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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE 

DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos vinte e sete 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 dos Santos,   

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

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

Carvalho Ferreira, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso Tápias S.S. Brito de 

Oliveira. Sendo justificada a ausência dos vereadores Thais Miranda do Nascimento 

(viajando/Belém) e Roni Emerson Heck (zona rural).  Em seguida o senhor Presidente solicitou a 

enfermeira Socorro que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. 

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

apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 

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

votação.  Aprovada a unanimidade.  Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM 

DO DIA. SÓ LEITURA. Projeto de Lei n.º 023/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre 

a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CANDIM.  Projeto de Lei n.º 

024/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do 

município de Altamira.  Projeto de Lei n.º 025/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

criação do programa Horta Escolar nas instituições de ensino do Município. Projeto de Lei n.º 

028/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Formação 

de Condutores de Veículos Automotores do município de Altamira. Proposta de Emenda 

Modificativa de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio Brito ao Projeto de 

Lei n.º 020/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da utilização dos 

Royalties repassados pela UHE Belo Monte para o município de Altamira. LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação que modifica o artigo 1º do Projeto de Lei 004/2021, 

de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que institui e inclui no Calendário Oficial do 

município de Altamira a ‘Semana de conscientização e combate ao Feminicidio e Violência contra 

a Mulher’, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 1º: Fica instituída e incluída no Calendário 

Oficial do Município de Altamira a “Semana de Conscientização e Combate ao Feminicidio e 

Violência contra a Mulher”, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 25 de novembro.  

Parecer final apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação com o acolhimento da 

Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria modifica o artigo 1º do Projeto de 

Lei 004/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que institui e inclui no Calendário 

Oficial do município de Altamira a ‘Semana de conscientização e combate ao Feminicidio e 

Violência contra a Mulher’.  Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação modificando o Artigo 1º e, também o Parágrafo I, do 

Projeto de Lei 009/2021 de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que “Reconhece a prática da 

atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do Município de Altamira, 

Estado do Pará, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem 

como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou 
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catástrofes naturais”, que passam a ter a seguinte redação: Artigo 1º – Fica reconhecido no 

Município de Altamira, Estado do Pará, a prática da atividade física e do exercício físico como 

atividades essenciais à população, podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de 

serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos. No entanto, fica atribuída 

ao município a competência de determinar medidas restritivas de tais estabelecimentos em caso de 

identificada a necessidade por técnicos competentes. I - “Poderá ser realizada a limitação do 

número de pessoas, além de adotadas medidas de contenção sanitárias, objetivando impedir a 

propagação de doenças de acordo com a gravidades da situação, atendendo as especificações 

estabelecidas no Alvará de Funcionamento dos respectivos estabelecimentos”. Parecer final 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação com o acolhimento da Proposta de 

Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria ao Parágrafo I, do artigo 1º, ao Projeto de Lei 

009/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que “Reconhece a prática da atividade 

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

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

espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes 

naturais”. proposta de Emenda Aditiva  apresentada pela Relatoria da Comissão de Seguridade 

Social e Família ao Artigo 1º, criando os §§ 3o e 4º, do Projeto de Lei 009/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que “Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico 

como essenciais para a população do Município de Altamira, Estado do Pará, em estabelecimentos 

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

de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”, que passam a ter a 

seguinte redação:  Artigo 1º - ........ § 3o – Tornar obrigatório nas academias ou em outros locais 

para a prática esportiva, no ato das matriculas, a apresentação do Teste atualizado para COVID-

19; § 4º - As academias, também deverão realizar em seus funcionários, quando apresentarem 

sintomas gripais, Teste para COVID-19, em caso de positivo, só poderão retornar após testado não 

reagente, ou após que todos os sintomas tenham findados, ou seja, após 14 (quatorze) dias do 

sintomas). Parecer final apresentado pela Comissão de Seguridade Social e Família favorável ao 

Projeto de Lei 009/2021, com o acolhimento da Proposta de Emenda Aditiva ao Artigo 1º, criando 

os §§ 3o e 4º, do Projeto de Lei 009/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

“Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do 

Município de Altamira, Estado do Pará, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a 

essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias 

contagiosas ou catástrofes naturais”.  Indicação n.º 300/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

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

competente, realizar o serviço de reforma do Ginásio Nicias Ribeiro e também do Complexo da 

juventude de Altamira.  Indicação n.º 301/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

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

realizar os serviços de manutenção das academias ao ar livre; reforma das Quadras de Esportes, 

limpeza geral e revitalização na rede de iluminação pública nos RUCs Laranjeiras, São Joaquim, 

Casa Nova e Água Azul. Indicação n.º 276/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que 

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

realizar o serviço de infraestrutura, com linha d’água, calçada e pavimentação asfáltica nas ruas 

