulado Analisador Bioquímico para o Centro de 

Apoio em Diagnóstico. Indicação nº 204/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao 
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senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente encaminhar para a Casa, 

para tramitação e votação, Projeto de Lei reduzindo a base de cálculo da Taxa de Coleta, Transporte, 

Tratamento e Destinação Final de Resíduo Sólido-TRS, conforme previsto na Lei nº 1765/2007. Indicação 

nº 199/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

–Prefeito Municipal, através da Secretaria municipal de Saúde, engendra uma equipe Volante de Saúde 

com contato telefônico especifico para atendimento domiciliar, com coleta de materiais laboratoriais, tais 

como: Hemograma, Ureia, Creatinina, TGO TGP e PCR, como também, vacinas e testes rápidos para o 

Coronavírus  aos pacientes com suspeitas, pacientes com limitações funcionais e dificuldades de 

locomoção.  Indicação nº 205/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, que interceda 

junto ao IFPA – Instituto Federal do Pará, Campus de Altamira, na pessoa da senhora Rosangela Maria 

Torres Emerique, no sentido de firmar parceria com o objetivo de instalar cursos técnicos na região do 

Assurini, tais como: Agropecuária, Manipulador de Alimentos, Administração Informática e etc. Indicação 

em Conjunto nº 184/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Jaime e Davi Teixeira, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizar 

Comando de Saúde, com atendimentos médicos, bem como uma quantidade de vacinas da cota que é 

repassada pelo Governador do Estado, destinadas as comunidades da zona rural. Indicação em Conjunto nº 

191/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Olailton  e Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, implantar um Posto de 

Vacinação contra a COVID, na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Em seguida o senhor Presidente 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 

206 e 207/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 183 e 184/2021, de iniciativa 

do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 192 e 193/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo. Indicação nº 1986/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 

187 e 188/2021, de in inciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 194 e 195/2021, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 197 e 198/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira.  

Indicações n.ºs 189 e 190/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. Indicações de n.ºs 200 e 

201/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 186 e 202/2021, de iniciativa do 

vereador Juares Giachini. Indicações n.ºs 203 e 204/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. 

Indicação nº 199/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito.  Indicação nº 205/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação em Conjunto nº 184/2021, de iniciativa dos 

vereadores Enfermeiro Jaime e Davi Teixeira. Indicação em Conjunto 191/2021, de iniciativa dos 

vereadores Enfermeiro Olailton e Nelsinho Campeiro. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro 

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

matérias. Indicações nº 192 e 193/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias.  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 200 e 201/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito, Após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação nº 199/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Nelsinho Campeiro, após os 

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas apoio para aprovação de suas matérias. Indicação nº 

205/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 
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vereador Enfermeiro Olailton, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 189 e 190/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. 

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 197 e 198/2021, d iniciativa 

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

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

194 e 195/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Juares Giachini, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 186 e 202/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini. 

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 nºs2063 e 207/2021, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente 

solicitou a vereadora Enfermeira Socorro que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal o 

senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em 

destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para VOTAÇÃO: 

Indicações n.ºs 206 e 207/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 183 e 

184/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 192 e 193/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação nº 186/2021, de iniciativa da vereadora Thais 

Nascimento. Indicações n.ºs 187 e 188/2021, de in inciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 194 

e 195/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 197 e 198/2021, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira.  Indicações n.ºs 189 e 190/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. 

Indicações de n.ºs 200 e 201/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 186 e 202/2021, 

de iniciativa do vereador Juares Giachini. Indicações n.ºs 203 e 204/2021, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito. Indicação nº 199/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicação nº 

205/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação em Conjunto nº 184/2021, de iniciativa 

dos vereadores Enfermeiro Jaime e Davi Teixeira. Indicação em Conjunto 191/2021, de iniciativa dos 

vereadores Enfermeiro Olailton e Nelsinho Campeiro. Aprovado a unanimidade Não havendo mais 

matérias para votação, o senhor Presidente disse: gostaria de esclarecer duas situações:  primeiro dizer que 

recebemos uma ação no valor de mais de mais de (vinte e um milhões de reais) que o município impetrou 

contra os ex-dirigentes municipais referente a ALTAPREV na qual vamos providenciar cópias para as 

vossas excelências, onde estar dando conhecimento aos vereadores a ação que foi movida contra os ex-

gestores, Secretários Municipais de Educação e Saúde e ao ex-vice-Prefeito e a todos que eram gerador de 

despesas que tinha que fazer o recolhimento da ALTAPRTEV, aonde não foi feito. Então essa ação vem 

obviamente apresentando suas defesas, aonde eu estou somente dando ciência aos colegas vereadores. 

Também quero registrar que recebemos e é um pedido bastante insistente da vereadora Thais, a respeito 

das emendas impositivas que foram aprovadas no ano de 2020, que seriam executadas no ano de 2021, 

onde trata de um valor de (dois milhões e cem mil reais), para o auxílio emergencial municipal e o correto 

seria essa emendas que são aprovadas no Orçamento do ano atual seria executadas no ano seguinte, ou seja 

essas emenda, ou seja essas emendas eram para serem executadas nesse ano de 2021, mas para nossa 

surpresa o Prefeito nos entregou ontem em uma reunião aonde todos nós vereadores participamos nos 

entregou documentos que comprovam que os beneficiários receberam está o valor e que essas emendas 

foram, executadas, ilegalmente porque foram executadas no mesmo ano que foram aprovadas, aonde a Lei 

Orçamentária não permite e nem a LDO, mas foram executadas. A vereadora Thais solicitou um aparte a 

qual foi concedida: após os cumprimentos disse:  as emendas de todos os vereadores da gestão passada 
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foram executadas? Dando continuidade o senhor Presidente disse: é o que consta nos documentos. A 

vereadora Thais perguntou ao senhor Presidente esse documento veio da Prefeitura ou do TCM? Dando 

continuidade o senhor Presidente disse: a Prefeitura nos entregou ontem na sala de reuniões onde os 

vereadores que estavam presentes alguns leram rapidamente o documento que receberam e lá consta a 

relação dos beneficiados. Disse a vereadora Thais iremos investigar mas sobre essas emendas impositivas. 

Dando continuidade o senhor Presidente disse: por isso mesmo vamos disponibilizar uma cópia desse 

documento para cada parlamentar tomar conhecimento desse documento e assim poderemos nos reunir 

para tomarmos alguma medida dentro daquilo que for pertinente. Visando que as emendas impositivas da 

gestão atual elas só poderão legalmente serem executadas no ano de 2022. Iremos verificar qual o valor 

que cada vereador tem direito de emenda. Até no ano passado não houve correção Orçamentária, se não 

desengano era o valor de (cento e quarenta e três mil) para cada parlamentar. Então esse valor vereadora 

Thais é o que vai permanecer porque nosso Orçamento não foi corrigido, tanto é que o repasse da Câmara 

Municipal continua o mesmo valor do ano passado. O vereador Assis Cunha solicitou um aparte o qual foi 

concedida. Após os cumprimentos disse: senhores vereadores dizer que preciso dessa documentação 

detalhada porque as minhas emendas impositivas nem uma foram executadas com exceção da emenda 

impositiva do ramal do Cupiúba, que seria para ser implantado o sistema de água que foi começado e não 

concluída. Inclusive estive conversado com a empresa que estava realizando o serviço, pedi para sentarmos 

com a SEPLAN para pegar o que foi feito e o que ficou faltando fazer.  Dando continuidade o senhor 

Presidente disse: só recordando vereador Assis Cunha, na verdade fazendo uma ressalva estamos aqui 

nesse momento tratando realmente do que foi repassado a minha pessoa, como já disser vou disponibilizar 

cópias para os senhores pois foi somente das emendas impositivas que vocês aprovaram no ano de 2020, 

no valor de (dois milhões e cem mil reais), do auxílio emergencial a ser pago e pelo o que está no relatório  

tem uma lista de beneficiários que receberam esse auxílio, esse documento que recebi trata se somente a 

esse respeito não se trata de outra emenda como por exemplo, aquisição de ambulância, enfim não se trata 

de outra emenda trata se somente do auxílio emergencial. Vereador Assis Cunha disse: para ser bem claro 

não tomamos conhecimento, vereadora Socorro na minha concepção houve fraude porque não fomos 

informados de absolutamente nada. O senhor Presidente disse: somente para esclarecer a população que 

nos assiste essa emenda impositiva foi destinada para o auxílio emergencial, foram aprovadas no ano de 

2020, perla gestão anterior, elas deveriam ser executadas neste ano de 2021, pela Lei Orçamentária e pela 

LDO. Porém pelas informações que recebemos ontem eu e demais vereadores elas foram executadas ano 

passado tem uma relação de beneficiários. O vereador Davi Teixeira solicitou um aparte o qual foi 

concedida após os cumprimentos disse:  senhor Presidente vale ressaltar que nessa lista consta o nome e o 

CPF do beneficiário. Dando continuidade o senhor Presidente disse: então é possível vereadora Thais e 

demais se vereadores indicarmos se houve recebimento até mesmo assim chamando esses beneficiários 

para conversar para assim confirmar se realmente receberam ou se foi realmente uma fraude. Então é 

possível fazermos essa investigação sim. O Enfermeiro Olailton solicitou um a parte o qual foi 

concedido. Após os cumprimentos disse: ressalto que esse assunto é de fundamental importância para o 

município que foi essas emendas impositivas que era para ser pautada para esse auxílio emergencial que 

muitos estão passando por essa pandemia com muita necessidade e não tiveram êxito. Para nossa surpresa 

ontem na reunião recebemos esse documento onde podemos dar uma olhada rapidamente e assim vimos 

nomes. A jurista vereadora Thais podemos formar uma comissão de vereadores para avaliar seriamente 

essa ação no qual temos 02 (dois) vereadores que participaram que é a vereadora Socorro e o vereador 

Assis Cunha, que não foram contemplados e não ficaram sabendo. Dando continuidade o senhor 

Presidente disse: concordo plenamente com a proposta do vereador Olailton em criar uma comissão 
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provisória e que essa comissão possa se debruçar sobre isso e emitir um parecer. Deixo à disposição 

daqueles que queiram participar dessa comissão  que indique seu nome e assim vamos constituir através de 

portaria essa comissão, e essa comissão vai ter um prazo para fazer os devidos encaminhamentos para o 

Ministério Público, para a Polícia Federal, para onde tiver que ir para os órgãos competentes para controle 

internos e investigativos  não tenho problema nenhum vereador Olailton em aceira a proposta da criação de 

uma comissão provisória  eu acho importante que nós saibamos qual foi a destinação desse recurso de fato. 

Também quero fazer a leitura do Edital 001/2021, convoco Reunião Especial para eleição de 

preenchimento da vaga da Mesa Diretora Executiva da Câmara Municipal de Altamira, para o cargo de 

Terceiro Secretário do biênio 2021/2022. Presidente da Câmara Municipal de Altamira vereador Silvano 

Fortunato, venho atenciosamente no uso de suas atribuições legais, considerando o recebimento do ofício 

nº 012/2021, encaminhado pelo vereador Adevaldo Brito, renunciando ao cargo de Terceiro Secretário da 

Mesa Diretora Municipal de Altamira para o biênio 2021/2022, considerando a necessidade de cumprir a 

determinação da Lei Orgânica do Município de Altamira e Regimento Interno dessa Casa, convoco todos 

os vereadores da Câmara Municipal de Altamira para Reunião Especial a ser realizada no próximo dia 13 

