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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA 

PRIMEIRO DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.   

 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, à hora regimental reuniram-se no 

Plenário da câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Silvano Fortunato da 

Silva, os senhores vereadores  Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues do 

Carmo, Thais Miranda do Nascimento,  Francisco de Assis Cunha, Ivonnelson Alves Soares, 

João Estevam da Silva Neto, Olailton Carvalho Ferreira, Silva e Tércio Roni Emerson Heck, 

Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira. Sendo justificada a 

ausência dos vereadores Eládio Farias de Oliveira (problemas de saúde familiar), Davi da Silva 

Teixeira (zona rural/ Assurini) e Juares Giachini (viajando Castelo de Sonhos). 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 e cinco de maio de dois mil e vinte e um. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada pela maioria, abstendo se de votar o 

vereador Adevaldo Brito. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA.  SÓ 

LEITURA.  Projeto de Lei nº 028/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Projeto de Lei nº 033/2021, de iniciativa do vereador 

Eládio Farias, que dispõe sobre desconto no pagamento da tarifa da balsa que faz a travessia sobre o 

Rio Xingu ao Porto do Assurini, no município de Altamira, Estado do Pará. Projeto de Lei nº 

034/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que Institui o Programa “Vacina Contra a 

Fome”, no município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Proposta de Emenda 

Modificativa apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

modificando o Artigo 1º e, também o Parágrafo I, do artigo 1º, do Projeto de Lei 006/2021, que 

“Dispõe Sobre a Cassação do Alvará de Funcionamento de Empresas e Postos estabelecidos 

no Município que revenderem Combustíveis Adulterados e dá outras providências”, que 

passam a ter a seguinte redação: Ementa: “Dispõe sobre a cassação do Alvará de Funcionamento e 

o Licenciamento Ambiental de empresas no Município de Altamira que, comprovadamente, 

adquirirem, distribuírem, transportarem, estocarem ou revenderem derivados de petróleo, gás 

natural, álcool etílico e demais combustíveis, em conformidade com as especificações 

estabelecidos pelo órgão competente e dá outras providências”. Art. 1º Sem prejuízo das sanções 

previstas na Legislação vigente, será cassado o Alvará de Funcionamento e o Licenciamento 

Ambiental das empresas no Município de Altamira que, comprovadamente, adquirirem, 

distribuírem, transportarem, estocarem ou revenderem derivados de petróleo, gás natural, 

álcool etílico e demais combustíveis, em conformidade com as especificações estabelecidos 

pelo órgão competente. Art. 2º (...) § 1º Após o Executivo Municipal obter informação quanto 

à constatação da infração a que se refere o caput deste artigo, será instaurado procedimento 

administrativo que deverá ser concluído no prazo máximo de sessenta dias, assegurando 

ampla defesa e contraditório ao denunciado, permanecendo o estabelecimento interditado, 

cautelarmente, nesse período. Apresento esta Emenda Substitutiva a fim de complementar o 

referido artigo quanto à abrangência das condutas passíveis de enquadramento dos efeitos do 

presente Projeto de Lei, uma vez que o texto original se encontra em falta quanto à extensão da 
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cadeia produtiva pela qual os combustíveis percorrem até o consumidor final. Além do que se 

efetivou com esta Emenda correções legais no parágrafo 1º do artigo 2º afim de adequá-lo ao artigo 

5º da Constituição Federal.  Parecer final apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

“Dispõe sobre a Cassação do Alvará de Funcionamento de Empresas e Postos estabelecidos 

no Município que revenderem Combustíveis adulterados, em conformidade com as conclusões 

do relatório exarado pelo vereador Davi da Silva Teixeira, opina por sua APROVAÇÃO, nos 

termos da Emenda Substitutiva apresentada, por entender que, com as alterações propostas, a 

referida proposição atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica 

legislativa.  Proposta de Emenda Substitutiva apresentada pela Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação alterando os textos da ementa, do artigo 1º, dos incisos II, III, IV e 

V, e do parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei 007/2021 de inciativa da vereadora 

Enfermeira socorro do Carmo, que que “dispõe sobre a Divulgação dos dados dos Conselhos 

Municipais na página Oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Altamira na Internet e dá 

outras providências”, que passam a ter a seguinte redação: Ementa: “Dispõe sobre a divulgação 

de dados e procedimentos dos Conselhos Municipais da cidade de Altamira em sítio oficial da 

Prefeitura e Câmara Municipal de Altamira na internet e dá outras providências”. Art. 1º O 

Executivo Municipal deverá disponibilizar em sítio oficial da Prefeitura na internet link com 

o nome “Conselhos Municipais” para acesso público contendo os seguintes dados dos 

Conselhos Municipais: I (...) II – Dados de contato (telefone e e-mail); III – Cronograma 

anual de trabalho; IV – Horário e endereço do local das reuniões; V – Pautas e atas das 

reuniões e resoluções aprovadas. Parágrafo Único: As pautas e atas das reuniões e resoluções 

deverão ser disponibilizadas no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Altamira em até 15 

após aprovadas. Art. 2º A Câmara Municipal deverá disponibilizar em seu sítio oficial na 

internet link denominado “Conselhos Municipais” redirecionando a navegação ao sítio oficial 

da Prefeitura Municipal de Altamira.     Apresento esta Emenda Substitutiva a fim de adequar a 

redação do Projeto de Lei 007/21, pois este, nos dispositivos que esta pretende alterar, vale-se de 

termos linguísticos e expressões que estão em desarmonia com a boa técnica legislativa. A presente 

também pretende alterar o tempo para que sejam divulgadas as atas e resoluções dos Conselhos 

Municipais de saúde de 30 dias para 15 dias após a aprovação destas.  Parecer final apresentado 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 007/2021 de autoria da 

vereadora Maria do Socorro Rodrigues do Carmo que “dispõe sobre a Divulgação dos dados dos 

Conselhos Municipais na página Oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Altamira na 

Internet e dá outras providências”, em conformidade com as conclusões do relatório exarado 

pelo Vereador Davi da Silva Teixeira, opina por sua APROVAÇÃO, nos termos da Emenda 

Substitutiva apresentada, por entender que a referida, com as alterações propostas, a proposição 

atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Proposta de 

Emenda Substitutiva apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

que altera o texto do artigo 5º e adiciona o artigo 6º ao Projeto de Lei 012/2021 que “INSTITUI 

NO MUNÍCIPIO DE ALTAMIRA A SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA 

VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, que passam a ter 

a seguinte redação: art. 5º As despesas para a execução desta Lei ocorrerão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário. Art. 6º Esta Lei 

entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Apresento 
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esta Emenda Substitutiva a fim de adequar a redação do Projeto de Lei 007/21, pois este não 

contém a origem dos recursos que serão utilizados para execução do referido, em atendimento ao § 

2º do artigo 57 da Lei Orgânica do Município. Assim sendo, o artigo 5º tem sua redação 

modificada para atender à boa técnica legislativa e jurídica, o que demandou a criação de um artigo 

adicional, contendo a redação que era utilizada no artigo 5º. Parecer final apresentado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria do vereador 

Davi da Silva Teixeira, que “Institui no Munícipio de Altamira a Semana Municipal de 

Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio e dá outras providências”, em conformidade com 

as conclusões do relatório exarado pela vereadora Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, opina 

por sua APROVAÇÃO, nos termos da Emenda Substitutiva apresentada, por entender que a 

referida proposição, com as alterações propostas, atende os aspectos. Proposta de Emenda 

Substitutiva apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que altera 

o texto do artigo 5º e adiciona o artigo 6º ao Projeto de Lei 012/2021 que “Institui no Munícipio 

de Altamira a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio e dá outras 

providências”, que passam a ter a seguinte redação: Art. 5º As despesas para a execução desta 

Lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se 

necessário. Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Apresento esta Emenda Substitutiva a fim de adequar a redação do 

Projeto de Lei 007/21, pois este não contém a origem dos recursos que serão utilizados para 

execução do referido, em atendimento ao § 2º do artigo 57 da Lei Orgânica do Município. Assim 

sendo, o artigo 5º tem sua redação modificada para atender à boa técnica legislativa e jurídica, o 

que demandou a criação de um artigo adicional, contendo a redação que era utilizada no artigo 5º. 

Parecer final apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

012/2021, de autoria do vereador Davi da Silva Teixeira, que “Institui no Munícipio de Altamira 

a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio e dá outras 

providências”, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pela vereadora Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo, opina por sua APROVAÇÃO, nos termos da Emenda Substitutiva 

apresentada, por entender que a referida proposição, com as alterações propostas, atende os 

aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa.  Parecer final 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 016/2021, de 

autoria do vereador Adevaldo da Silva Brito, que “Institui e inclui no Calendário Oficial de 

Altamira/PA a realização anual da Copa Interbairros e dá outras providências”, em 

conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo Vereador Davi da Silva Teixeira, opina 

por sua APROVAÇÃO, por entender que a referida proposição atende os aspectos constitucional, 

legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Projeto de Resolução nº 003/2021, de iniciativa 

da Mesa Diretora, que dispõe sobre a Instrução Normativa CMA 001/2021 para o Registro, 

Controle e Inventario de Bens Móveis e Imóveis, estabelecendo rotinas no âmbito da Câmara 

Municipal de Altamira e dá outras providências. Pedido de informação n.º 001/2021, de iniciativa 

do vereador Enfermeiro Jaime, que requer ao senhor Itamar Arend – Gerente da Filial da 

Rodonave, que envie a esta Câmara municipal, os motivos pelos quais o Porto da Empresa, 

localizado a Rua Coronel José Porfírio, ainda não iniciou suas atividades, vez que os usuários da 

Balsa que faz a travessia Altamira/Assurini/Altamira, reclamam do congestionamento do transito 

em decorrência que a área de estacionamento não está disponível para o acesso dos usuários.  

Indicação n.º 422/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor 
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Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, interceder junto ao excelentíssimo senhor Helder 

Barbalho – Governador do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde/Hemopa, realizar 

campanha no sentido de ampliar a coleta de sangue na região do Xingu. Indicação n.º 423/2021, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, interceder junto ao excelentíssimo senhor Helder Barbalho – Governador do Estado, 

através da Secretaria de Estado de Educação, realizar estudos com vistas implementar na grade 

curricular da Rede Estadual de Ensino Médio, disciplinas voltadas exclusivamente ao ensino de 

Empreendedorismo, Ciências e Tecnologia, Informação e Educação Financeira. Indicação n.º 

439/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviço de drenagem e linha 

d´água na Rua dos Estivador e, os serviços de drenagem, linha d’água e recapeamento asfáltico nas 

Ruas 08 e 09, todas no bairro Mutirão.  Indicação n.º 440/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, construir um Hospital Psiquiátrico no município de Altamira. Indicação n.º 

433/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquirir 

equipamentos necessários para o funcionamento do Posto de Saúde localizado na comunidade 

Quatro Bocas, no Assurini. Indicação n.º 434/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

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

Municipal de Saúde, interceder junto ao Ministério da Saúde, para que em parceria, busquem a 

ampliação dos Agentes Comunitários de Saúde no município de Altamira. Indicação n.º 418/2021, 

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 

Alamedas Nunes, Valdemar Monteiro, Moises Reis, Ubiratan Acácio e Rua Carolina, no bairro 

Ayrton Senna I. Indicação n.º 419/2021, 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 Joselma Thier, Irmã Serafina, João do Biscoito e Odileida 

Sampaio, no bairro Ayrton Senna. Indicação n.º 420/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, 

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

providenciar um prédio próprio com espaço amplo localizado no centro da cidade, para 

funcionamento da Central de Regulação do Município e TFD. Indicação n.º 421/2021, de iniciativa 

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

da Secretaria competente, fazer parcerias com Casas de Apoio em Belém e Santarém, para os 

pacientes de TFD. Indicação n.º 424/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de Tapa Buraco na Rua das Hortênsias, localizada no bairro Jardim Primavera e na 

Travessa Presidente Médici, localizada no bairro Brasília.  Indicação n.º 426/2021, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, construir um Posto de Informações Turísticas (PITs) na orla do Cais e, 

também, criar uma página especifica nas mídias sociais para a Coordenação de Turismo divulgar os 

pontos turísticos de Altamira. Indicação n.º 425/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio, 

que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 
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viabilizar estudo técnico que possa levantar a possibilidade de criar um Bosque Municipal, de 

acordo com a legislação ambiental já existente, valorizando as potencialidades e belezas naturais 

do município de Altamira. Indicação n.º 427/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

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

realizar o serviço de manutenção e recuperação do Travessão Bom Jardim I, próximo a propriedade 

do senhor Honorato, no Assurini. Indicação n.º 428/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, 

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

realizar o serviço de manutenção e recuperação do Travessão Terra Preta, Km. 15, lado esquerdo, 

até a propriedade do Irmão Eronia, no Assurini. Indicação n.º 429/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de reabertura e terraplenagem no Travessão Itapuama, em 

toda sua extensão, no Assurini.  Indicação n.º 430/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho 

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

competente, realizar o serviço de reforma da Ponte do Travessão Bom Jardim II, Km. 57, próximo 

a propriedade do senhor Burica, sentido Ituna no Assurini. Indicação n.º 431/2021, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, realizar os serviços de galeria pluvial, linha d’água, calçada, 

meio fio, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Ruas WE-4 e WE-5, no bairro 