João vieira Melo e 10 de Agosto, no bairro Dom Lorenzo.  Indicação n.º 292/2021, de iniciativa 

do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 
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através da Secretaria competente, realizar o serviço de recapeamento asfáltico nas Ruas “A”, “B”, 

“C” e “D”, como também, os serviços de infraestrutura, com linha d’água, calçada e pavimentação 

asfáltica na rua “E”, da agrovila Princesa do Xingu.  Indicação n.º 280/2021, de iniciativa da 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, construir uma Unidade de Saúde no bairro 

Mexicano.  Indicação n.º 281/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

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

instalar Placas de Identificações na entrada dos ramais e vicinais no Assurini, como também, nos 

diversos outras localidades da zona rural de Altamira. Indicação n.º 295/2021, de iniciativa da 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção e terraplenagem na Rua Porto 

Velho, no bairro Ibiza.  Indicação n.º 296/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que 

sugere ao senhor Claudomiro Gomes, - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

realizar os serviços de limpeza e roçagem dos canteiros, calçadas ao arredores do Posto de Saúde 

do RUC São Joaquim. Indicação n.º 283/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias, que sugere 

ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar 

Placas de Identificações das ruas e travessas dos bairros Bela vista e parque Ipê. Indicação n.º 

272/2021, 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 Rua 

Capitão Bonifácio, Alberto Soares, Bulamarque de Miranda e Mário Roffer, no bairro Santa Ana. 

Indicação n.º 273/2021, 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 nas Ruas 21 de Abril, 15 de Novembro, Olavo Bilac, Anchieta e na Travessa das 

Seringueiras, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 284/2021, de iniciativa do vereador Davi 

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

competente, implantar um Playground e uma Academia ao ar livre ao lado da Quadra de Esportes, 

localizada na Travessa 03, no bairro Mutirão. Indicação n.º 285/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de Tapa Buraco nas Ruas Crisântemos, Avencas e Lírios, 

no bairro Jardim Primavera. Indicação n.º 287/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que 

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

realizar os serviços de roçagem, restauração e manutenção do monumento denominado de “Pau do 

Presidente”, localizado na rodovia Transamazônica, sentido Belo Monte. Indicação n.º 288/2021, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de calçamento e rampa de 

acessibilidade nas Ruas Joaquim Acácio e Pedro Miranda, no bairro Brasília.  Indicação n.º 

289/2021, 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 e da ponto do Babaquara, no perímetro entre a propriedade do Dr. Alzito até a 

propriedade da senhora Tuta, no Assurini.  Indicação n.º 290/2021, 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 do Esperancinha, no km. 55, próximo 
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a propriedade do senhor Zoene, no Assurini. Indicação n.º 293/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Olailton, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de troca de lâmpadas queimadas na Travessa Pedro 

Miranda, entre a Rua Joaquim Acácio e a rodovia Transamazônica. Indicação n.º 294/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, dar prioridade na vacinação contra a COVID-19, 

para os trabalhadores dos supermercados de Altamira. Indicação n.º 297/2021, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, que regularize junto ao Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do 

Xingu (PDRSX), as pendencias do Fundo Municipal de Saúde, referente ao Projeto n.º 354/2018, 

que não foram sanadas, para a liberação de mais recursos já aprovados.  Indicação n.º 298/2021, 

de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do 

Estado, através da Secretaria competente, que habilite o serviço de Colposcopia com Biópsia no 

HRPT (Hospital Regional Público da Transamazônica), para garantir resolutividade no tratamento 

as mulheres com suspeitas de câncer de colo uterino. Indicação n.º 291/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, implantação de uma equipe volante para o CRAS, uma 

contribuição para o acesso às políticas sociais de forma igualitária para todos os lares, prevenindo 

ocorrências de situações de vulnerabilidade e riscos sociais no município de Altamira. Indicação 

em Conjunto n.º 282/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Enfermeiro Tércio Brito e 

Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar estudos, para em parceria, seja construída uma ponte em concreto 

armado na localidade Ituna, na divisa dos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no 

Assurini.  Moção n.º 013/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere que seja 

encaminhada Moção de Congratulação aos membros do egrégio Tribunal Eleitoral do Estado do 

Pará, em virtude, que no último dia 10.09.2020, homologou o Decreto Legislativo n.º 001, que 

autorizou a consulta plebiscitária em Altamira, visando a emancipação e criação do Município de 

Castelo de Sonhos. Moção n.º 014/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere 

que seja encaminhada Moção de Aplaudo aos profissionais de Contabilidade pela passagem do 

Dia da Contabilidade, comemorado anualmente no dia 25 de abril. Moção n.º 015/2021, de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere que seja encaminhada Moção de Aplaudo aos 

profissionais que atuam como Tradutores e Interpretes de Libras, pela passagem do Dia da 

Nacional da linguagem Brasileira de Sinais, comemorado anualmente no dia 25 de abril. 

AVULSOS:  Ofícios n.ºs 045, 046, 047 e 053/2021/GAB e Mensagens, do Executivo Municipal, 

encaminhado os Projetos de Leis n.ºs 023, 024, 025 e 028/2021. Em seguida o senhor Presidente 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: 

Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação que modifica o artigo 1º do Projeto de Lei 004/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que institui e inclui no Calendário Oficial do município de Altamira a ‘Semana de 

conscientização e combate ao Feminicidio e Violência contra a Mulher’. Parecer final apresentado 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda 

Modificativa ao artigo 1º do Projeto de Lei 004/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, 

que institui e inclui no Calendário Oficial do município de Altamira a ‘Semana de conscientização 

e combate ao Feminicidio e Violência contra a Mulher’. Projeto de Lei 004/2021, de iniciativa do 
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vereador Silvano Fortunato, com o acolhimento da Proposta de Emenda, que institui e inclui no 

Calendário Oficial do município de Altamira a ‘Semana de conscientização e combate ao 

Feminicidio e Violência contra a Mulher’. Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação modificando o Artigo 1º e, também o 

Parágrafo I, do Projeto de Lei 009/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

“Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do 

Município de Altamira, Estado do Pará, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a 

essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias 

contagiosas ou catástrofes naturais”. Parecer final apresentado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda ao Projeto de Lei 009/2021, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que “Reconhece a prática da atividade física e do 

exercício físico como essenciais para a população do Município de Altamira, Estado do Pará, em 

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

públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. 

Proposta de Emenda Aditiva apresentada pela Relatoria da Comissão de Seguridade Social e 

Família ao Artigo 1º, criando os §§ 3o e 4º, do Projeto de Lei 009/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que “Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como 

essenciais para a população do Município de Altamira, Estado do Pará, em estabelecimentos 

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

de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. Parecer final apresentado 

pela Comissão de Seguridade Social e Família favorável ao Projeto de Lei 009/2021, com o 

acolhimento da Proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei 009/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que “Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como 

essenciais para a população do Município de Altamira, Estado do Pará, em estabelecimentos 

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

de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. Projeto de Lei 009/2021, 

com o acolhimento da Proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei 009/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que “Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico 

como essenciais para a população do Município de Altamira, Estado do Pará, em estabelecimentos 

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

de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”.  Indicações n.ºs 239 e 

245/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 252 e 255/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 262 e 263/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 250 e 251/2021, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 246 e 247/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo 

Brito. Indicações n.ºs 248 e 249/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 253 

e 254/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 257 e 258/2021, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 259 e 267/2021, de iniciativa do vereador 

Davi Teixeira. Indicações n.ºs 264 e 265/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações 

n.ºs 260 e 261/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. Indicação n.º 266/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicações Conjunto n.ºs 270 e 271/2021, de 

iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime e Enfermeira Socorro do Carmo. 

Moção em Conjunto n.º 011/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Jaime e Juares 

Giachini. Moção n.º 012/2021, de iniciativa dos vereadores Davi Teixeira e Thais Nascimento.  
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Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos dirigiu -se aos 

demais e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 246 e 247/2021, de 

iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

enfermeiro Olailton, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 260 e 261/2021. De iniciativa do vereador enfermeiro 

Olailton. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os 

cumprimentos dirigiu 0 se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. 

Indicações n.ºs 248 e 249/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador João Estevam, que após os cumprimentos dirigiu – se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 257 e 258/2021, de 

iniciativa do vereador João Estevam. 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 264 e 265/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Agradeceu.  Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos dirigiu – se aos 

demais colegas pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 259 e 267/2021, de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

enfermeiro Jaime, após os cumprimentos dirigiu 0 se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 252 e 255/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro 

Jaime. 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 239 e 245/2021, 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 o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se 

algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes 

submeteu para VOTAÇÃO:  Indicações n.ºs 239 e 245/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato. Indicações n.ºs 252 e 255/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro Jaime. Indicações 

n.ºs 262 e 263/2021, de iniciativa da vereadora enfermeira socorro do Carmo. Indicações n.ºs 250 

e 251/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 246 e 247/2021, de 

iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 248 e 249/2021, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Indicações n.ºs 253 e 254/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. 