(treze) de abril à nove horas, antes do início da  reunião ordinária para eleição do preenchimento da vaga 

da Mesa Diretora Executiva para o biênio 2021/2022; a saber a partir dessa data 06 seis) de abril de 2021, 

fica aberta as inscrições na Secretaria Legislativa  desta Casa os nomes para concorrer o preenchimento da 

vaga de Terceiro Secretário para o biênio 2021/2022, todos os vereadores empossados poderão ser 

candidato ao preenchimento do cargo do com exceção do vereador Adevaldo Brito que renunciou ao 

mesmo. Havendo empate entre os concorrentes deverá ter um seguindo escrutine persistindo o empate 

deverá ser declarado o mais votado nas eleições. Os casos omissos nesse edital deverão dirimidos dentro 

da Lei Orgânica do Município e também do Regimento Interno da Casa. Em seguida o senhor Presidente 

passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os cumprimentos disse: falar sobre 

a questão da vacinação, dizer que hoje nosso município de Altamira está vacinando as pessoas com 60 

(sessenta) anos ou mais, os locais de vacinação permanece no Centro de Eventos, na Escola D. Clemente, 

na UEPA Altamira e na Escola Ulisses Guimarães. Eu vi nas notificações dizendo que a Prefeitura a partir 

dos 60 (sessenta) anos vai ser paralisado assim não vai mais permanecer a questão da faixa etária, eles vão 

dar prioridade a outras categorias, como as pessoas que possuem comodidades acredito que vão também 

vacinar os garis, os professores para que assim as pessoas possam estar voltando a nossa rotina, para poder 

volta também a viver. Então espero que todos nós sejamos vacinados, desejo de coração que tenhamos a 

imunização para que possamos viver novamente como vivíamos a pouco tempo atrás.  Gostaria também de 

informar a população, onde muitas soas me questionaram para falar sobre a questão dos Venezuelanos que 

se encontram aqui no Município de Altamira, quando passamos no semáforo vimos muitas crianças no 

chão, sem ter o que comer, pedindo esmolas. Diante dessa situação entrei em contato com a SEMIS para 

verificar qual seria a ação que a SEMIS estaria elaborando para poder atender esses imigrantes 

Venezuelanos, fui informada que a SEMIS vem elaborando um plano de ação em conjunto com o 

Ministério da Cidadania e esse plano da SEMIS visa acolher  60 (sessenta) pessoas através de um 

alojamento com capacidade de 60 (sessenta) pessoas e também ofertaram alimentação, higiene para essas 

pessoas e o objetivo da SEMIS é poder inserir essas pessoas na rede sócio assistencial em forma deles 

também terem seus direitos garantidos, terem seus benefícios assim estarão tirando essas pessoas do estado 

de vulnerabilidade  que elas se encontram. A SEMIS também informou que tem um objetivo de estar 

executando as políticas públicas para essas pessoas como a saúde, educação, cultura o lazer para poder está 

também amparando essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Também fui informada que a 
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SEMIS solicitou o recurso no valor de 144.000,00(cento e quarenta e quatro mil reais) ao Ministério da 

Cidadania, recurso esse para poder fazer esse atendimento dessas pessoas. Dizer que estamos fiscalizando 

quanto vereadora. A SEMIS informou que esse plano já estava sendo enviado para o Ministério da 

Cidadania justamente para ter aprovação para podermos dar início nesse plano de ação e assim poder tirar 

essas pessoas da rua. Então vejo isso como algo muito positivo e espero que possamos caminhar juntos 

para estarmos dando apoio e trazendo também as informações para plenária. Dizer também que o 

SINTEPP entrou em contato comigo aonde eles me enviaram uma carta e pediram que eu fizesse a leitura 

da carta, mas orientei o SINTEPP a protocolar nesta Câmara para que fosse lida na próxima sessão. Nessa 

carta consta algumas reinvindicações em relação as aulas remotas aonde o SINTEPP reivindica a questão 

da vacinação para os professores, inclusive foi indicação de minha autoria onde solicitei a vacinação em 

massa para os professores por entender que as aulas precisam voltar ao normal para que a rede de ensino 

não pare. Também solicitam esse retorno presencial ele dê apenas após a vacinação dos profissionais, por 

questão de segurança. Também solicitam na carta a solicitação do professores aprovados no concurso 

público, a Prefeitura já se manifestou em relação a esse assunto dizendo que irá ser chamado de acordo 

com a necessidade do município. Mas poderemos ir sim verificar para darmos retorno as pessoas que estão 

nos procurando, sei que não é somente eu quem estou atendendo essas demandas na questão do concurso 

público. O SINTEPP também fez um pedido muito importante eu entendo assim que é a questão das 

atividades impressa, pois muitos pais não tem condições de estar imprimindo o material para esta 

acompanhando as aulas remotas com os filhos, muitos não tem nem internet, não tem dispositivo para esta 

acompanhando. Então seria importante estarmos olhando para essa situação e assim conversar com o 

Secretário de Educação e verificar se há possibilidade de estar atendendo essas demandas. Lembrando que 

não é uma demanda só do SINTEPP. Tenho acompanhado nas redes sociais muitos pais estão se 

manifestando, inclusive na nossa sessão virtual dizendo que eles estão tendo dificuldades em relação ao 

acompanhamento dos filhos, muitas crianças estão sem aula por conta dos professores, por conta da 

situação do processo seletivo simplificado. Então eu já vou me colocar à disposição vou agenda com o 

Secretário de Educação para verificarmos a melhor forma de atender essas pessoas, dar retorno para a 

população. Então essa solicitação foi o que veio através das redes sociais na questão de impressão das 

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

os cumprimentos disse: dizer que nos dias primeiro  e no dia dois feriado e mesmo assim eu estava em 

audiência com a Deputada  Estadual Heloisa Guimarães e também com o Deputado Federal Nilson Pinto, 

aonde levei a preocupação que estamos passando no Município de Altamira,  protocolei um ofício e estou 

levando ao Prefeito Municipal aonde também foi protocolado e ontem teve a audiência com o Governador 

e esse ofício foi encaminhado para o Governador recebeu. E hoje também o Prefeito está em audiência 

para solicitar melhorias na questão da saúde e também recurso que sabemos o quanto se está gastando e 

quanto se recebe o Município de Altamira, a questão do FPM continua ainda bloqueado. A Deputada 

Heloisa foi no sentido do encaminhamento fio para o Ministro da Saúde, aonde ele é médico cardiologista, 

onde fiquei de encaminhar até na quarta-feira um ofício solicitando as demandas da saúde do Município de 

Altamira para que possamos ter um resultado. Sabemos que em nível de Ministério é uma coisa para longo 

prazo por isso que pedimos a audiência com o Deputado Nilson Pinto que é em nível de Estado para 

resolvermos mais rápido que é tão emergencial essa situação que estamos passando no Município de 

Altamira relacionada ao COVID-19. Precisamos de mais medicamentos, mais insumos, IPI. Então que 

possamos realmente dar um atendimento digno para as pessoas que estão comprometidas com o COVID-

19. Dizer a vocês que é com muita tristeza lamentamos imensamente todas as famílias que perderam seus 

entes queridos para o COVID-19. Então da família Gomes meus sentimentos, a família do Comandante 
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Paulo do Corpo de Bombeiros, no qual recebi ontem 02 (duas) ligações dos familiares de outros militares 

também solicitando a questão da vacinação porque eles trabalham muitos fazendo transporte de pacientes 

em via pública, enfim a todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos para esse vírus invisível.   

Dizer que todos nós os 15 (quinze) vereadores possamos nos unir através das nossas emendas impositivas 

que pedimos para nossos deputados para que venham como se fala tanto que está faltando em nosso 

município na questão da infraestrutura, a pauta foi colocada também ao nosso gestor municipal para que 

possamos ter recurso realmente para começar esse trabalho de infraestrutura. Sabemos que as indicações 

dos vereadores a maioria são destinadas a infraestrutura e saúde do Município de Altamira para que 

possamos ter dias melhores em Altamira. Vou estar solicitando tanto do governo estadual e também 

governo municipal e governo federal, através de nossos deputados estadual para que realmente der um 

olhar com um carinho especial para o Município de Altamira que não só o Município de Altamira mas para 

os outros municípios também que também estão passando por dificuldades. Mas o Município de Altamira 

passa por mais dificuldades pelo fato do governo passado ter deixado um caos no Município de Altamira, 

principalmente em débitos. Em relação a questão das emendas impositivas realmente se foi pago foi 

realmente muito oculto. É nosso dever fazer fiscalização mas que o governo anterior não nos dava 

realmente essa oportunidade era tudo fechado até para entrarmos na Prefeitura era com muita dificuldade e 

que hoje realmente é outra realidade temos livre acesso e um dia especifico para o Prefeito atender os 

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

cumprimentos disse: senhor Presidente quero fazer um convite aos nobres colegas vereadores se possível 

hoje à tarde ou amanhã pela manhã que pudéssemos fazer uma visita no prédio do DEMUTRAN estive 

visitando como sempre o fiz, precisamos convocar a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros todos aqueles que  

os órgãos competente para que assim possa ver a situação do prédio do DEMUTRAN para que seja feita 

uma avaliação no mesmo porque o que me consta precisa de reforma. Então convido os nobres colegas. O 

vereador Adevaldo Brito solicitou um aparte o qual foi concedida: após os cumprimentos disse: em 

conversa com o Prefeito e com o Secretário de Planejamento nos próximos dias o DEMUTRAN deverá 

estar mudando para a Escola Bulamarque de Miranda, com a mudança acredito que não haverá 

necessidade da reforma. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Eládio disse: então fiquei sabendo que 

realmente o DEMUTRAN irá fazer essa mudança, estive visitando e vi que ainda falta ampliação do pátio, 

tem muita coisa que ainda precisa ser feito, inclusive as instalações. Mas assim de imediato eu acho que é 

preocupante a situação do prédio por isso acho que é interessante vereador irmos fazer essa visita levar 

uma equipe do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil para fazer uma análise correta no prédio. Presidente 

como disse a vereadora Socorro é muito preocupante na questão da pandemia, o Município de Altamira 

estar passando por um momento muito complicado sabemos que o governo Claudomiro Gomes e as 

Secretarias estão empenhadas para a melhora do nosso município.  Peço a toda população que entenda esse 

momento. Acredito vereadora Socorro que aproximadamente uns 30 (trinta) dias essa pandemia vai se 

afastar do nosso município. Tenho visto que o Prefeito Claudomiro tem feito o melhor tentando fazer o 

possível para que se acabe de uma vez essa calamidade da pandemia. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Enfermeiro Olailton após os cumprimentos disse: mais uma vez dirijo minha fala 

sobre a infraestrutura da nossa cidade que vem precisando de melhorias agora com ao encerrar onde 

passamos vimos e agora com o encerramento do lockdown vai ficar mais visível ainda mais para nós 

vereadores principalmente para os bairros mais periféricos nos bairros São Domingos, Santa Benedita 

Paixão de Cristo esses bairros estão com problemas muito sérios de infraestrutura, muitas ruas  precisando 

de melhorias. Assim como a falta de água que vem deixando esses bairros com o problema seríssimo de 

falta de água. Quero somente complementar a fala acho que já falei em todas as comunicações possíveis. 
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Dizer que este vereador está atento, está acessível a nossa população. Pedimos que se encerre essa 

pandemia o quanto antes para que possamos atuar mas decisivamente em nosso município em benefício da 

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

cumprimentos disse: quero só voltar a dois pontos durante o início da sessão, dizer que tenho respeito 

muito grande pela vereadora Thais, amiga particular independente de política. Mas tenho que discordar de 

dois pontos que ela mencionou deste vereador primeiro – quando ela usa palanque político quero deixar 

registrado que este vereador junto com os demais fomos eleitos no dia 15 (quinze) de novembro de 2020 e 

só temos um pouco mais de 90 (noventa) dias no poder. Então não tenho ne3m um pensamento político até 

porque sendo bem franco não sei se tenho intenção de reeleição no município de Altamira. Então em 

momento algum esse vereador pode estar fazendo palanque político pelas dores das famílias que perderam 

seus entes queridos. Tenho respeito muito grande por vossa excelência mas tenho que discordar da sua 

fala. O segundo -   ponto é quando vossa excelência colocou em votação vossa excelência usou uma 

expressão e acabou ofendendo o vereador Tércio, vereador Adevaldo Brito e o vereador Assis Cunha, 

quando usa a palavra burrice. Então vereadora estamos aqui defendendo os nossos ideais, as nossas 

ideologias. E quando não concordo com o Governado do estado do Pará Helder Barbalho é que no dia 10 

(dez) de ju8nho de 2020 houve uma operação realizada pela Polícia Federal, uma instituição na qual tenho 

muito respeito e admiração por todas as instituições policiais, onde fazem um trabalho sério com 

compromisso ao combate a corrupção foi encontrado um cule com um valor de 750.000,000 (setecentos e 

cinquenta mil reais) durante a pandemia que se alastrou no mundo inteiro. Junto com o Ministério Público 

por 2 (duas) ou 03 (três) vezes salve não me engano pediu o afastamento do Governador por vários pontos   

que não foi de acordo com vários pontos encontrado com a corrupção. Então vereador respeito sua opinião, 

mas peço também que tenha um pouco de respeito com as nossas opiniões. Votei contrário mas em 

momento algum me dirigi com falta de respeito a vossa excelência. Nós temos aqui o respeito a todos os 

parlamentares, isso tem que ser recíproco por parte de todos nós vereadores tenho certeza que nem um 

vereador foi eleito para fazer o mal. Mas se eles tem suas opiniões não há nada que impeça nossa 

manifestação. Fica meu respeito por vossa excelência vereadora Thais Nascimento. Peço o apoio ao 

vereador Nelsinho pela situação que vem passando no Assurini, temos outros vereadores que fazem parte 

dessa comunidade como o vereador João Estevam que sabe muito bem a realidade da pressão dos 

moradores do Assurini. Quero ressaltar e defender os agricultores que quando estão impossibilitados de 

escoar seus alimentos para nossa cidade isso vai trazer também um grande problema na economia e 

também para nossas casas. Então peço apoio para o vereador João Estevam tabe e ao Secretário de Obras 

em nome do Sérgio Mota, que possa entrar com mais agilidade com mais compromisso com aquela 

população. Também pude ouvir nesse final de semana juntamente com os vereadores Olailton, Adevaldo 

Brito e Nelsinho as demandas daquela comunidade em relação a saúde que são muitas nesse momento em 

que passamos e nossa preocupação é grande em quanto economia e saúde e pude acompanhar o 

atendimento básico aquela população. Peço apoio aos colegas vereadores da saúde para que possamos nos 

unir e buscar melhorias para esta comunidade quero parabenizar Município de Altamira e demais que 

fazem parte do nosso município. Tenho certeza que nosso Prefeito Claudomiro Gomes, tem esse olhar 

também para que possamos está levando dias melhores para nossa população. A vereadora Thais 

Nascimento solicitou um a parte o qual foi concedida:  após os cumprimentos disse: vereador Tércio 

talvez o termo que eu usei não tenha sido apropriado mas o que eu quis dizer que não é algo inteligente 

você contrariar quem está querendo te ajudar. Eu ouvi uma conversa que iria ter uma perseguição algo 

assim e até onde eu sei isso não procede. Assim te agradeço dizer que tenho muito respeito pela sua pessoa 

e familiares é isso nós viemos de uma democracia e temos direito de nos manifestar favoráveis ou 
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contrários a certas situações. Eu também respeito seu posicionamento. Dando continuidade o vereador 

Enfermeiro Tércio Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito após os 

cumprimentos disse: quero chamar atenção de todos os nobres colegas vereadores e vereadoras que 

participaram da reunião realizada ontem com o Prefeito Municipal um assunto dessa reunião me chamou 

atenção.  Quero chamar atenção não somente da bancada da saúde mas de todos os vereadores coloco em 

destaque a palavra que me chamou atenção senhores vereadores foi o repasse no valor de (cinco milhões 

de reais) para a Secretaria Municipal de Saúde de Altamira. Ora tudo que vamos a procura na Secretaria de 

Saúde não tem porque não tem recurso. Ora o senhor Prefeito falou bem claro que fez o repasse no valor 

de (cinco milhões de reais) fora o valor da folha de pagamento dos servidores da saúde. Então nobres 

colegas temos que fazer nosso papel nesse momento de fiscalizar, recebi denúncia que o Posta da Brasília 

está sem medicação e sem luvas. Então se o Prefeito fez esse repasse nesse valor mencionado para a Saúde 

e ainda tem hospitais e postinho de saúde sem medicação. Então chamo atenção senhor Presidente para que 

nós nesse momento cumpra nosso papel de fiscalizador do povo e mostremos para a população que 

realmente fomos eleitos para fazer nosso papel que é fiscalizar. Convido os nobres colegas para que 

possamos fiscalizar esse recurso que estar sendo repassado para a saúde para que seja aplicado realmente 

para o que foi destinado porque temos muitas demandas de solicitações que está faltando isso e aquilo no 

hospital, Postinho de saúde e na UPA. Então Presidente e vereadores como já falou o vereador Tércio 

visitamos o Assurini onde podemos ouvir as demandas da população. Estamos clamando nesse momento 

que pelo menos o senhor Secretário mande uma máquina para puxar os carros que estão ficando atolados e 

pelo menos faça as obras emergenciais que não estar acontecendo. Chamo atenção do Secretário de obras 

para que possa dar atenção. Por exemplo no ramal Bom Jardim I, estar intrafegável. Em relação a moção 

senhor Presidente e caros vereadores a vereadora Thais está certa e todos os vereadores que assinaram o 

ADENDO estão certos nós vivemos num País democrático que cada um tem livre arbitro de ir e vir de 

assinar e tirar a assinatura só que vou continuar dizendo que em uma conversa com o excelentíssimo 

senhor Prefeito por telefone ele disse vereador o Governador até o momento não cumpriu o que ele 

prometeu. Presidente eu acho que nesse mandato de 90 (noventa) dias se a vereadora Thais que no 

momento estava muito exaltada eu acho que ela não lembra que eu já fiz elogios ao senhor Governador 

Helder Barbalho nesses 90 (noventa) dias. Então nobres colegas que na hora de fazer elogios eu farei, mas 

na hora de criticar eu vou criticar cada um tem seu posicionamento tem sua ideologia. Eu acredito que a 

vereadora Thais não está errada e nem os demais que assinaram cada um tem seu ponto de vista. Quero 

dizer para a população que vou continuar com meu posicionamento, sempre elogiei o Governador do 

Estado do Pará, mas quando ele falou que o casal que morreu foi por falta de socorro da Décima Regional, 

foi por isso que critiquei.  Eu acho que os entes queridos todos tem sua hora, mas se for prestado socorro 

necessário temos como salvar vidas e esse casal morreu por falta de socorro. Tenho muito respeito por 

vossa excelência vereadora Thais e por toda sua família, digo vossa excelência não estar errada cada um 

tem seu posicionamento. Só acho que na hora de vossa excelência se pronunciar que tire a mágoa do seu 

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

disse:  quero frisar que o vereador Nelsinho tem batalhado muito pelo o Assurini, onde ele diz que não está 

sendo cumpridas as promessas de campanha. Ontem fiquei feliz pois os maquinários apareceram no 

Assurini, até comentei com o Nelsinho que se já for feito a limpeza no asfalto já é um começo.  Entrando 

nas Vicinais tirando as águas que estão acumuladas nas estradas já melhora para a trafegabilidade de nossa 

população fui informado que esse maquinário vai realizar alguns serviços até nos Quatro Bocas. Pedi que 

fosse realizado os trabalho no desvio do Vianey lá tem uma camaleão muito grande dificultando a 

trafegabilidade. Agradeceu.  O senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se o mesmo 
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acatava a prorrogação da sessão por mais 30 Em seguida fez uso da palavra o vereador (trinta) minutos. 

Aprovado unanimidade. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos 

disse: lamentamos a morte de 230 (duzentas e trinta) pessoas em nosso município por conta do COVID-19. 

No último sábado houve uma reunião em relação a abertura dos comércios, restaurantes que são tão 

necessários. Todos nós sabemos que para muitos a única fonte geradora de empregos na cidade é a 

Prefeitura e a mesma não tem hoje como absorver toda essa demanda. Ter os comércios abertos e 

restaurantes é muito importante. Esperamos que com o avançar haja diminuição do contágio. Falar também 

sobre a questão da abertura das igrejas temos frisado aqui sessão após sessão da importância do apoio dos 

Pastores nesse tempo de pandemia e com o avançar aguardamos a vacinação para outros setores. Muitas 

pessoas tem me procurado, pessoas essas proprietários de academias que já estão praticamente 30 (trinta) 

dias fechadas e tornaram agora de maneira bem gradativa. Espero que com o avançar haja liberação para 

esses setores, claro sem deixar de cuidar da saúde. Sabemos como foi bem frisado a questão da economia e 

da saúde que são muito importantes. Também foi muito falado aqui a questão da infraestrutura é muito 

importante frisar 03 (três) coisas que tem sido uma grande dificuldade recorrente podemos observar que as 

indicações dos nobres vereadores vimos que é muito em cima disso, principalmente na questão de 

iluminação pública, também na questão da água de nosso município. Dizer também muitos colegas 

elogiaram a Engenheira Priscila Couto onde também faço meus elogios sempre que solicito algo de sua 

competência tenho sido atendido.  Outra questão que tem acontecido na nossa cidade é a questão da 

limpeza pública. Acredito que seria muito importante fazermos uma visita na Secretaria para 

acompanharmos os trabalhos. Ainda essa semana estaremos visitando alguns bairros de nossa cidade. 

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

dizer para a população da zona rural do ramal São Francisco, travessões da 06, 07 e 08, ali da ponte do 

Militrin os colegas Assis, Dedé já pediram também o travessão do Grota Seca, travessão do Itaboca I, que 

estamos sim indicando e passando essas informações  para os nossos secretariados e para nosso Executivo 

pedindo apoio para que seja sanado essas situações  em que se encontra esses travessões Peço também 

paciência e compreensão de todos que nesse período chuvoso fica bem complicado executar essas obras, 

principalmente em travessões. Mas a secretaria nos acenou dizendo que está planejando essas ações de 

melhoramento de acesso. Também sobre a vacinação elogiar primeiramente a equipe de saúde na questão 

da vacinação, onde temos 03 (três) locais atendendo dando o melhor. Aproveito para fazer esclarecimento 

ao público de Altamira sobre a vacinação que algumas pessoas faltando 15 (quinze) 20 (vinte) minutos ou 

até meia hora do horário estipulado para o atendimento da vacinação, onde alguns dizem não conseguir se 

vacinar, não me vacinaram os frascos são de multidose e a partir do momento que se abre um frasco com 

10 (dez) doses vamos ter que ter mais 09 (nove) pessoas e se o tempo já tiver se encerrando não se 

consegue. Então a orientação é ir a outro local da vacinação que geralmente a equipe já faz essa busca se 

tem ou direciona para outro dia a vacinação. Então pedimos a compreensão dos nossos munícipes diante 

dessa situação. E sobre a vacinação sobre os grupos prioritários mas todos nós parlamentares e 

coordenadores da saúde já solicitamos, já corremos atrás de estar pedindo para os grupos prioritários e um 

dos grupos prioritário sim e das Força de Segurança, como os Guardas municipais, os Agentes de Trânsito, 

Bombeiros e SAMU principalmente que estão no dia a dia no transporte no contato direto com a população 

e expostos a esse vírus. Estamos dando esse apoio, estamos cobrando, correndo atrás, buscando soluções 

para que essa vacina chegue o mais rápido possível a esses grupos. Também dizer para a população de 

Altamira e aos nobres colegas vereadores que estamos aqui em prol de dias melhores, em dias de guerra 

temos que ser fortes em irmos buscar soluções. Temos que ser parceiros para vencermos juntos, são 

tempos difíceis, são tempos de guerra e sobreviverá quem tiver melhores estratégias, paciência, fé em Deus 
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principalmente. Vimos que o lockdown foi flexibilizado temos o apoio das igrejas. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse:  sei que estamos em uma 

situação muito crítica, em tempo terrível a fala de todos que me antecederam foi muito produtiva. A 

vereadora Enfermeira Socorro solicitou um aparte o qual foi concedida: após os cumprimentos disse: 

pedi a parte para o vereador DEDÉ mas não foi possível porque ele tinha muitos assuntos a serem tratados. 

Nós tivemos uma reunião fechada onde se tornou pública hoje, então assim a saúde ela tem o custo muito 

alto e na próxima reunião da Câmara eu acho que até que foi pouco DEDÉ esse valor o tanto que estar 

sendo gasto na saúde. Eu estou no hospital todas as tardes onde vejo o custo que se gasta com oxigênio, 

com medicamentos em geral. Nós temos hoje uma UCI que é hoje uma UTI onde temos um medicamento 

pequeno mas é caríssimo chamado de SULFAMECTANTE Mantendo também uma UTI no hospital do 

Mutirão, mantendo leitos também de UTI para o COVID. Então é assim as Unidades Sentinela que não é 

só o atendimento se faz o exame todos os paciente que que ali vão elas são todas levam o medicamento, 

enfim tem uma UPA, um hospital no Mutirão e as Unidades não mais das Famílias tanto da zona urbana 

quanto da zona rural que tem que ser abastecidas com medicamentos com insumos e outras necessidades 

quem assim forem necessárias. Então a saúde ela não tem um limite de pacientes para atender. Eu sempre 

falo o SUS é único (Sistema Único de Saúde) é para atender a todos, então não temos o limite fixo de 

pacientes. Por isso o recurso ele nunca é suficiente para atender a todos falta medicamentos com certeza 

essa Unidade de Saúde e todas as Unidades tem a chefia para solicitar o que falta para o almoxarifado para 

ser reposta essa medicação, a luva, seja o que tiver faltando e é assim que é feito. Num momento desse 

critico de pandemia realmente o uso é excessivo de tudo. Eu convido os vereadores da área da saúde e aos 

demais que quiserem para sentarmos não agora que a Romina estar de luto, mas em outro momento para 

que possamos ver isso. Eu sei porque trabalho na área e já fui coordenadora de saúde e sei o custo que a 

saúde sem pandemia imagine com uma pandemia em que estamos passando. Então e não posso desconfiar 

de uma secretária se eu não tenho provas, não tenho ainda a documentação. O Conselho de Saúde também 

está ai para que possa nos receber e que possa nos prestar contas. Então assim a gente acha a cinco seis 

milhões de reais é muito, mas coloca na ponta da caneta tudo o que está sendo comprado tudo o que está 

sendo mantido pelo município de Altamira e muita coisa gente. Então antes da gente falar as pessoas nos 

ligam falando ai temos que ir na fonte certa, eu aprendi isso. Tenho que ir lá parta ver se realmente se está 

faltando o medicamento para que realmente possamos está ajudando o município e não eu falando nas 

reuniões ordinárias da Câmara falta isso falta aquilo, eu tenho que saber se realmente faltou e eu fui no 

Posto de Saúde se não tem o medicamento se não tem luva. Eu faço minha reinvindicação, mas tenho que 

tratar no diálogo com a secretária de saúde ou outro secretário que possa ser na situação. Então DEDÉ eu 

acho que esse recurso ele ainda é insuficiente para atender somente para o pessoal na questão da saúde, os 

números são realmente grandes. Só nossa população é mas de 120.000,00 (cento e vinte mil) habitantes. 

Então fica minha sugestão, vamos a qualquer momento procurar assim que posso estou na Secretaria de 

Saúde com o Enfermeiro Lagerson e outros Enfermeiros, com a Coordenadora de Saúde, sento com eles e 

vejo realmente a necessidade o custo que eles passam para nós no dia a dia na Secretaria de Saúde digo 

que não é fácil minha gente muitas vezes criticamos quando estamos de longe mas quando estamos de 

perto vimos realmente que se precisa até de muito mais. Então convido os colegas ou posso trazer para 

vocês se concordarem um levantamento de tudo que está sendo gasto pela Secretaria de Saúde, mas seria 

bom se os colegas fosse até a Secretaria para que possamos discutir. Vou pegar esse levantamento e ai nos 

reunimos para que possamos discutir realmente se é pouco ou se é muito se está sendo desviado ou não. 

Porque falarmos em desvio é muito grave, vossa excelência não uso esse termo mas disse que tinha muito 

dinheiro e ainda estava faltando remédio, se vossa excelência falou assim significa que a secretária ou o 
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Prefeito não estar repassando o certo ou a secretária estar desviando. Então digo seria muito importante nós 

fazermos esse levantamento e essa prestação de contas que é um papel nosso como vereador para que a 

população também fique com dúvidas do nosso papel e nem da secretária. Agradeceu. Dando continuidade 

o senhor Presidente Silvano Fortunato disse: retomando minha fala e já que a Enfermeira Socorro tocou 

nesse assunto eu me sinto na obrigação de prestar alguns esclarecimentos a respeito. Primeiro que a 

Enfermeira Socorro coloca que ontem nós tivemos uma reunião com o Prefeito em que a maioria dos 

vereadores decidiram por não ser uma reunião gravada que era uma reunião reservada entre os vereadores 

e o Prefeito para tratar do tema saúde. Como bem colocou na vereadora Socorro essa reunião se tornou 

pública hoje através do vereador DEDÉ pelo menos do que foi discutido na ocasião. Com relação a 

questão dos (cinco milhões de reais) quero fazer outro esclarecimento aos colegas. Esses (cinco milhões de 

reais) ele não foi suficiente vereadores para pagar toda a folha ainda há folha de nível superior a ser paga 

foi um aposte para quem entrar no Tribunal de Contas do Município e também participar das reuniões do 

Conselho de Finanças irá ver que o primeiro bimestre de 2021 que é janeiro e fevereiro o governo 

municipal aportou mas de 20 (vinte) por cento das suas receitas próprias da saúde onde a responsabilidade 

constitucional é de transferir 15 (quinze) por cento. Realmente por conta da pandemia a vereadora Socorro 

esclareceu muito bem os números estão cada vez mais altos e esses valores estão se tornando insuficientes. 

Com meus 29 (vinte e nove) anos de SUS nunca vi um governo municipal o vereador Olailton sabe disso 

porque ele participou na gestão anterior e foi gestor um governo aportar mas de (cinco milhões de reais) 

para a saúde eu nunca presenciei isso antes e lembrando que ainda falta pagar a folha do nível superior 

aonde estão os Médicos, Enfermeiros, Assistentes Sociais. Então assim estar se tornando muito caro essa 

pandemia para o Município de Altamira para o Brasil, Pará e para o Mundo. Gostaria de informar outro 

dado vereadora Socorro que desde 2007 o SUS paga por consulta especializada como: cardiologia, 

nefrologia, ortopedia, traumatologia, enfim todas as especialidades médicas o SUS paga de 2007  10.00 

(dez reais) por consulta hoje em Altamira você não consegue uma consulta especializada por menos de 

250,00 (duzentos e cinquenta reais)  mas dependendo especialidade pneumologia, enfim, ela custa num 

valo de 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a 500,00 (quinhentos reais), vejam só fazer saúde pública com 

10,00 (dez reais) por consulta especializada paga pelo SUS e privado ser vesse valor  tem que fazer  muito 

em todas  outras políticas públicas para bancar a saúde, fora o oxigênio que disparou de forma 

dispônencial como a vereadora Socorro já falou e temos números do consumo do metro cubico e dos 

valores. Então assim temos que ter muita responsabilidade quando a gente fala de saúde e de números até 

porque nós temos que fazer essas avaliações com muita prudência e responsabilidade. Gostaria de falar aos 

meus colegas do PSB vereadores Assis Cunha e Enfermeiro Olailton que o nosso Presidente Estadual do 

PSB Deputado Federal Cássio Andrade e Deputado Estadual Fábio Figueira estarão no Município de 

Altamira hoje pela tarde e eles pediram uma reunião com nossa bancada do partido PSB para tratarmos das 

Emendas Impositivas, tratarmos de ajuda para o município, enfim, para fazermos essa reunião as dezessete 

horas, eles solicitaram o espaço da Câmara Municipal.  Na próxima sema provavelmente estarei indo a 

Belém juntamente com o Diretor da SESPA o Mauricio Nascimento, onde vamos nos reunir com o 

Secretário Estadual de Saúde Pública o senhor Romulo Rodovalho onde vamos tratar justamente do teto 

financeiro de Altamira de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. Para que os senhores 

tenham conhecimento senhores vereadores o Município de Altamira recebe o valor de (trezentos e 

cinquenta mil reais) de IAH de internação hospitalar lá no Hospital Municipal no Mutirão, e todas as 

despesas incluindo medicação, oxigênio, alimentação higiene, enfim, todas as despesas de custeio totaliza 

o valor de (três milhões de reais), então esse déficit de (dois milhões seiscentos e cinquenta mil reais) foi 

para o município aportar contra partida municipal. Então está ficando muito sufocado o m município no 
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sentido de aportar recursos próprios para que a saúde pública possa ter financiamento. Não é surpresa para 

ninguém que há vários anos o SUS vem extrapolado, desmontado sofrendo com o subfinancia mento, com 

o de financiamento vimos dizendo isso desde o ano de 2016 para cá já perdemos mais de (trinta bilhões de 

reais) do Governo Federal da Saúde e isso a pendência é para ficar mais grave. No passado houve corte de 

recurso para o município de Altamira para aportar o enfrentamento para a COVID-19 e que esse ano não 

houve ainda nem um centavo de aporte do Governo Federal. Então é preciso que nós esclareça para a 

população porque os dias difíceis estão ai para todos, com baixa arrecadação de todos os Governos 

Municipal, Estadual e Estadual vai a público todo mundo tem conhecimento e os governos só podem 

executar as políticas públicas mediante arrecadação de impostos que nós contribuintes pagamos e quando a 

economia vai mal é um encadeamento de problemas nas políticas públicas principalmente na educação e 

saúde. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu as senhoras e senhores 

vereadores e ao povo em geral. Mandando lavrar a presente Ata que após lida e aprovada será assinada, 

Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 

um. 

 

 Silvano Fortunato da Silva 

Presidente 

 

 

Vandejaime Santos Leite 

Vice-Presidente 

 

Maria do Socorro Rodrigues do Carmo 

1ª Secretária 

 

Thais Miranda do Nascimento 

2ª Secretária 

 

 

 

 

 

 