Colina. Indicação n.º 432/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de conserto nos semáforos para pedestres no cruzamento da rodovia Transamazônica e com 

a Avenida Bom Jesus, entrada do bairro Mutirão e, também no cruzamento da rodovia 

Transamazônica e com a rodovia Magalhães Barata, entrada do bairro Liberdade.  Indicação n.º 

435/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça com uma Academia ao 

ar livre e uma pista de Skate, no Loteamento Jardim França, no bairro Mutirão. Indicação n.º 

438/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implementar Placas de Identificação nas ruas 

e travessas do bairro Brasília. Indicação em Conjunto n.º 436/2021, de iniciativa dos vereadores 

Enfermeira Socorro do Carmo, Enfermeiro Tércio Brito e Thais Nascimento, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, interceder junto ao excelentíssimo senhor Helder 

Barbalho – Governador do Estado, que inaugure a Ala Feminina do Complexo Penitenciário do 

Xingu. Indicação em Conjunto n.º 437/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Assis 

Cunha, Enfermeiro Tércio Brito e Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de asfaltamento do 

Travessão Novo Xingu. AVULSOS:  Ofício n.º 001/2021, encaminhado pelo senhor Armando 

Aragão – Presidente do PSD indicando o vereador Enfermeiro Tércio Brito como Líder do Partido 

nesta Casa. Carta de Repúdio encaminhada pelos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de 

Saúde, repudiando a atitude da Coordenação de Enfermagem do Hospital Geral de Altamira, 

representada pela Enfermeira Wilha Borges, em relação as transferências ocorridas no último dia 

28.05.2021. 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 modificando o Artigo 1º e, também o 

Parágrafo I, do artigo 1º, do Projeto de Lei 006/2021, de autoria da vereadora Enfermeira Socorro 
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do Carmo. Parecer Final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acatando a Emenda 

Modificativa apresentada pela Relatoria favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 006/2021, de 

autoria da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que “dispõe sobre a Cassação do Alvará de 

funcionamento de Empresas e Postos estabelecidos no Município que revenderem 

combustíveis adulterados.  Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo, que “dispõe sobre a Cassação do Alvará de funcionamento de Empresas e 

Postos estabelecidos no Município que revenderem combustíveis adulterados. Proposta de 

Emenda Substitutiva apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

alterando os textos da ementa, do artigo 1º, dos incisos II, III, IV e V, e do parágrafo único do 

artigo 1º do Projeto de Lei 007/2021 de inciativa da vereadora Enfermeira socorro do Carmo.  

Parecer Final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acatando a Emenda Modificativa 

apresentada pela Relatoria favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 007/2021 de autoria da 

vereadora Maria do Socorro Rodrigues do Carmo que “dispõe sobre a divulgação dos dados dos 

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

Internet”. Projeto de Lei nº 007/2021 de autoria da vereadora Maria do Socorro Rodrigues do 

Carmo que “dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página oficial 

da Prefeitura e Câmara Municipal de Altamira na Internet e dá outras providências”. 

Proposta de Emenda Substitutiva apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação que altera o texto do artigo 5º e adiciona o artigo 6º ao Projeto de Lei 012/2021, de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira, que “Institui no Munícipio de Altamira a Semana 

Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio e dá outras providências”. Parecer 

Final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acatando a Emenda Substitutiva apresentada 

pela Relatoria favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria do vereador Davi da 

Silva Teixeira, que “Institui no Munícipio de Altamira a Semana Municipal de Valorização da 

Vida e Prevenção do Suicídio e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria 

do vereador Davi da Silva Teixeira, que “Institui no Munícipio de Altamira a Semana 

Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio e dá outras providências”. Parecer 

Final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 

016/2021, de autoria do vereador Adevaldo da Silva Brito, que “Institui e Inclui no Calendário 

Oficial de Altamira/PA a realização anual da Copa Interbairros e dá outras providências”. 

Pedido de informação n.º 001/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que requer ao 

senhor Itamar Arend – Gerente da Filial da Rodonave, que envie a esta Câmara municipal, os 

motivos pelos quais o Porto da Empresa, localizado a Rua Coronel José Porfírio, ainda não iniciou 

suas atividades, vez que os usuários da Balsa que faz a travessia Altamira/Assurini/Altamira, 

reclamam do congestionamento do transito em decorrência que a área de estacionamento não está 

disponível para o acesso dos usuários. Projeto de Resolução nº 003/2021, de iniciativa da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre a Instrução Normativa CMA 001/2021 para o Registro, Controle e 

Inventario de Bens Móveis e Imóveis, estabelecendo rotinas no âmbito da Câmara Municipal de 

Altamira e dá outras providências. Indicações n.ºs 422 e 423/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 439 440/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime.  

Indicações n.ºs 433 e 434/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  

Indicações n.ºs 418 e 419/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 420 e 

421/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 424 426/2021, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira.  Indicação n.º 425/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio. 
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Indicações n.ºs 427 e 428/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 429 e 

430/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 431 e 432/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. Indicações n.ºs 435 e 438/2021, de iniciativa do 

vereador Adevaldo Brito. Indicação em Conjunto n.º 436/2021, de iniciativa dos vereadores 

Enfermeira Socorro do Carmo, Enfermeiro Tércio Brito e Thais Nascimento. Indicação em 

Conjunto n.º 437/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Assis Cunha, Enfermeiro 

Tércio Brito e Nelsinho Campeiro. Fazendo uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os 

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

Indicações n.ºs 435 e 438/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Agradeceu.  Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 418 e 419/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. 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 420 e 421/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 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 n.ºs 425/2021, de 

iniciativa do vereador enfermeiro Tércio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Enfermeira Socorro, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 433 e 434/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os 

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

Indicações n.ºs 439 e 440/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou a Enfermeira Socorro que fizesse a 

verificação de quórum.  Havendo número legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário 

para saber se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo 

manifestantes submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 422 e 423/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 439 440/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Jaime. Indicações n.ºs 433 e 434/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  

Indicações n.ºs 418 e 419/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 420 e 

421/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 424 426/2021, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira.  Indicação n.º 425/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio. 

Indicações n.ºs 427 e 428/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 429 e 

430/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 431 e 432/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. Indicações n.ºs 435 e 438/2021, de iniciativa do 

vereador Adevaldo Brito.  Indicação em conjunto n.º 436/2021, de iniciativa dos vereadores 

Enfermeira Socorro do Carmo, Enfermeiro Tércio Brito e Thais Nascimento.  Indicação em 

conjunto n.º 437/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Assis Cunha, Enfermeiro 

Tércio Brito e Nelsinho Campeiro. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

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

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação modificando o artigo 1º e, também o parágrafo I 

do artigo 1º, do Projeto de Lei 006/2021, de autoria da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

Aprovado pela maioria. Votos favoráveis: Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro, Thais 

Nascimento, Adevaldo Brito, Assis Cunha, João Estevam, Roni Heck e Enfermeiro Tércio 

Brito. Voto contrário vereador Nelsinho. Abstendo-se de votar os vereadores Tânia Souza e 
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Enfermeiro Olailton. Parecer final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acatando a 

Emenda Modificativa apresentada pela relatoria favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 

006/2021, de autoria da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que “dispõe sobre a Cassação 

do Alvará de funcionamento de Empresas e Postos estabelecidos no Município que 

revenderem combustíveis adulterados. Aprovado pela maioria. Votos favoráveis: Enfermeiro 

Jaime, Enfermeira Socorro, Thais Nascimento, Adevaldo Brito, Assis Cunha, João Estevam, 

Roni Heck e Enfermeiro Tércio Brito. Voto contrário Nelsinho. Abstendo se de votar os 

vereadores Tânia Souza e Enfermeiro Olailton. Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que “dispõe sobre a Cassação do Alvará de 

funcionamento de Empresas e Postos estabelecidos no Município que revenderem 

combustíveis adulterados. Aprovado pela maioria. Votos favoráveis: Enfermeiro Jaime, 

Enfermeira Socorro, Thais Nascimento, Adevaldo Brito, Assis Cunha, João Estevam, Roni 

Emerson Heck e Enfermeiro Tércio Brito. Voto contrário vereador Nelsinho. Abstendo se de 

votar os vereadores:  Tânia Souza e Enfermeiro Olailton. Proposta de Emenda substitutiva 

apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação alterando os textos da 

Ementa, do artigo 1º, dos incisos II, III, IV E V, e do parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei 

007/2021 de inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Aprovado a unanimidade. 

Parecer final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acatando a Emenda Modificativa 

apresentada pela relatoria favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 007/2021 de autoria da 

vereadora Maria do Socorro Rodrigues do Carmo que “dispõe sobre a divulgação dos dados dos 

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

Internet”. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº 007/2021 de autoria da vereadora Maria 

do Socorro Rodrigues do Carmo que “dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos 

Municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Altamira na Internet e dá 

outras providências”. Aprovado a unanimidade. Proposta de Emenda substitutiva apresentada 

pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que altera o texto do artigo 5º e 

adiciona o artigo 6º ao Projeto de Lei 012/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que 

“Institui no Munícipio de Altamira a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção 

do Suicídio e dá outras providências”. Aprovado a unanimidade. Parecer Final da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação acatando a Emenda Substitutiva apresentada pela relatoria 

favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria do vereador Davi da Silva 

Teixeira, que “Institui no Munícipio de Altamira a Semana Municipal de Valorização da Vida 

e Prevenção do Suicídio e dá outras providências”. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei 

nº 012/2021, de autoria do vereador Davi da Silva Teixeira, que “Institui no Munícipio de 

Altamira a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio e dá outras 

providências”. Aprovado a unanimidade. Parecer Final da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 016/2021, de autoria do vereador Adevaldo da 

Silva Brito, que “Institui e inclui no Calendário Oficial de Altamira/Pa, a Realização Anual da 

Copa Interbairros e dá outras providências”. Aprovado a unanimidade. Pedido de 

Informação n.º 001/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que requer ao senhor 

Itamar Arend – gerente da filial da Rodonave, que envie a esta Câmara Municipal, os motivos 

pelos quais o Porto da empresa, localizado a Rua Coronel José Porfírio, ainda não iniciou suas 

atividades, vez que os usuários da balsa que faz a travessia Altamira/Assurini/Altamira, reclamam 

do congestionamento do transito em decorrência que a área de estacionamento não está disponível 
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para o acesso dos usuários. O vereador pediu para que o pedido de informação fosse retirado 

de pauta.  Projeto de Resolução nº 003/2021, de iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre a 

instrução normativa CMA 001/2021 para o registro, controle e inventario de bens móveis e 

imóveis, estabelecendo rotinas no âmbito da Câmara Municipal de Altamira e dá outras 

providências. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor 

Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio, após os 

cumprimentos disse: senhor Presidente é de grande importância relatar que em decisão unanime do 

partido PSD no município de Altamira representado pelo Enfermeiro Tércio Brito, Adevaldo e o 

Presidente Dr. Armando Aragão, ficou decidido que irei ficar à frente a líder do partido nessa Casa 

de Leis. Quero deixar registrado que no dia de ontem que fui cruelmente atacado nas redes sociais 

por uma escolha partidária, tenho certeza que vivemos uma democracia que cada um tem o direito 

de escolher o Presidente, Governador, Deputado Estadual ou Federal que vai seguir. Mas em 

nenhum momento foi colocado que este vereador esperou o momento certo para ser vacinado. Sou 

profissional da área da saúde mas desde quando fui escolhido pela população de forma legal a ser 

representante do povo eu rescindi meus contratos com os municípios aonde eu trabalhava, esperei o 

momento correto pela obesidade que é uma comodidade que eu tenho e pela minha idade acima de 

trinta anos. Mas ninguém viu os elogios que coloquei aos profissionais de saúde Olailton. Esse 

mesmo vereador que foi cruelmente atacado senhor Presidente hoje tem orgulho de mais uma vez 

está trazendo benefício a população Altamirense. Presidente peço permissão para que possa ler o 

ofício do nosso Deputado Federal Vice-líder do governo Bolsonaro articulação com nosso Prefeito 

Claudomiro Gomes e os vereadores do PSD Tércio Brito e Adevaldo Brito. Caro Prefeito 

Claudomiro cordiais cumprimentos tenho a satisfação de comunicar que atendo os interesses do 

município, indiquei Altamira para receber recursos financeiros no valor de duzentos e quarenta e 

seis mil novecentos e oitenta e seis reais, por meio de emenda individual de minha autoria 

aprovado no Orçamento geral da União de 2021, para ser aplicado em aquisição de ambulância. 

Então este mesmo vereador Olailton. Vereadora Tânia que defende seus interesses e ideias para 

está trazendo para cá, através do nosso Prefeito, do vereador Adevaldo e através do nosso 

Deputado Federal Joaquim Passarinho mas uma ambulância que vai ajudar a fazer a transferência 

desses pacientes do HGA para o Hospital Regional e para nossa porta de entrada de nosso 

município que é a UPA. As nossas defesas e ideologias tem que ser respeitadas aqui nós temos 

vários vereadores com posicionamentos distintos mais nunca vi um vereador atacando o outro ou 

criticando por seguir tal Presidente e etc. Então peço mais respeito e irei continuar com minha 

intenção e a minha decisão de apoiar nosso Presidente para 2022. Quando digo nosso Presidente é 

porque é Presidente de todos e por isso temos que nos unir e ajudar a população de Altamira e não 

ficar com Mimi em redes sociais porque isso não vai me calar irei continuar ajudando a população 

e tenho a certeza que meu papel de vereador mas uma vez estou trazendo aqui nessa tribuna 

conseguindo materiais, insumos e recursos para ajudar a população de Altamira. Na oportunidade 

já trouxemos emenda no valor de um milhão e quatrocentos, através de articulação do nosso 

Prefeito Claudomiro, Deputado Joaquim Passarinho, entregamos cinco respiradores ao HGA, 

articulação deste vereador que realmente está preocupado com a população de Altamira. 

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

disse: dizer que na semana passada foi muito corrida participei de diversas atividades e atuações 

em prol de nossos usuários. Estive ontem na Equatorial para saber como andar o relacionamento e 
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o processo de liberação da energia do bairro Lama Negra que é um bairro muito carente em nossa 

cidade que está como invasão, nosso amigo Adevaldo que é defensor dos loteamentos. Então o 

Lama Negra é um bairro que precisa de apoio, então fui na Equatorial para falar com a gerência 

para saber qual o motivo desses moradores que lá estão utilizam apenas gato e quando chega a 

noite não consegue ligar nem o ventilador. Tem em torno de duzentas a quatrocentas famílias que 

moram lá, tem crianças e idosos que precisam da energia foi entregue uma caderneta onde explica 

como faz esse registro, então já deixei registrado que cada morador precisa fazer sua ligação 

individual daquele bairro assim como de outros bairros de nossa cidade. Estive na zina rural 

realizando uma ação no Cipó Ambé onde levamos os serviços de expedição de RG na localidade e 

também em outras localidades como no Michila e Ramal da Floresta, onde é uma ação muito 

importante. Estive também na sala de vacinação, Enfermeiro falou agora há pouco sobre a 

vacinação é algo muito polêmico, mas a vacina em nosso município está sendo muito bem 

conduzida da maneira correta. Conversei com a Enfermeira Josilane olhei caixa por caixa das 

vacinas que foram feitas desde da doze de noventa anos até o presente momento, os critérios estão 

sendo obedecidos da forma correta. A vacina quando chega ela não é apenas aplicada tem um 

estudo técnico na qual a enfermeira faz um trabalho bem detalhado de planilha. Antes de irmos 

para as redes sociais falar algo precisamos ir até o local para conhecer para saber como se anda as 

coisas. Fica aqui meus parabéns a Enfermeira Josilane aonde a mesma está desenvolver u um papel 

muito importante para a população de Altamira, onde tem muito ainda avançar dentro das 

prioridades que o Ministério da Saúde determina e daí então são seguidas. Estive visitando a 

SEMINS também porque precisamos fiscalizar o que está acontecendo essa Casa de Leis votou o 

Projeto de Lei Manus que está na responsabilidade da irmã Neves, fui lá em busca de explicações 

de como está o andamento e sai muito satisfeito já está em trabalho de campos, vi a relação de 

bairros que vão ser beneficiados com esse trabalho de campos, número de famílias os critérios 

utilizados e o mais importante os que já estão em campo as famílias já para trabalhar e aonde esse 

trabalho vai envolver todos os setores a saúde, educação, agricultura. Vamos está ali como 

parlamentar para cobrar e saber se realmente o aluno que vai participar desse projeto se tem o 

índice de escolaridade exigido. Dizer também que basicamente dentro desses seis meses falamos de 

infraestrutura, aonde só tem buracos, acho que os buracos foi a matéria mas falada dentro de nossas 

sessões. Com essa licitação estive conversando com o Prefeito para saber mais detalhes sobre essa 

empresa que foi vencedora para realizar os trabalhos de tapa buraco. Trouxe alguns dados técnicos 

porque para mim interessa são os dados técnicos e o que eu pude perceber que os critérios tem a 

durabilidade de cinco anos de garantia, isso é muito importante frisar a garantia dos serviços 

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

cumprimentos disse: dizer que em conversa com o Deputado Estadual Gustavo Sefer, onde o 

mesmo disponibilizou uma verba em conversa com o Executivo ficou decidido que vai ser 

disponibilizada para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), visitando a APAE 

pude ver a necessidade desse recurso onde o mesmo será para custeio, assim podendo atender a 

demanda dos que realmente precisa. Dizer que atendendo um chamado do Deputado Joaquim 

Passarinho onde ele tem sido parceiro não somente de Altamira mas de toda região amazônica e 

que continuará sendo parceiro do nosso município, provavelmente eu e o vereador Tércio iremos 

até Brasília para podermos assim trazer mais recursos para nosso município. Em conversa com o 

Deputado Joaquim Passarinho em disse que em breve fechará as janelas dos recursos que 

poderemos está trazendo para nosso município. Quero dizer que em conversa com o Executivo 
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Municipal sobre a operação tapa buraco, ele me informou que a empresa tem até o dia dez deste 

mês para começar a operação tapa buraco. Dizer que não vai ser um serviço feito hoje e poucos 

dias após já não prestar mais. Assim cabe a essa Casa de leis fiscalizar e não deixar acontecer o que 

aconteceu na gestão passada. Senhor Presidente peço a vossa excelência que convoque de imediata 

a Norte Energia que são situações que não podemos mas esperar por exemplo, na Rodovia Ernesto 

Acioly está com todas as lâmpadas apagadas totalmente na escuridão e segundas informações 

passada pela DIP (Departamento de Iluminação Pública) ainda é de responsabilidade de Norte 

Energia.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os 

cumprimentos disse: gostaria de falar sobre a nossa capacitação em Brasília, onde tinha em média 

de cem vereadores onde tivemos oportunidade de conversa e assim pude perceber das dificuldades 

que as Câmaras de outros município enfrentam. Percebemos também que nossa Câmara precisa de 

melhorias para nós vereadores termos a certeza de termos um bom mandato. Precisamos ter 

instruções para termos uma assessoria com mais entendimentos. Nossa Constituição é enorme, os 

projetos precisam serem bem avaliados. Lá eu pude perceber que a preocupação da ABRANCAM 