Indicações n.ºs 257 e 258/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 259 e 

267/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 264 e 265/2021, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 260 e 261/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro 

Olailton. Indicação n.º 266/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro Tércio Brito. Indicações 

conjunto n.ºs 270 e 271/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, enfermeiro Jaime e 

enfermeira Socorro do Carmo. Moção em conjunto n.º 011/2021, de iniciativa dos vereadores 

enfermeiro Jaime e Juares Giachini. Moção n.º 012/2021, de iniciativa dos vereadores Davi 

Teixeira e Thais Nascimento. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE/MESA DIRETORA. Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela relatoria 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que modifica o artigo 1º do Projeto de Lei 

004/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que institui e inclui no Calendário Oficial 

do Município de Altamira a ‘Semana de Conscientização e Combate ao Feminicidio e Violência 

contra a Mulher’. Aprovado unanimidade. Parecer final apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda Modificativa ao artigo 
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1º do Projeto de Lei 004/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que institui e inclui no 

Calendário Oficial do Município de Altamira a ‘Semana de Conscientização e Combate ao 

Feminicidio e Violência contra a Mulher’. Aprovado a unanimidade.  Projeto de Lei 004/2021, 

de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, com o acolhimento da Proposta de Emenda, que 

institui e inclui no Calendário Oficial do Município de Altamira a ‘Semana de Conscientização e 

Combate ao Feminicidio e violência contra a Mulher’. Aprovado unanimidade.  Proposta de 

Emenda Modificativa apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

modificando o artigo 1º e, também o parágrafo I, do Projeto de Lei 009/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que “Reconhece a Prática da Atividade Física e do Exercício Físico 

como essenciais para a população do Município de Altamira, Estado do Pará, em estabelecimentos 

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

de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. Aprovado pela maioria 

recebendo os votos favoráveis dos vereadores enfermeiro Jaime, enfermeira Socorro, Eládio 

Farias, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Assis Cunha, Ivonnelson Alves, João Estevam, Juares 

Giachini, enfermeiro Olailton e Tércio Brito. Recebendo voto contrário da vereadora Tânia 

Souza. Aprovado pela maioria recebendo os votos favoráveis dos vereadores enfermeiro 

Jaime, enfermeira Socorro, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Assis Cunha, 

Ivonnelson Alves, João Estevam, Juares Giachini, enfermeiro Olailton e Tércio Brito. 
Recebendo voto contrário da vereadora Tânia Souza. Parecer final apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda ao Projeto de Lei 

009/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que “reconhece a prática da atividade física 

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

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

públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. 

Aprovado pela maioria recebendo os votos favoráveis dos vereadores enfermeiro Jaime, 

enfermeira Socorro, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Assis Cunha, Ivonnelson 

Alves, João Estevam, Juares Giachini, enfermeiro Olailton e Tércio Brito. Recebendo voto 

contrário da vereadora Tânia Souza.  Proposta de Emenda Aditiva apresentada pela relatoria da 

Comissão de Seguridade Social e Família ao artigo 1º, criando os §§ 3o e 4º, do Projeto de Lei 

009/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que “reconhece a prática da atividade física 

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

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

públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. 

Aprovado pela maioria recebendo os votos favoráveis dos vereadores enfermeiro Jaime, 

enfermeira Socorro, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Assis Cunha, Ivonnelson 

Alves, João Estevam, Juares Giachini, enfermeiro Olailton e Tércio Brito. Recebendo voto 

contrário da vereadora Tânia Souza. Parecer final apresentado pela Comissão de Seguridade 

Social e Família favorável ao Projeto de Lei 009/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, com o acolhimento da Proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei 009/2021, que 

“reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do 

Município de Altamira, Estado do Pará, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a 

essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias 

contagiosas ou catástrofes naturais”. Aprovado pela maioria recebendo os votos favoráveis dos 

vereadores enfermeiro Jaime, enfermeira Socorro, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Davi 
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Teixeira, Assis Cunha, Ivonnelson Alves, João Estevam, Juares Giachini, enfermeiro 

Olailton e Tércio Brito. Recebendo voto contrário da vereadora Tânia Souza. Projeto de Lei 

009/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, com o acolhimento da proposta de emenda 

aditiva ao Projeto de Lei 009/2021, que “reconhece a prática da atividade física e do exercício 

físico como essenciais para a população do Município de Altamira, Estado do Pará, em 

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

públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. 

Aprovado pela maioria recebendo os votos favoráveis dos vereadores enfermeiro Jaime, 

enfermeira Socorro, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Assis Cunha, Ivonnelson 

Alves, João Estevam, Juares Giachini, enfermeiro Olailton e Tércio Brito. Recebendo voto 

contrário da vereadora Tânia Souza. Não havendo mais matérias para votação, o senhor 

Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os 

cumprimentos disse: é uma grande satisfação hoje está vendo o Projeto de Lei sendo lido nesta 

Casa de Leis, projeto este que é plano de campanha do governo municipal que é da Auto Escola 

Pública. Parabenizo o Executivo pela iniciativa. Peço aos colegas vereadores para que po9ssamos 

aprovar esse projeto que é de grande importância para nosso município e para aquelas pessoas que 

não tem condições financeiras para pagar uma auto escola para tirar a primeira habilitação. Dizer 

que nossa população precisa de projetos como esses, o Executivo está sendo muito sensato com 

projetos dessa natureza e com certeza essa Casa tudo que for de bom para a população será 

aprovado a unanimidade. Tenho andado Presidente na zona urbana tenho escutado muitas 

lamentações da população altamirense, sabemos das dificuldades, mas sabemos que já está na hora 

de fazer alguma coisa pelo povo de nossa cidade. Principalmente na parte da infraestrutura pelas 

nossas ruas vimos o fracasso que encontra se nossa cidade de buracos, ruas sem asfalto. A questão 

da água que precisamos aprimorar para nosso povo, enfim, muitas coisas que precisamos agir, 

espero que possamos estar sentando para assim está agilizando toda a demanda da população.  

