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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

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

 

Aos quinze dias 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, Thais Miranda Nascimento, 

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

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

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

Oliveira. Sendo justificada a ausência dos vereadores Maria do Socorro Rodrigues do Carmo 

(viajando/Belém) e Roni Emerson Heck (Castelo de Sonhos).  Em seguida o senhor Presidente 

convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solicitou a vereadora 

Thais Nascimento 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 

primeiro de junho do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo manifestantes submeteu a mesma 

para votação. Aprovada pela maioria abstendo-se de votar o vereador Davi Teixeira. Em seguida o 

senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, SÓ LEITURA.  Projeto de Lei n.º 033/2021, 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que Institui o Programa de apadrinhamento de 

Espaço Público. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Proposta de Emenda Modificativa 

apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 

017/21, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, passa ter a seguinte redação, para 

adequabilidade à técnica legislativa: dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidades no 

município de Altamira fornecerem aos pais orientações de primeiros socorros em caso de 

engasgamento, aspiração de corpos estranhos e prevenção de morte súbita de recém-nascidos. O 

Presidente da Câmara Municipal de Altamira, Estado do Pará, vereador Silvano Fortunato da 

Silva, faz saber que o Plenário aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e publica a seguinte Lei: 

Art. 1º Os hospitais e maternidades na cidade de Altamira -PA ficam obrigadas a fornecer aos pais 

ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de 

engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. § 1º As orientações, 

assim como o treinamento, serão ministradas antes da alta dos recém-nascidos. § 2º Fica facultado 

aos pais e/ou responsáveis a adesão ou não ao treinamento oferecido pelos hospitais e 

maternidades, mas, para isso, devem assinar uma declaração DE não aceite das orientações. Art. 2º 

Os hospitais e maternidades deverão afixar, em local visível, cópia da presente Lei para que todos 

os pais e/ou responsáveis pelos recém-nascidos tomem conhecimento do treinamento oferecido.  

1º Os hospitais e maternidades deverão informar aos pais e/ou responsáveis pelos recém-nascidos 

sobre a existência e disponibilidade do treinamento já durante o acompanhamento pré-natal. § 2º 

Os hospitais e maternidades poderão optar por fornecer treinamento de primeiros socorros 

individualmente ou em turmas aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos. Art. 3º Os hospitais 

e maternidades terão prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da aprovação e publicação desta 

Lei, para se adequarem às normas estabelecidas. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. Parecer final apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 017/2021, de autoria do vereador Silvano 
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Fortunato, que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades no município de 

Altamira, a informar aos pais, orientações de primeiros socorros em caso de engasgamento, 

aspiração de corpos estranhos e prevenção de mortes súbita de recém-nascidos”, 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. - Proposta de Emenda Substitutiva apresentada pela 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que altera o texto do artigo 2º, do 

paragrafo1º do artigo 3º, do artigo 5º e adiciona o artigo 6º ao Projeto de Lei 018/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que dispõe sobre a instalação de sistema de 

energia solar para iluminação em prédios público. Que passam a ter a seguinte redação: “Art. 2° A 

instalação do sistema de energia solar, prevista no art. 1o, deverá ocorrer após a elaboração de 

estudo de viabilidade técnica e econômica e aprovação dos órgãos competentes, na forma que será 

disciplinada em decreto pelo Executivo Municipal.” Art. 3º (...) “§1° - Fica isento da 

obrigatoriedade definida no caput deste artigo o prédio público no qual, tecnicamente, seja 

inviável a instalação do sistema de energia solar.” “Art. 5º As despesas para a execução desta Lei 

ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se 

necessário. “Art. 6° Esta Lei entra em vigor após decorrido 06 (seis) meses de sua publicação.”  

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

018/2021, de autoria do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que “dispõe sobre a instalação de 

sistema de energia solar para iluminação em prédios público”, 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. Parecer final apresentado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “dispõe 

sobre a criação do diário oficial eletrônico do município de Altamira 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. Proposta de Emenda Supressiva apresentada pela 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao inciso 7º do artigo 4º do Projeto de 

Lei 028/21, do Executivo Municipal, que “dispõe sobre a criação da escola municipal de 

condutores de veículos automotores do município de altamira e dá outras providências”. art. 4º (...) 

“VII – (suprimido).  Proposta de Emenda Substitutiva apresentada pela Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao texto do Projeto de Lei 027/2021, de iniciativa do vereador 

Davi Teixeira, que “estabelece que as igrejas e templos de qualquer culto sejam considerados 

como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de altamira”. Que 

passa a ter a seguinte redação: fica estabelecido que igrejas e templos de qualquer vertente 

religiosa são considerados como atividade essencial, para efeito de políticas públicas, no 

município de Altamira, inclusive em tempos de calamidade pública. A Câmara Municipal de 

Altamira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e o Prefeito 

Municipal sanciona e publica a seguinte Lei: Art. 1º. Fica estabelecido que as igrejas e templos de 

qualquer vertente religiosa são considerados atividades essencial, para efeito de políticas públicas, 

no município de Altamira, inclusive em tempos de calamidade pública. § 1º. Os efeitos dos quais 

trata o caput deste artigo estendem-se à missas, reuniões, encontros de grupos pertinentes à 

natureza da referida denominação religiosa, o que abrange igrejas, templos em geral de caráter 
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católico, evangélico e de cunho religioso diverso. Art. 2º. Poderá ser realizada a limitação do 

número de pessoas presentes no recinto, de acordo com a gravidade da situação, e desde que por 

decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a 

possibilidade de atendimento presencial nesses locais. § 3º Fica vedada qualquer determinação de 

fechamento total dos locais dos quais trata o caput deste artigo. Art. 2º. O Poder Executivo 

Municipal de Altamira terá o prazo de 90 (noventa) dias para regulamentar esta Lei no que couber.  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   Parecer final apresentado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº  027/2021, de autoria do 

Vereador Davi Teixeira, no qual “estabelece que as igrejas e templos de qualquer culto sejam 

considerados como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de 

Altamira”, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pela Vereadora Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo, opina por sua APROVAÇÃO, por entender que a referida 

proposição, após realizada a alteração proposta por Emenda Substitutiva, 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 028/2021, de autoria do 

Executivo Municipal, que “dispõe sobre a criação da escola municipal de condutores de veículos 

automotores do município de Altamira 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, após a alteração proposta por Emenda 

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

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

e Redação ao texto da ementa do Projeto de Lei 029/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 

que “reconhecer como entidade de utilidade pública para o município de altamira. AMBL- 

associação dos moradores do bairro da liberdade (complexo nova Altamira)”. Que passa a ter a 

seguinte redação: Ementa: “Reconhece como entidade de Utilidade Pública para o Município de 

Altamira a Associação dos Moradores do bairro Liberdade – AMBL– (Complexo Nova Brasília)”.  

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

029/2021, de autoria do vereador Assis Cunha, a fim de “reconhecer como entidade de utilidade 

pública para o município de altamira. AMBL- associação dos moradores do bairro da liberdade 

(complexo Nova Altamira)”, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo 

Vereador Davi da Silva Teixeira, opina por sua aprovação, por entender que a referida proposição, 

após as alterações propostas por Emenda Substitutiva, 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 ao texto do caput do artigo 5º, bem 

como de seu 1º e 2º parágrafos; do caput do artigo 6º e adiciona o artigo 7º ao Projeto de Lei 

031/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que institui o mês de maio como o mês 

dedicado a ações efetivas de prevenção, combate e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual 

de crianças e adolescentes, designado como ‘MAIO LARANJA’, e dá outras providências. Que 

passam a ter a seguinte redação: “Art. 5º. Durante o mês de maio de cada ano do Período 

Legislativo vigente, ao critério dos gestores, deverão ser promovidas campanhas, ações e 

atividades que estimulem à conscientização, prevenção, orientação e enfrentamento contra o abuso 

e à exploração sexual de Crianças e Adolescentes.” “§ 1º. As ações previstas no caput deste artigo 

deverão, preferencialmente, ser realizadas em sistemas de coparticipação e Coordenação, 

juntamente com a iniciativa privada, assim como de entidades civis, organizações profissionais e 
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até mesmo com a rica contribuição de instituições do ensino científico.” “§ 2º. