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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

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

 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um à hora regimental reunira-se no 

Plenário da Câmara Municipal sob a Presidência do vereador Silvano Fortunato da Silva, os 

senhores vereadores: Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Thais 

Miranda Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva 

Teixeira,  Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves Soares, Juares Giachini, Olailton 

Carvalho Ferreira, Roni Emerson Heck, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso 

T.S.S. Brito de Oliveira. Sendo justificada a ausência do vereador do vereador João Estevam da 

Silva Neto (doente).  Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora Enfermeira Socorro 

do Carmo que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo 

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

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

de maio do ano de dois mil e vinte e um.  Não havendo mais manifestantes submeteu para 

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

DIA, solicitando a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação n.º 450/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que sugere que seja encaminhada a empresa Norte Energia, realizar o serviço 

de limpeza no leito do igarapé Altamira, iniciando nas proximidades da ponte que liga o bairro 

Brasília ao bairro Sudam I até desaguar no rio Xingu. Indicação n.º 453/2021, de iniciativa do 

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

através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma geral no prédio da 

Unidade Básica de Saúde do bairro Brasília. Indicação n.º 451/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recapeamento asfáltico nas Travessas Luiz Coutinho, 

Lúcio Gitirana e Capitão Pereira, no bairro Brasília. Indicação n.º 452/2021, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de recapeamento asfáltico nas Ruas 5, 7 e João 

Pinho, como também, os serviço de linha d´água e pavimentação asfáltica na Rua 8, no bairro 

Mutirão.  Indicação n.º 458/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

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

Meio Ambiente, iniciar campanhas de conscientização ambiental aos banhistas que frequentam as 

praias, com implantação de lixeiras e placas de sinalizações. Indicação n.º 454/2021, de iniciativa 

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

Municipal, através da Secretaria competente, aproveitar a área da EFEF Rui Barbosa, localizada 

na Avenida João Pessoa, para construção da Central de Regulação de Altamira.  Indicação n.º 

461/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

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

estrada que dá acesso a localidade denominada de Ramal das Floresta. Indicação n.º 462/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, enviar a Secretaria de Estado de Assistência Social, 

Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), a listagem com os nomes dos taxistas, mototaxistas e 
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motoristas de vans para recebimento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) provenientes do 

programa “Renda Pará”.  Indicação n.º 455/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias, que 

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

unificar as duas rotatórias localizadas entre as Avenidas Alacid Nunes e Jáder Barbalho, em frente 

a Circulação Perimetral, Sugere também, que no local seja implantada uma Academia ao ar livre 

com proteção de segurança nas laterais, iluminação e lombofaixas nas duas vias, para redução de 

velocidade. Indicação n.º 444/2021, 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 Abília Pereira Leão, Viviane Leão. Francisco Barbosa, Francisco Nunes 

Bezerra e Professor Ubirajara Marques Umbuzeiro, no bairro Ayrton Senna. Indicação n.º 

448/2021, 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 

01, 02, 04 e Guilherme Pereira, no Conjunto Ivalândia. Indicação n.º 445/2021, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e ampliação do Posto de Saúde localizado ao 

lado da Escola Tiradentes, no ramal da Floresta. Indicação n.º 446/2021, de iniciativa do vereador 

João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, realizar um Comando de Saúde nas dependências da EMEF Lages, 

na propriedade da senhora Nega da Peixaria, no Assurini. Indicação n.º 447/2021, de iniciativa do 

vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, realizar um Comando de Saúde nas dependências da EMEF Alteir 

Mardegam, no Travessão do Picadão, no Assurini. Indicação n.º 449/2021, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da Rua Acesso Um, no bairro 

Sudam II. Indicação n.º 456/2021, 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 Bela Vista. Indicação n.º 457/2021, de iniciativa do 

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

da Secretaria competente, construir uma Academia ao ar livre na comunidade Quatro Bocas, no 

Assurini. Indicação n.º 459/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que informe a esta 

Casa de Leis, a respeito da falta do fornecimento de água para o loteamento Dom Lorenzo. 