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador enfermeiro Tércio, após os cumprimentos 

disse:  senhor Presidente sabemos que atravessamos um momento difícil e bastante delicado em 

nosso município e no mundo na questão da pandemia. Mas algumas questões dos serviços em 

nosso município eles não podem parar. Peço o apoio a vereadora Socorro líder do governo que 

possa estar intercedendo junto a Secretaria de Limpeza Pública para dar suporte na Travessa 

Santarém localizada no bairro Bela Vista, tenho certeza que o colega Eládio é cobrado 

constantemente que há mais de sessenta dias foi a última visita que eu fiz no referido bairro é não 

estar sendo feita a coleta de lixo, existe um grande número de crianças que moram a mencionada 

Travessa.  Também estamos com dificuldades muito grande em relação a iluminação pública, mas 

a vereadora Socorro já nos deu um posicionamento que sentará com o secretario e com o 

Executivo Municipal para assim poder sanar essa dificuldade em nosso município. Realmente a 

iluminação pública está muito precária em nosso município, sabemos que ficou uma problemática 

muito grande da gestão anterior um abandono total em nossa cidade e sendo assim não seria 

diferente a dificuldade desses vereadores junto ao Executivo Municipal para sanar esses 

problemas de imediato. Passei na Avenida João Coelho que liga com a Avenida Djalma Dutra a 

noite e vi que realmente está impossível trafegar por ali, não tem iluminação nenhuma e isso é um 

abre brecha para que realmente aconteça a criminalidade em nosso município. Sou um lutador 

constante com relação a iluminação pública porque eu sei da dificuldade de você morar num 
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bairro que não tem iluminação pública. Em relação ao cais volante onde apresentei hoje é devido 

minhas visitas nas comunidades Ribeirinhas e rurais que estão passando por grandes dificuldades 

no município a falta de emprego é um dos primeiro grandes problemas que passamos. Tenho 

certeza que com essa equipe volante enfermeiro Olailton nós iremos conseguir descobrir e tentar 

de certa forma contemplar essas famílias com seus direitos. Quero parabenizar o senhor Maxiney 

Secretário de Educação, onde visitei na semana passada e na oportunidade deixe oficio de uma 

Escola São Benedito no Travessão da Firma, onde o João do fusca é morador do Assurini e 

conhece muito bem o que estou falando e de imediato após o pedido de alguns moradores da 

comunidade o secretário foi in-loco fazer a visita para assim tentar resolver a situação dos alunos. 

Sabemos que a saúde ela cobra de imediato mas na educação é o futuro do nosso país. Assim 

como acredito que a política ela será um dia o futuro e a libertação da nação, porque tenho certeza 

que tem pessoas com vontade de trabalhar e lutar pela população. Parabenizo também a Secretária 

de Saúde Romina por ter indo até essa comunidade também e assim observar de perto que 

realmente a população precisa ser assistida que a saúde ela precisa chegar até aqueles Ribeirinhos 

que é direito de deles como diz a Constituição.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador enfermeiro Olailton, que após os cumprimentos disse: agr4adeço aos internautas pelos 

comentários dizer que respondi a pouco ao Jackson que falou a que são quatro vereadores da 

saúde e mais dois que lutam pela saúde que deveriam lura por vinte por cento dos royalties dos 

recursos hídricos para a saúde. Informei a ele que realmente já são destinados vinte e cinco por 

cento com a aprovação desse Projeto de Lei, porque fica quinze por cento já destinados dos 

repasses constitucionais que a Prefeitura tem que repassar para a saúde quinze por cento e mais 

dez por cento dos royalties que será destinado, então será num total de vinte e cinco por cento 

destinados a saúde de recursos voltados especifico para a saúde de Altamira. Então será uma 

porcentagem acima do que ele menciona no seu comentário, se Deus quiser a nossa saúde vai 

caminhar de forma espetacular. Entrando na saúde também me dirijo a nossa Secretária Romina 

em relação a dois assuntos que vem assolando por esses dias que é a questão da fisioterapia que 

precisamos resolver tem muitos pacientes necessitados de realizar fisioterapia, onde parou no mês 

de outubro do ano passado e ainda não retornou os serviços de fisioterapia e assim a fila só 

aumentar. Então fica meu apelo a Secretária Romina para que ela resolva como assim ela puder 

nessa questão da fisioterapia. O Outro assunto é a questão da ortopedia das consultas e das 

cirurgias ortopédicas dos ossos que são fraturas de mão, pé, braço, clavícula, onde todos esses 

procedimentos eram realizados no hospital municipal, precisa retornar o quanto antes esse 

convênio. Em março deste ano foi noticiado que estaria retornando e porém não foi retornado. A 

tendência e diminuir temos visitado os hospitais. Quero deixar registrado que vou fazer a minha 

primeira moção de aplauso e agradecimento ao HGA porque precisamos reconhecer quando as 
coisas acontece. Falar agora da infraestrutura de nossa cidade onde levamos muitos puxões de 

orelhas por conta da infraestrutura, tenho certeza que cada um de nós vereadores estamos sofrendo 

com a questão da falta de infraestrutura, somos cobrados diariamente, são coisas que podemos 

solicitar, cobrar mas não podemos executar se pudéssemos executar tenho a certeza que cada um 

de nós já tínhamos executado alguma coisa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Eládio Lampião, que após os cumprimentos disse:  falar do Parque IPÊ todas as ruas estão desse 

bairro são números a maioria são números 07, 08, enfim. Nessa pandemia tenho observado as 

pessoas tem dificuldades principalmente as que trabalham delivery fazendo entregas de alimentos, 

vejo que as pessoas tem dificuldades de localizar as ruas e assim traz dificuldades não somente 
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para eles como para outras pessoas que trafegam no bairro Bela Vista. Dizer também Presidente 

que a identificação ela é muito importante não somente no bairro Bela Vista mas em todos os 

bairros de Altamira, os bairros que não tem identificação fica muito ruim para ser localizada. 

Quero agradecer o nobre vereador Juares pela cobrança de suas indicações e tranquilidade que lhe 

dar o direito de pedir ações para Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Sei das dificuldades que 

Castelo de Sonhos tem conheço de perto os problemas de lá. Falar também Presidente na questão 

do lixo que realmente está com problemas sérios em toda cidade, sei também das dificuldades dos 

coletores de lixo já vi até caçambas e não é de agora da gestão passada. Mas a maior dificuldade 

Presidente muitas das vezes é a falta de compreensão das pessoas, no bairro Bela Vista por 

exemplo tinha todos os dias a coleta e hoje mudou o horário hoje por exemplo passa ao meio dia e 

as pessoas colocam o lixo fora logo cedo pela manhã e assim os cachorros, urubus acabam 

rasgando os sacos de lixos e assim as ruas ficam sujas. Dizer também que a infraestrutura dos 

bairros Bela Vista e do todos os bairros estão com muitas dificuldades de trafegabilidade mas em 

breve iremos juntos resolver os problemas mais grave em nosso município. Parabenizar a 

vereadora Socorro, pela sua indicação. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Juares Giachini, que após os cumprimentos disse:   quero dizer que estamos empenhados em 

ajudar nossa população apesar das dificuldades que temos enfrentado até agora com a falta de 

recursos mas graças a Deus tudo está andando. Estou buscando participar junto com a comunidade 

de Castelo de Sonhos como de Cachoeira da Serra, nas demandas que conseguimos ajudar 

estamos nos fazendo presente. Quero agradecer ao Subprefeito de Castelo de Sonhos e de 

Cachoeira da Serra que não estão medindo esforços para atender as nossos pedidos perante a 

população. Ao Secretário de Saúde, ao Secretário de Educação, Secretário de Obras, Secretário de 

Meio Ambiente quero agradecer a todos eles onde os mesmos estão dispostos a trabalhar junto 

com a comunidade, vereadores e o Prefeito.  Quero agradecer ao suporte que o Prefeito vem nos 

dando. Com a graça de Deus as coisas vão melhorar mas ainda e assim vamos conseguir atender a 

população. Agradeço aos colegas vereadores peça aprovação da moção de minha autoria. Dizer 

que eu apoio a emancipação de Castelo de Sonhos, mas também apoio a emancipação de 

Cachoeira da Serra. Então vamos juntos lutar porque se nós dividirmos vai ficar mais difícil. Peço 

o apoio de Castelo de Sonhos e de Cachoeira da Serra, uma coisa de cada vez vamos alcançar 

nosso objetivo.   Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, que após os 

cumprimentos disse:  dizer que estou recebendo o apoio do feirantes, todas as quintas-feiras ele 

me ajudam dando verduras, ele me pediram para que eu solicite ao senhor Prefeito para que no 

decreto ele estenda o horário para que os mesmos possam trabalhar mas tempo porque os mesmos 

estão tendo muitos prejuízos com as verduras, o decreto determina que seja fechado o mercado 

municipal as quatorze horas eles estão com dificuldades em manter as verduras fresquinhas.  Dizer 

que moro no bairro Dom Lorenzo os moradores do mesmo estão me fazendo cobranças, estou 

pedindo informações ao coordenador da SEPLAN para que seja marcado uma reunião com os 

moradores. Peço o apoio a nossa líder de governo para esta trazendo retorno para que possamos 

passar para a população o cronograma, tenho certeza que a população vai entender. A nossa 

preocupação com a infraestrutura é porque se mas tempo as coisas vão ficar mais complicadas. 

Peço apoio a Norte Energia para estar verificando a possível normalização para que comece os 

serviços. O nosso Prefeito não tem medido esforços para fazer o acompanhamentos e tenho a 

certeza que os recursos vão ser destinados e assim poderemos ter dias melhores em nossa cidade. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, que após os cumprimentos 
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disse: falar sobre nossa semana de trabalho faço parte da Comissão de Constituição e Justiça 

participando com outros colegas vereadores inclusive com o Presidente participando de algumas 

reuniões como por exemplo, do Xingu Vivo, Instituto Luz da Amazônia que também estiveram 

participando para tratar sobrea discussão do projeto que regulamenta os royalties. Na sexta-feira 

estive recebendo juntamente com demais vereadores o senhor Marcelo e Jose Epifânio moradores 

da Vila Canopus e da Vila Cabocla para tratar desse projeto e de outras demandas daquela 

localidade. Dizer que sou favorável a essa moção, somos sabedores que essa emancipação é uma 

discussão antiga dos distritos de Castelo de Sonhos e de Cachoeira da Serra, muito bom que estar 

se dando andamento em relação a emancipação, é uma discussão muito pertinente, conte com meu 

apoio vereador Juares Giachini. Estive visitando alguns bairros, onde foi falado sobre os 

loteamentos é uma discussão que temos levado em nossas conversas com os colegas vereadores, 

temos falo nas reuniões ordinárias há um problema muito grande em relação aos loteamentos. No 

último sábado estive visitando o bairro Vista Alegre na rua Maceió e em outras ruas que assim 

como tanto outros bairros precisam de infraestrutura e com as chuvas do inverno a infraestrutura 

ficou precária assim dificultando a trafegabilidade dos veículos, pedestres e até mesmo da coleta 

de lixo. Então é um problema sério temos que discutir. Visitei t5ambém o bairro Paixão de Cristo 

nas ruas 01 e 02, os moradores estão sem água alguns moradores são abastecidos com água vindo 

do bairro Jardim França. Entrei em contato com a engenheira Priscila da COSALT onde fui 

informado que foi furtado a forma em que está sendo abastecido é com o carro pipa duas vezes por 

semana mas não está sendo suficiente. Visitei o Cadastro Único a pedido de algumas pessoas 

sabemos que o Cadastro Único é muito importante em Altamira são vinte e duas mil cento e 

quarenta pessoas cadastradas, dessas onze mil quatrocentos e sessenta e oito dão beneficiadas no 

Programa Bolsa Família, tem também os aposentados é muito importante esse cadastro enquanto 

estive lá acompanhando a coordenadora Lucinha todos os canais de comunicação estavam em 

atendimento a demanda é muito grande mas com essa questão da pandemia não está havendo 

atendimento presencial a demanda aumenta e tem diminuído o atendimento mas esta sim tendo 

atendimento. Ontem visitei a coordenação de cultura em conversa com o senhor Marcelo falamos 

do cadastro onde fui informado que o cadastro vai até o dia trinta de abril. Sabemos que uma das 

principais classes que tem, tido dificuldades é a classe artística da nossa cidade que desde o início 

da pandemia, principalmente pelos eventos, pelos espaços no qual eram feitos as atividades 

culturais, as apresentações sejam de danças e principalmente os músicos eles ficaram sem fasear 

as apresentações. Então é muito importante esse cadastro. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora enfermeira Socorro, que após os cumprimentos disse: gostaria de falar sobre 

minhas visitas estive na zona rural na Vale Piauiense, aonde a Secretaria Municipal de Saúde 

através de uma indicação de minha autoria e também do vereador Eládio foi realizado atendimento 

médico, enfermagem, houve também vacinação para os idosos daquela comunidade. Devido está 

há mais de dois anos sem atendimento médico e de enfermagem na referida Agrovila vai se 

realizado novamente na quinta-feira porque ainda ficaram várias pessoas sem atendimento. Quero 

dizer aos amigos da Princesa do Xingu que na próxima semana estaremos indo até a Princesa do 

Xingu para dar continuidade nos atendimentos. Participei de uma reunião com o Marcos morador 

do Santa Benedita local que eu frequento bastante, onde ele colocou nodas as dificuldades que ali 

existe, onde todos são sabedores na questão da iluminação pública, a questão da capina da água, 

onde vamos está levando ao secretário e ao Prefeito as demandas que chegou até a mim. Também 

tivemos várias reuniões nessa Casa da vereadores também com a sociedade civil, também 
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par4ticipáram alguns servidores da saúde sobre alguns projetos que estão tramitando nessa Casa, 

alguns da sociedade civil apoio o projeto dos royalties da compensação hídrica e dos servidores na 

questão do Regime Jurídico. Então temos acompanhado algumas reuniões em relação aos projetos 

que estão tramitando nessa Casa de Leis. Como falei aos senhores e senhoras sobre minha visita a 

Secretaria de Obras demandas aonde conversei com o Secretário Sergio, aonde o mesmo me 

informou que quando recebeu a Secretaria de Obras havia várias máquinas com problemas, coletor 

de lixo tem mais de dez somente quatro está funcionando, onde esses quatro coletores estão de 

forma precária. Está em tramitação a licitação, na qual vamos solicitar para que seja com 

brevidade essa licitação para que assim possa realmente aumentar o número de carros, 

principalmente na questão dos coletores de lixo que é uma das solicitações tanto dos vereadores 

como também da sociedade como o todo. Gostaria de falar a todos que tivemos parceria da 

Prefeitura Municipal com a Universidade UEPA e também com a UFPA para formação e 

capacitação de profissionais. Realização de Pesquisa Pedagógica, Desenvolvimento de Atividade 

de Extensão que aproxime os níveis escolares para que tudo misso venha beneficiar nossos jovens, 

nossos adolescentes e quem tem nível superior se profissionalizar através da pesquisa pedagógica. 

Os universitários acharam muito importante pela primeira vez que um Prefeito chegou até a eles 

pedindo essa parceria. Temos também os gráficos e também devido os decretos municipais e a 

vacina tivemos uma diminuição nos casos de COVID em Altamira, principalmente na questão da 

internação hospitalar. Em março tínhamos setenta e três pacientes internados e até ontem nós 

tínhamos trinta e três, então está descendo consideravelmente. Hoje começou a vacina para as 

pessoas que tem comodidade de cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos, pessoas que tem 

pressão alta, diabéticas, enfim várias doenças desde que tenha entre cinquenta e cinco a cinquenta 

e nove anos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador enfermeiro Jaime, após os 

cumprimentos disse:  dizer aos colegas da saúde que podem contar com este vereador temos um 

Projeto de Lei onde regulamenta em especial a enfermagem de todos os profissionais de saúde que 

caminhamos juntos em prol da aprovação desse Projeto de Lei. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Silvano Fortunato, que após os cumprimentos disse:  o mandato ele é uma 

incumbência que nós temos muito importante na sociedade. Nos foi outorgado no dia quinze de 

novembro esse mandato para que possamos ser os legítimos representantes da população. Por isso 

que o parlamento é essência da democracia e aqui vejo que todos tem se esforçado o máximo de 

forma democrática e convicta de trabalhar em prol da nossa cidade que é o que importa. A 

responsabilidade é muito grande que é agir em nome de outro através de uma procuração que é 

pelo voto é algo extremamente sério e que nós possamos caminhar nessa Casa até ao final do 

nosso mandato de forma muito serena de forma que nós façamos tudo o que for necessário para 

ajudar a população. Quero agradecer a Malaque por nos cumprimentar na página a respeito do 

Projeto de Lei que foi aprovado sobre a “Semana de Conscientização contra a Violência a Mulher 

e contra o Feminicidio”. É um Projeto especial uma luta antiga de várias companheiras do 

movimento de mulheres que ajudaram a criar todo esse debate, todo essa discussão em torno de 

algo que possa fazer com que as mulheres tenham mas proteção e mais segurança e aos demais 

projetos que dão mas proteção as mulheres. Dizer também que passamos a semana toda recebendo 

vár4ias entidades e assim discutindo as matérias dessa Casa e em especial algumas alterações que 

sofreram o Regime Jurídico Único dos Servidores municipais. Recebemos ontem o SINDSAÚDE 

aqui que são os profissionais que representam, os trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores de 

Saúde do Estado do Pará. Recebemos também o cacique Léo Xipaia, juntamente com o Secretário 
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Executivo do Conselho Distrital de Saúde Indígena, o Léo Xipaia ele é Presidente do Conselho 

Distrital de Saúde indígena. Recebemos também pessoas integrantes do DISEI (Distrito Sanitário 

de Saúde indígena) onde tratamos do PL que trata dos royalties. Tratamos também com vários 

sindicatos, associações que trouxeram suas reivindicações que apoiam a iniciativa do Executivo 

Municipal com relação ao projeto que trata dos royalties. Também recebemos representantes de 

Vila Canopus e Vila Cabocla.  Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente 

agradeceu as senhoras e senhores vereadores e do povo nem geral e em nome de Deus encerrou a 

Reunião. Mandando lavrar a presente Ata que após lida e aprovada será assinada. Aos vinte e sete 

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.  
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