é em fortalecer as Câmaras que com o passar do tempo a tendência é perder mas poder. Então foi 

pedido bastante para que nós nos una porque se não ficará difícil legislar.  Que no decorrer do 

nosso mandato que nós possamos nos fortalecer como amigos e parceiros para o bem de nossa 

cidade. Lá teve palestras explicando sobre planejamentos, cidade inteligentes, como podemos 

melhorar. Existe muitas formas de conseguir esse conhecimentos e muitas das vezes nós 

vereadores não sabemos capitar esses recursos. Minha preocupação é com o PPA que agora vamos 

passar pelo processo de Orçamento, então precisamos estarmos todos bem atentos de como vai ser 

gastos esses recursos em nossa cidade papel do vereador é fiscalizar. Altamira há grande demanda 

de vereadores novatos, pedimos a contribuição e a consciência da população.  Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os cumprimentos disse:  gostaria 

de mencionar aqui Presidente que estive na semana passada fazendo visita no ramal da Floresta 

aonde estava acontecendo um comando de saúde aonde as pessoas estavam dizendo a Thais é o 

posição só quer falar mal da gestão, mas não a vereadora estava lá presente, aonde eu pude 

constatar com meus próprios olhos que estava havendo um comando de saúde que estava 

atendendo aquela comunidade, fiquei muito feliz por isso parabenizo os envolvidos com essa ação 

pois eu sei reconhecer quando algo é feito assim como eu sei criticar eu sei reconhecer. Também 

gostaria de mencionar também que tive uma ação muito importante que foi realizada no sábado no 

Ramal Cipó Ambé uma ação de iniciativa do vereador Olailton, parabenizo pela grande iniciativa 

pois nós sabemos a dificuldade que a nossa população vem enfrentando para poder está emitindo o 

seu RG (carteira de identidade). Então ver aquelas pessoas serem atendidas através de sua iniciativa 

colega Olailton, me conforta, me traz muita alegria. Percebo que tem vereador que se preocupa 

com a população e esse é o nosso papel é está buscando políticas públicas e atendimento para nossa 

população. Também quero mencionar sobre o Projeto de Lei de autoria da vereadora Socorro 

projeto de nº 007/2021, que dispões sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais nas 

Páginas Oficiais do Município, esse projeto eu vejo como de grande importância principalmente 

para nós vereadores que temos o poder fiscalizador nessa Casa. Através desse projeto nós 

conseguiremos ter acesso aos dados do que vem sendo discutido pelos Conselhos e assim teremos 

facilidade de estar facilitando nosso trabalho. Sem contar também que esse projeto   ele é regido 

pelo princípio muito importante que consta na nossa Constituição Federal que é o princípio da 

publicidade, princípio este que obriga a administração pública dar visibilidade e transparência a 
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seus atos praticados dentro do Município ou Estado. Quero aproveitar o momento das 

comunicações parlamentares para fazer uma observação Roni Heck, ontem chegou ao meu 

conhecimento não quero nem acreditar que isso procede que os garis do município servidores do 

Departamento de Limpeza Pública de Altamira estavam sendo transportados dentro de uma 

FIORINO como se fossem bichos, são pessoas são vidas, são servidores, eu não quero acreditar 

que isso proceda. Eu estarei investigando, estou trazendo à tona porque eu não sei se os colegas 

tiveram conhecimento dessa situação. Estou trazendo a conhecimento de todos por entender que é 

importante e precisamos verificar o que realmente está acontecendo porque isso é muito grave. 

Nossos garis são seres humanos, eles precisam ter a dignidade de pessoas humanas respeitada 

independentemente de serem servidores do município ou que seja ou não, precisam o mínimo de 

respeito. Estarei averiguando essa situação para saber o porquê que eles estão sendo transportados 

dessa maneira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro, após os 

cumprimentos disse: agradeço aos pares pela aprovação dos meus Projetos de Leis, um que dispões 

de cassação de postos de combustíveis estabelecido no município de Altamira quem revender 

combustível adulterado. Então não sei se os pares entenderam ou seja todo combustível adulterado, 

foi aprovado enviaremos ao Executivo Municipal que casse o Alvará se houver algum posto 

fazendo esse tipo de forma ilícita. Então sou totalmente contrária de formas ilícitas de revenda, já 

pagamos tão caro por um litro de gasolina, por um litro de petróleo e você ter ainda adulterado e 

assim causando problemas no motor do seu veículo. Então agradeço aos pares, a finalidade desse 

projeto foi denúncias que chegaram até a mim sobre a questão de gasolina adulterada com água. 

Por isso apresentei esse projeto para que se torne lei no município de Altamira. O outro Projeto de 

Lei que a vereadora Thais citou sobre a divulgação dos dados dos Conselhos, nós temos diversos 

Conselhos se é público temos que saber como anda todas as Secretarias Municipais através de seus 

Conselhos. Temos também o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, então são vários 

Conselhos para que saibamos como estar a funcionalidade desse Conselho relacionado de toda 

questão, seja da criança, adolescente, jovens e adultos, todos os Conselhos possam está no portal 

através de um link tanto da Câmara como também da Prefeitura Municipal de Altamira. Gostaria 

de falar também das visitas que fiz, estive no ramal da Floresta também aonde a Secretaria 

Municipal de Saúde está realizando algumas demandas que há muito tempo não se via um 

comando de saúde, então estar se fazendo um rodizio nessas comunidades. Estivemos no ramal da 

Floresta aonde tivemos vários atendimentos médicos de enfermagem, coleta de preventivos e 

também alguns exames que foram feitos na hora, vacinação também no ramal da Floresta, dentre 

outros atendimentos no qual a comunidade ficou bastante satisfeita com a equipe da saúde presente 

na comunidade. Como a Thais falou participamos também no Cipó Ambé de uma ação que o 

Enfermeiro Olailton solicito ao Governo do Estado lá estava sendo feito RG (carteira de 

identidade) no qual conversei com o Executivo ontem a qual ele tem uma ação maior para Altamira 

sobre essa questão de RG e outros documentos que é uma questão séria e a dificuldade para poder 

tirar documentos. Então foi colocada essa dificuldade ele disse que já tinha projeto relacionado a 

essa situação. Participei também no Ministério Público de uma reunião com alguns Conselheiro e 

Diretoria do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) onde a Presidente é a 

senhora Elenilda Montes e demais membros, aonde a pauta foi sobre o Conselho Tutelar, aonde 

solicitamos que o Conselho Tutelar, embora temos cinco Conselheiros tem nível superior, mas eles 

precisam de um treinamento para sua atuação. Uma Conselheira foi agredida a culpa não foi da 

pessoa que agrediu e sim da forma da abordagem que é feita. Então devida várias denúncias de 
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alguns Conselheiros teve que ir ao Ministério Público. Então vamos sentar junto aos Conselheiros 

junto ao Ministério Público para fazer uma ampla reunião, eu solicitei treinamento para esses 

Conselheiros Tutelares para que tenhamos realmente um bom atendimento a nossas crianças que 

são vitimadas pelos nossos Conselheiros. Essa vereadora já solicitou ao Executivo Municipal 

através de indicação mas um Conselho Tutelar devido a demanda que temos no município de 

Altamira e nos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Então o Promotor ficou de 

marcar uma reunião junto com o Conselho de Direitos e também com o Conselho Tutelar para que 

possa estar resolvendo questões internas que estão prejudicando o atendimento da criança e do 

adolescente naquele estabelecimento. Ontem conversei com o Executivo Municipal aonde foi 

falado a questão do asfalto, tapa buraco, então esse tapa buraco a diferença é que ele não vai sair no 

próximo ano, porque todo ano se faze o serviço de tapa buraco. Todo ano eu faço indicação pedido 

serviço de tapa buraco da Avenida Brigadeiro Gomes, então que a empresa assinou e se 

comprometeu com a Prefeitura Municipal cinco anos de garantia e é asfalto quente e não de anos 

passados que era pinche vai ser uma obra de qualidade. Nós vereadores que é uma das nossas 

funções é fiscalizar, estaremos fiscalizando além da Secretaria de Obras vai ter um fiscal e também 

a Secretaria de Planejamento para fiscalizar essa obra porque todos os anos é feito e isso é gasto de 

dinheiro público. Gostaria de informar também aos senhores e senhoras presentes que vai haver a 

reforma das escolas que estão necessitando já está no processo licitatório as escolas do município 

que vão ser reformadas tanto da zona urbana quanto da zona rural, temos escolas do tempo da ex-

prefeita Odileida Sampaio que precisam realmente de reforma e a educação tem recurso para isso. 

Então já está licitada e vai ser feita a reforma das escolas. Outra questão seria que debatida tanto 

nos grupos, nas redes sociais como também na reunião dos vereadores, as solicitações também a 

questão da roçagem da cidade, foram contratados trinta pessoas para este mês ainda começar a 

roçagem da cidade. Gostaria de deixar registrado que o governo que passou governo ditador deixou 

somente três roçadeiras, assim o município vai ter que fazer aquisição de mas roçadeiras para que 

realmente a gente possa tirar essa visão ruim que está o município de Altamira com muito mato, 

então vai ser realizado esse serviço em breve toda zona urbana. Outra questão é sobre os 

medicamentos, sobre a questão da saúde todos os vereadores da saúde nós andamos muito 

principalmente nas Unidades de Saúde, nos hospitais, na UPA na questão da falta de 

medicamentos. Conversamos com o Executivo Municipal, o qual as licitações estavam demorando 

muito nós pedimos emergência porque a saúde também tem dinheiro para isso. Então será feito 

uma compra porque até ontem o Prefeito decretou emergência no Município de Altamira, então 

pode sim fazer compra e não aguardar a licitação a meios legais para isso. Então será feito uma 

compra grande de medicamentos para que realmente não volte a faltar medicamentos para 

hipertensão, medicamentos para nossos diabéticos, medicamentos para as pessoas que tem 

transtorno mental, então isso foi ontem colocado pelo Executivo Municipal no qual parabenizo que 

já estávamos solicitando há vários dias e licitação estava demorando e a saúde como dizia um ex-

vereador dessa Casa Ademar Teixeira saúde tem pressa e nós que somos profissionais de saúde 

darmos resultado para a população que precisa do SUS. A vereadora Thais Nascimento solicitou 

uma aparte a qual foi concedida: após os cumprimentos disse: gostaria de saber se tem previsão 

para a compra dessa medicação? Dando continuidade a Enfermeira Socorro disse: de imediato foi 

autorizado a compra desses medicamentos. Também conversei com o Executivo Municipal, a qual 

o mesmo tem boa vontade tem um olhar diferenciado na questão do servidor público, conversamos 

toda situação que tivemos aqui na reunião ontem. Assim nós profissionais, Enfermeiros, técnicos 
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de enfermagem e dentistas que são três classes que estamos com o salário defasado há mais de doze 

anos além da retirada do nível superior pela gestão passada, então pedimos ao Prefeito que um 

técnico de enfermagem, hoje contratado ele ganha mil e cem reais, o enfermeiro e o dentista 

ganham dois mil e novecentos reais. Então ele ficou de rever pediu para mim conversar com a 

Secretaria de Saúde, o senhor Ariel do setor de recursos humanos para fazer um levantamento de 

quantos técnicos de enfermagem nós temos ver o impacto disso na folha porque será revisto e nós 

estaremos solicitando como parceira do Prefeito Municipal Claudomiro Gomes que seja revisto de 

imediato pois o concursado ganha dois mil e duzentos reais. O professor hoje ele já está igualado o 

contratado com o concursado, então queremos que seja igualado o valor do funcionário técnico de 

enfermagem contratado com o concursado porque é muito justo pois é feito o mesmo trabalho. Os 

enfermeiros nós iremos verificar nossa legislação para que tenhamos um salário digno pois 

fazemos procedimentos como por exemplo, enfermeiro obstetra ele conduz um parto cuida de duas 

vidas. Então fizemos essas observações o Prefeito disse que vai fazer pediu levantamento e 

acreditamos na sua palavra, por isso estou no seu governo como líder pois acreditamos que nós 

teremos dias melhores tanto os servidores municipais como o município de Altamira. Sabemos que 

já vamos para seis meses, início difícil tivemos muita chuva no município de Altamira, andamos na 

zona rural e sabemos também andamos nos ramais e vimos as dificuldades maquinas sucateadas. 

No Assurini o colega Nelsinho solicita máquinas o verão começou e se nós não tivermos máquinas 

suficientes o Prefeito vai contratar por hora através se licitação de pregão porque é dessa forma que 

se faz é dessa forma que é aconselhável pelo Ministério Público do Estado. Então nós teremos com 

certeza dias melhores. Agradeceu. O senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber 

se o mesmo acata prorrogar a sessão por mas trinta minutos. Aprovado a unanimidade. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos disse: falar sobre o 

pedido de Informação de minha autoria que foi pedido para se retirado de pauta na questão da balsa 

que faz travessia para Altamira/Assurini/Assurini/Altamira, Porto esse que foi realizado uma 

belíssima obra que não está funcionando e a pedido dos usuários fomos até aos responsáveis, aonde 

falei com o senhor Itamar Arend, onde ele me passou que dentre os próximos trinta dias  ou até 

menos estará sendo inaugurado o porto da balsa do Assurini, onde os banheiros já estão à 

disposição da população os banheiros e toda aquela área coberta , assim as pessoas não precisam 

ficar exposto ao sol. Na oportunidade conheci as instalações, com praça de alimentação, banheiros 

adequados e acessibilidade, creio que em breve a população que faz uso estará usufruindo deste 

empreendimento no nosso município. Este é nosso papel procurar as respostas para a população. 

Estarei à disposição para ir a busca de respostas para nossa população. Também informar sobre a 

vacinação, dizer que a Vila Cabocla e Vila Canopus recebeu neste final de semana uma equipe 

aonde levou a vacina contra o COVID e outras vacinas da nossa rede pública. Agradeço a 

Enfermeira Josilene pelo empenho e determinação pelo seu trabalho desempenhado a frente da 

vacinação. E ao também agradecer ao nosso Prefeito que disponibilizou e nos concedeu e 

disponibilizou o acesso em mandar uma equipe para lá para beta atendendo a população. Destaco o 

PL que foi lido hoje de minha autoria onde quero contribuir com o social de Altamira 

voluntariamente através das pessoas que podem é isso envolvemos várias secretarias, a Saúde, a 

SEMINS e a população. Acredito que quando se empenhamos e todos dar as mãos as coisa flui e 

assim teremos uma Altamira melhor para o futuro de nossas crianças, nossos filhos e dos nossos 

idosos. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice-

Presidente para que pudesse fazer uso da palavra. Ao assumir a direção dos trabalhos facultou a 
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palavra ao vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse: quero informar aos colegas 

que recebemos para debate nessa Casa a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) que ainda faz parte 

do último ano do PPA (Plano Plurianual) no caso do ano de 2021 nós vamos construir o Orçamento 

dessa Casa e construir o Orçamento  desse município, onde essa peça Orçamentária nós temos que 

colocar as Diretrizes e quais são as ações de governo para o exercício de 2022. Ontem nós 

provocamos uma reunião com o Prefeito Municipal para tratar desse tema assim também como 

fizemos com a presença de sete colegas nessa Casa no gabinete da Presidência, nós já 

providenciamos copias para entregar aos Presidentes das Comissões dessa peça Orçamentária, para 

que tenhamos trinta dias pela frente se necessário. Lembrado que pela Lei Orgânica do Município 

pelo Regimento Interno nós só poderemos sair de recesso legal que está previsto do dia primeiro ao 

dia trinta e um de julho, depois de aprovarmos a LDO dessa Casa. Esclarecer sobre o tempo 

Regimental e tramitação na Casa a LDO será entregue hoje ainda para todos. Os Presidentes das 

Comissões irão conduzir os trabalhos com os outros membros. Uma vez que a LDO ela abrange 

todas as políticas públicas do município saúde, educação, seguridade sociais, Previdência, 

agricultura, infraestrutura, transporte, enfim, todas as políticas pública, então por isso todos os 

Presidentes de Comissão irão receber essa peça Orçamentária para 2022. Gostaria de falar sobre 

nossa ida à Brasília tivemos dois momentos em Brasília – primeiro tivemos em audiência com o 

Ministro da Saúde, onde nós tratamos da expansão do Programa do Agente Comunitário de Saúde, 

tratamos do teto financeiro de Altamira que é um recurso hoje muito pequeno em face dos 

problemas, em face dos serviços. Para se ter uma ideia hoje o Hospital Municipal de Altamira 

recebe em média mensalmente o valor de (trezentos e sessenta ml reais) e tem um gasto 

equivalente a (dois milhões de reais) mensalmente. Então fomos em busca de discutir esse teto 

financeiro de média e alta complexidade do Hospital Municipal de Altamira. Também falamos da 

questão da pandemia porque no ano passada tivemos cerca de (vinte e sete milhões de reais) de 

investimento do Governo Federal contando todas as ações que foram feitas em conjunto com o 

Governo do Estado e Município e esse ano não foi destinado nem um recurso paras os municípios 

brasileiros para tratar da pandemia. Também tivemos com o Zequinha Marinho nosso Senador e o 

Deputado Cássio Andrade, onde fomos atrás assim como os demais colegas de Emendas 

Parlamentar Impositivas no Orçamento Geral da União para o ano de 2022 para que Altamira fosse 

contemplada com recursos de Emendas Impositivas. A vereadora Tânia colocou aqui na sua fala 

uma importante informação sobre nosso TFD para vocês terem noção o TFD do Município de 

Altamira possui um teto financeiro anual no valor de (duzentos mil reais) e tem um gasto na última 

informação que foi passada para o Conselho de Saúde pela SESPA o gasto do ano de 2018 o ano de 

referência o valor de (três milhões e setecentos mil reais) e hoje por estar na tensão básica ampliada 

na condição de gestão e habilitação do município de Altamira quem arca com esse custo adicional 

de mais de  três milhões  e quinhentos mil reais e o Governo do Estado. Hoje eu não sei se esse 

gasto está nesse patamar porque a maior parte desse gasto é com passagens aéreas que na naquela 

época estava um absurdo hoje não está muito diferente mas houve uma redução, então pode ser se 

esse gasto esteja em torno de dois milhões e meio, isso depende muito do número de pessoas que 

procuram o TFD dos processos que são autorizados dos tratamentos que não são feitos em Altamira 

e ai precisa do tratamento fora do domicilio. Nós temos um grande gargalo uma vez que o Prefeito 

pretende junto com a Secretária de Saúde passar para a plena do sistema municipal mas precisa 

resolver esse gargalo que estamos há mais de vinte anos sem ir para a plena por conta disso 

Enfermeiro Olailton foi coordenador da Secretaria de Saúde sabe muito bem do que estou falando e 
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da dificuldade financeira que vai ser dar esse passo para habilitar na gestão plena da gestão 

municipal. Tratamos também de cirurgias eletivas que são represadas sabemos que essas doenças 

principalmente ortopedia, varizes, fimose e hérnia todas essas doenças elas foram negligenciadas 

por conta da COVID-19. Sabemos que tem uma fila de espera muito grande e nós sabemos que a 

população não está tendo ainda vazão para os encaminhamentos. Então discutimos com o Ministro 

da Saúde sobre recursos para o Estado porque o Estado que financia uma parte do Hospital 

Regional, lembrando também que o Estado apesar de financiar uma parte mas que também fica 

com o valor de (oito milhões de reais) no teto financeiro de Altamira por ano para financiar o 

Hospital Regional, que significa dizer na informação que Altamira também banca o Hospital 

regional. Dizer ao vereador Adevaldo que já fizemos o convite a empresa Norte Energia para vir 

aqui nessa Casa e a resposta que recebemos naquele momento foi que por conta da pandemia a 

situações diversas em que eles não poderiam vi e que eles iriam aguardar o momento oportuno. 

Como vossa excelência fez o pedido aqui vou novamente reiterar esse ofício solicitando avinda 

deles aqui para que tratemos das questões que vossa excelência tem levantado assim como vários 

outros colegas. Dizer também que discutimos sobre o CER (Centro de Especialidade de 

Reabilitação) que fica localizado na Transposição, onde o prédio está abandonado já há algum 

tempo foi solicitado prazo para que essa obra fosse concluída. Também discutimos sobre leitos no 

caso de habilitação e cadastros dos leitos que Altamira não recebe por todos. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Vice-presidente repassou a direção dos trabalhos ao senhor Presidente. Não 

havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores 

vereadores e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandado lavrar a presente 

Ata após lida e aprovada será assinada. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte 

e um.  
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