Indicação n.º 460/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar estudos no sentido de 

disponibilizar álcool em gel 70% e mascaras aos alunos da rede Municipal de Ensino, quando 

retornarem presencialmente às aulas.  Indicação n.º 463/2021, 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 na Rua Eva Pereira e, nas Passagens 07 e 08, no 

bairro Ibiza. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 

submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 450 e 453/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 451 e 452/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 
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Jaime. Indicações n.ºs 458 e 454/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

Indicações n.ºs 461 e 462/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 

455/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias. Indicações n.ºs 444 e 448/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicação n.º 445/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações 

n.ºs 446 e 447/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 449/2021, de iniciativa 

do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 456 e 457/2021, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 459 e 460/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação 

n.º 463/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. 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 444 e 448/2021, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os 

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

Indicações n.ºs 461 e 462/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 458 e 

454/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 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 450 e 453/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao 

Deputado Federal Joaquim Passarinho, após os cumprimentos disse: dizer que represento as 

mulheres na política, assim incentivar cada vez mas nós somos o País da América Latina com 

menos participação no legislativo. A Câmara Federal hoje conta com quinze por centos dos 

vereadores muito pouco numa representação de mais de cinquenta por centos dos eleitores. 

Parabenizo vocês mulheres vereadoras da Casa. Como vossa excelência falou já fui vereador por 

quatro mandatos sei bem o que é ser vereador, sempre digo que vereador é o para-choque do povo. 

Toda vez que eu vou em algum município e que posso participar, prestigiar uma sessão eu vou 

porque sei do trabalho que o vereador faz na política. Creio que se tivéssemos obrigatoriedade de 

todo político começar como vereador assim teria um Congresso Nacional mas efetivo uma 

consciência melhor. Então primeiramente esse reconhecimento do que vocês fazem. Dizer que 

estamos aqui tentando colaborar, acredito que os vereadores Tércio e Adevaldo que são parceiros 

já devem ter colocado algumas ações e emendas que estamos fazendo. Já temos garantido o 

Orçamento para 2021, mas de um milhão e seiscentos mil reais para as Emendas Impositivas, 

estamos colocando nesse município diversas áreas máquinas para agricultura e ajuda na educação, 

ajuda na saúde, internet, vamos tentar trazer alguns pontos de internet para que possamos ter uma 

internet de qualidade em alguns pontos da cidade, inclusive gratuita para que a população possa 

em alguns pontos acessa esse veículo. Lá em Brasília muitas pessoas falam sobre a Amazônia, 

mas pouca gente conhece a Amazônia. No Congresso muita gente discute a Amazônia sem 

conhecer a realidade. Há duas semanas atrás vi uma reportagem de um estudante em Alenquer que 

estava subindo numa mangueira para poder acessar a linha telefônica para assim poder assistir 

uma aula, essa é a realidade da Amazônia, ficamos lá em Brasília as vezes discutindo se tem uma 

queimada em algum lugar, se derrubaram uma arvore, dizendo que estamos matando as pessoas 

por não poder respirar sem, poder entender que esse vinte e seis milhões de brasileiros que 

morrem na nossa Amazônia precisam ser brasileiros como qualquer outros. Eu digo lá vocês 

sabem quanto temos de esgoto tratado na Amazônia? Desses vinte e seis milhões de brasileiros? 
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Três por cento para que isso não poluam nossos rios, as cidades são na beira dos rios. Temos três 

por cento de esgotos tratados par vinte e seis milhões de pessoas e o povo não estão preocupados 

com isso, o mundo não se preocupa com isso, mas se derruba uma árvore para tudo. Então para 

que você fale da Amazônia tem que viver aqui precisamos de saúde de qualidade vocês mais do 

que eu sabe do que vocês passaram e continuam passando aqui na região por falta de respirador 

por falta de condição de colocar um leito para a pessoa com dignidade para salvar sua vida. Mas as 

pessoa lá fora não estão preocupados com isso.  Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente disse: 

fazendo menção a sua fala Deputado há duas semanas atrás estive em audiência com o Ministro 

Marcelo Queiroga e  seus assessores e posso garantir conforme o senhor bem colocou que muitos 

não conhece a realidade da Amazônia seja a Amazônia legal ou seja a nossa Amazônia aqui na 

região Norte, não dar para disponibilizar deputado o mesmo teto financeiro os mesmos recursos 

que destina para a região Sudeste para vacinar na região Norte, nossa estradas são nossos rios, 

acessar os Ribeirinhos e a zona rural  é um custo altíssimo diferente das cidades da região Sudeste 

que são todas  interligadas com rodovias, estradas asfaltadas, pavimentadas que você chega rápido  

as pessoas. Eu disse isso ao Ministro que era necessário tratar isso de forma desigual não dar para 

você igualar esse continente que é o brasil tratar quem está no Sul, Sudeste, aonde o 

desenvolvimento e a infraestrutura é muito melhor com os municípios da região Norte em especial 

do nosso Pará. Então a grande discussão hoje é que nosso teto financeiro Deputado de alta e média 

complexidade do Estado do Pará que financia por exemplo, as consultas especializadas é o menor 

teto perca pita, estou falando perca pita embora não seja pago via por pessoa mas ser fizermos um 

comparativo do menor teto por habitante do brasil. Acho que é de conhecimento de vossa 

excelência que há muitos anos nós lutamos para mudar essa realidade mas não temos conseguido, 

eu sei que com o apoio de vossa excelência como Vice-líder do governo e chegando junto essa 

reivindicação do povo do Xingu nós podemos mudar essa realidade brevemente. Contamos com 

seu apoio, com sua atuação brilhante e com o poder de decisão que vossa excelência tem junto ao 

Governo Bolsonaro. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou a vereadora 

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

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

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

n.ºs 450 e 453/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 451 e 452/2021, 

de iniciativa do vereador enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 458 e 454/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 461 e 462/2021, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 455/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias.  

Indicações n.ºs 444 e 448/2021, de iniciativa do vereador asses Cunha. Indicação n.º 445/2021, de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 446 e 447/2021, de iniciativa do vereador 

João Estevam.  Indicação n.º 449/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro.  Indicações 

n.ºs 456 e 457/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 459 e 460/2021, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação n.º 463/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro 

Olailton. Aprovadas a unanimidade.  Não havendo mais matérias para votação, o senhor 

Presidente passou para a parte das  COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a 

palavra ao vereador Enfermeiro Tércio Brito, após os cumprimentos disse: senhor Presidente é 

com muita alegria e satisfação que hoje recebemos nosso Deputado Joaquim Passarinho nessa 

Casa de Leis, em forma de agradecimento pela competência e compromisso e transparência com a 

região Xingu e município de Altamira  irei fazer um detalhamento de todas as Emendas que foram 
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indicadas e as que serão indicadas ao nosso município de grande importância temos representante 

deste nível a nível Federal e Estadual que sendo assim conseguiremos transformar nosso futuro. 

Acredito muito Deputado Federal o futuro da União do Estado e Município estará na política com 

pessoas de caráter e transparência. Começo agradecendo ao senhor Deputado pelo Município de 

Brasil Novo enquanto estive à frente do Hospital Maria José Biancard graças a suas Emendas 

Parlamentares tanto para custeio para a área hospitalar quanto para o piso de tensão básica. A 

saúde do município se desenvolveu muito bem e com qualidade. Esses equipamentos que foram 

doados para o município via Emenda Parlamentar quero destacar nosso aparelho de ultrassom 

vereador Eládio que era o melhor da região, inclusive melhor do que o do Hospital Regional. 

Voltando ao nosso município de Altamira já neste mandato que em seis meses de governo se 

deslocou de Brasília até Altamira para resolver nossos problemas do município e o que se tem a 

resolver à frente da Norte Energia, isso é um grande compromisso com o nosso Município de 

Altamira. Deputado Joaquim Passarinho só neste mandato já destinou (um milhão setecentos e dez 

mil reais) na emenda da bancada do Orçamento geral da União. No ano de 2020 para a SEDAP 

doou um trator agrícola no valor de (cento e sessenta mil reais) esta emenda do Deputado Joaquim 

Passarinho só está aguardando a entrega. Outra emenda individual que foi lida por este vereador 

na sessão passada a entrega de ambulância no valor de (duzentos e quarenta e seis mil reais) que 

será destinado também ao Município de Altamira, que irá auxiliar os pacientes que precisam da 

transferência do HGA para o Hospital Regional e vice-versa é porta de entrada também da UPA, 

onde irá auxiliar muito a transferência dos pacientes. Haja vista que a gestão passada entregou o 

município com cento e cinquenta mil habitantes sem se quer uma ambulância. Então essa Emenda 

Parlamentar irá socorrer a população de Altamira sim. Dando continuidade nas emendas do 

Deputado Joaquim Passarinho para o município de Altamira, tem mas outra emenda individual do 

Orçamento geral da União para 2021 para custeio do piso de tensão básica no valor de trezentos 

mil reais, que irá auxiliar a população primária que é a porta de entrada para evitar futuras 

internações. Outra emenda da bancada para 2021será no valor de quatrocentos e cinquenta mil 

reais, que será em máquinas. E mas outra emenda que será destinada a este município será no 

valor de seiscentos mil reais ao FNDE que é para a infraestrutura escolar está somente aguardando 

o empenho. Então essa é a nossa nova política de fazer uma política de fazer acontecer como bem 

colocou o Deputado Joaquim Passarinho a política de falar e falar sem ter resultados graças a Deus 

ela já passou. Tenho certeza que este Legislativo junto com o Poder Executivo de Altamira com 

nosso apoio e o vice-líder do Bolsonaro iremos fazer acontecer aqui no nosso município. 

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

disse: destaco o pedido da ambulância que foi aceito e que consequentemente será entregue aos 

nossos munícipes que nossos pacientes precisam quanto antes desse apoio. Ao nosso Presidente 

Jair Bolsonaro, sou ex-militar segundo Sargento do Exército temos um carinho especial e 

admiração, temos nossas partidariedades, porém é o Presidente que comanda e tem uma dinâmica 

de trabalho muito importante que é a dinâmica de execução dessa área militar. Faço um pedido a 

vossa excelência acho que encontra-se no Senado o piso salarial dos Enfermeiros, no qual sou 

enfermeiro, peço que nos represente e que possa levar também nosso apelo ao Presidente para 

quanto antes seja provado esse Projeto de Lei de nº 2564, sei que tem as tramitações das Casas 

mas com seu pedido possamos ter isso lá na frente. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha, após os cumprimentos disse: quero me dirigir nesse momento ao Deputado 

Federal Joaquim Passarinho como bem falou o colega Olailton que vossa excelência está sendo 
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bem representado nesse parlamento pelos vereadores Tércio Brito e Adevaldo Silva, os mesmos 

tem acompanhado seus trabalhos na região. É importante essa fala porquê de vez enquanto me 

pego pensando até sem estimulo quando chega a política porque não temos em Altamira ou não 

tínhamos aqui representantes Deputado Estadual o Deputado Nilson Pinto é o único que aparece 

aqui nesse parlamento. No ano de 1997 meu primeiro mandato para vereador lembro que o 

Prefeito atual deu início a reabertura do Assurini e naquela época já existia a ideia dessa estrada 

que vai até a São Félix do Xingu. Quero aproveitar essa oportunidade para pedir a vossa 

excelência que dê atenção a está região Transassurini até porque é uma rodovia federal, seria 

muito importante se tivesse atenção do governo, já vi muitos convênios mas para ser sincero e 

direto eu vi como lavagem de dinheiro, já vi várias placas com valores de oito, dez milhões de 

reais, fico triste quando vejo recursos indo pela sarjeta. Peço que leve essa mensagem ao nosso 

Presidente Jair Bolsonaro. Temos na margem direita o Assurini hoje acredito que tem mais de 

dezesseis mil famílias naquela comunidade onde é considerado o seleiro do cacau e que precisa 

sim termos Deputados Federais e Estaduais lutando por melhorias. Na questão da saúde em 

Altamira aproveito a oportunidade eu assisto muito a Voz do Brasil e quando vossa excelência 

falou de internet que procure junto ao Governo Federal ênfase hoje acredito que sessenta por cento 

da população ela não tem acesso à internet. Imagine a quantidade de pessoas na zona rural que 

assiste a Voz do Brasil e que recebe informações e todas são contrárias da realidade que está 

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

cumprimentos disse:  quero agradecer ao nosso Deputado Federal Joaquim Passarinho por toda 

sua ajuda em nosso município e Transamazônica. Dizer que vossa excelência será sempre bem-

vindo a essa Casa e ao Município. Tenho falado aqui sempre que vossa excelência tem sido 

parceiro e que continuará sendo esse parceiro. Como já foi falado pelo vereador Tércio, as 

emendas dos cinco respiradores que chegou no prazo de cinco dias, assim ajudando a salvar 

muitas vidas e que ainda está ajudando. Dizer que o final de semana estive em alguns travessões, 

dizer que o clamor é muito grande por estrada e ontem em audiência com o Executivo Municipal, 

onde ele me passou que já tem a empresa ganhadora. Presidente as máquinas não compensa fazer 

reparos a empresa que ganhou é de Redenção já está a caminho para viabilizar com certeza essas 

horas máquinas vai dar suporte na zona rural porque é o produtor que põe a comida na mesa de 

cada um de nós. Tenho levantado a bandeira da agricultora juntamente com o Nelsinho, temos 

clamado muito para que possamos está dando melhor assistência aos agricultores que tanto já 

sofreram não somente no Assurini, mas em todos os travessões. Pegamos Altamira totalmente 

Abandonada sem travessão, sem pontes, nos primeiros noventa dias conseguimos inaugurar oitos 

pontes no Assurini e ainda tem quase cinquenta pontes para serem feitas. Parabenizo o Executivo 

Municipal. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os 

cumprimentos disse: quero agradecer nosso Deputado Joaquim Passarinho que também vem 

contribuindo com nossa região Xingu, parabenizo pelo trabalho prestado. Gostaria também senhor 

Presidente de mencionar sobre o ofício recebido em resposta da Prefeitura Municipal de Altamira 

aonde oficiei as secretarias competentes sobre nossas indicações que não estavam sendo atendidas 

pelo Executivo. A Subchefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Altamira enviou de resposta 

dizendo que as minhas indicações acredito que de demais colegas também serão atendidas em 

breve e assim estaremos aguardando pois essas indicações são solicitações da população de 

Altamira e nós quanto vereador temos que fiscalizar e cobrar a execução das ações dentro do 

nosso município. Gostaria de falar também senhor Presidente que no final de semana estivemos 
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participando de uma ação belíssima realizada na Ilha do Chicote em parceria com o Governo do 

Estado governo presente que temos aqui na região da Transamazônica e Xingu. Digo isto com 

muita propriedade pois lá nós constatamos a atuação do Governo do Estado. Tivemos a parceria 

do estado que contribuiu com a testagem de malária e COVID para aquela comunidade. Nós 

também tivemos a parceria com a CEJUD e Polícia Civil para a emissão de documentos de uma 

comunidade que estava esquecida pelo poder público, foi muito gratificante participar de uma 

ação tão maravilhosa quanto essa em ver a alegria nos olhos daquelas pessoas da comunidade 

colega Jaime. Gostaria de mencionar também que estou encaminhando ofício para Décima URE 

sobre a questão dos cartões magnéticos que estarão disponibilizando a merenda escolar na rede 

municipal de Altamira, estou oficiando a URE a SEDUC para que tenhamos retorno sobre a 

confecção desses cartões. Foi informado ao meu gabinete que estava em atraso por conta pela 

demora da confecção desses cartões e eu quero saber em que pé está esse processo, nós 

precisamos acompanhar precisa de atenção, precisamos ter vereadores lutando porque também a 

educação é a base de tudo. Também quero fazer um pedido assim quero direcionar a todos colegas 

vereadores, chegou ao meu conhecimento que as “Mães Azuis” elas estão sofrendo discriminação 

em alguns estabelecimentos em nossa cidade, sabemos que a criança portadora do autismo ela tem 

que ter todo um cuidado e muitas empresas e funcionários não tem essa sensibilidade e que as 

vezes não sabe que a criança possui autismo e acaba destratando a mãezinha que está ali 

acompanhando seu filho e até mesmo a criança. Então gostaria de sensibilizarmos ação em 

conjunto, estou convidando a Câmara dos quinze vereadores para que possamos está realizando 

uma ação de conscientização sobre o autismo aqui no município de Altamira. Dizer senhor 

Presidente que chegou ao meu conhecimento que o conjunto Santa Benedita está há mais de uma 

semana sem água fiquei até sem acreditar, pois a COSALT vem fazendo um bom trabalho no 

município venho acompanhando e me chega uma informação dessa me entristeceu, pois aquelas 

pessoas desse conjunto precisa ter acesso a água e eles estão há mais de uma semana sem água. 

Faço apelo a COSALT porque estou fazendo essa fala chegou também ao meu conhecimento que 

a COSALT está se negando ir até ao conjunto onde eu custei a acreditar pois sempre tive bom 

relacionamento com o pessoal da COSALT sempre atenderam as demandas. Quero informações 

acerca dessa negativa de atendimento isso é algo muito grave espero que a pessoa tenha me 

repassado informação de forma equivocada, pois eu acredito que nós estaremos fiscalizando e 

acredito também que a COSALT vai atender as demandas da população. Esse é nosso objetivo 

cobrar esse serviço porque é um direito do povo. Vou menciona com relação a fala do nobre Assis 

Cunha, em que ele disse ao Deputa Joaquim Passarinho que o Deputado precisa fiscalizar a 

questão dos recursos que estão sendo destinados para Altamira eu concordo quem exerce o poder 

fiscalizador tem a obrigação de fiscalizar assim como o Deputado tem a obrigação de fiscalizar os 

recursos que são destinados ao Estado do Pará nós enquanto vereadores de Altamira temos a 

obrigação e o dever de fiscalizar os recursos que são destinados ao Município de Altamira, eu vejo 

meu caro Assis que antes da gente pedir para outros parlamentares temos que fiscalizar os recursos 

temos que fazer primeiro nosso dever de casa fiscalizar o que está acontecendo aqui debaixo de 

nossos olhos. Então senhor Presidente finalizo minha fala dizendo que nossa saúde está um caos e 

os senhores sabem disso estamos sem medicação nos Postos de Saúde, estamos com outros 

municípios dando suporte a Altamira, nós não conseguimos adquirir ambulância para Altamira, 

temos municípios que empresta. O vereador Adevaldo Brito, solicitou um aparte o qual foi 

concedido após os cumprimentos disse:  vereadora tem cerca de sessenta dias que o Governador 
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veio aqui e prometeu vinte leitos e duas ambulâncias e até o presente momento não entregou eu 

acho que o governo tem que fazer sua parte e com certeza nós iremos fiscalizar. Conseguimos 

cinco leitos através do Deputado Joaquim Passarinho e foi cedido ao Hospital Regional para assim 

poder montar os dez leitos. Então com certeza iremos fiscalizar sim, não estamos se negando de 

fiscalizar o governo municipal até porque é nosso papel, mas o Estado também tem que fazer sua 

parte para podermos elogiar. Agradeceu. Dando continuidade a vereadora Thais disse: vereador 

respeito seu posicionamento mas vossa excelência dizer que não tinha leitos, vossa excelência só 

poderia estar cego todos nós acompanhamos as ações do Governo do Estado. Em relação as 

ambulâncias o Governo do Estado não tem obrigação de esta licitando ambulância para o 

município, isso é obrigação da gestão municipal. Então peço que a gestão municipal dê atenção a 

essa situação, isso é muito grave. O vereador Enfermeiro Tércio Brito, solicitou um aparte o qual 

foi concedido:  após os cumprimentos disse: com relação a ambulância dizer que o Estado não tem 

obrigação, vou ter que discordar de vossa excelência o Governo do Estado tem responsabilidade 

de governar quarenta e quatro municípios. Segundo os artigos 196 e 197, lá diz que o estado e 

município são responsáveis por atender a saúde do município e a ambulância também é uma 

consequência é dever do estado ajudar os munícipes. A vereadora Thais disse: o estado atende os 

casos de alta complexidade e você é conhecedor disso. O vereador Tércio Brito disse: é 

responsabilidade do estado também a destinar a ambulância. Agradeceu.  O vereador Assis Cunha 

solicitou um aparte o qual foi concedido: após os cumprimentos disse: quero dizer a colega 

vereadora Thais, eu como fiscalizador do município o que eu não conseguir ver sozinho nobre 

colega se vossa excelência tiver conhecimento de algumas irregularidades como me chamar que 

estarei pronto para denunciar. Dizer que no que me referir é lamentável o que está acontecendo em 

Altamira nada contra a pessoa do Governador Helder Barbalho, mas sou sincero para dizer a vossa 

excelência e a todos que nos ouvem o desrespeito é tão grande pela sociedade do Estado do Pará 

que eu não tenho coragem de tecer comentários no que vem trazer elogios até porque ficamos aqui 

no período de pandemia e acompanhamos tamanho descaso com a população. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, após os cumprimentos 

disse: gostaria de agradecer em nome do Prefeito Municipal Claudomiro Gomes, as Emendas 

Parlamentar que veio para o Município de Altamira, isto vem beneficiar a população deste grande 

município. Quando falei seu nome Deputado lembrei sou mulher faço parte do movimento de 

mulheres e quando tivemos uma audiência aqui nessa Casa, sou também enfermeira obstetra e 

clamamos por uma maternidade já fiz indicação ao Executivo Municipal sobre a questão da 

maternidade, aonde a Norte Energia diz que não é condicionante foi uma acordo que foi feito com 

a Prefeitura na gestão anterior aonde eles dispõe de um valor doze milhões de reais a Norte 

Energia e precisa do restante para que nós possamos em breve começar a construção e colocar em 

funcionamento essa maternidade. Então peço a vossa excelência que é um Deputado Presente na 

nossa região que através de uma emenda parlamenta sua custeio para que possamos tornar 

realidade para as mulheres de Altamira a maternidade que seremos sempre gratas. Então desde já 

muito obrigada por todos os recursos através de suas emendas para o município de Altamira que 

só vem beneficiar a população. Principalmente na área da saúde as quais os dois vereadores do 

PSD falaram. Sobre o cronograma da saúde que foi pedido pelo Enfermeiro Olailton vou 

comunicar a secretária sobre os comando de saúde que estão ocorrendo na zona rural. Sobre a 

reforma do HGA aonde a Norte Energia fez obras inacabadas muitas das vezes uma faixada bonita 

mas o material usado parece ser descartável como foi o piso do HGA. Eles aproveitaram um 
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prédio que já existia que antes era uma UPA, que não podia ter UPA Estadual somente municipal, 

então eles aproveitaram a estrutura que já tinha ali física e fizeram ampliação e que ali se deram o 

nome de Hospital Geral de Altamira. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a 

condução dos trabalhos ao Vice-Presidente para que também pudesse fazer uso da palavra, ao 

assumir facultou a palavra ao vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse: gostaria 

de dizer ao Deputado Joaquim Passarinho que nossa região Xingu ela tem mais de quinhentos mil 

habitantes e que são nove municípios isso representa mais de seis por cento da população 

paraense, ou seja há um expressivo significativo  número de pessoas que habitam nessa região que 

merece toda atenção e carinho por parte dos governos federais, estaduais e dos governos 

municipais nas cidades nas quais residem. Quero informar que o abastecimento de água do 

conjunto Santa Benedita já foi restabelecido. Dizer também que a relação enviada pelo 

DEMUTRAN/SIASTER (Secretaria Estadual de Assistência Trabalho Emprego e Renda) do 

Governo do Estado o DEMUTRAN enviou à lista no dia 04 de junho para que pudesse ser 

contemplado no programa que a vereadora Thais colocou aqui no sentido de quinhentos reais. 

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

senhores vereadores e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar 

a presente Ata que após lida e aprovada será assinada. Aos oito dias mês de junho do ano de dois 

mil e vinte e um.  
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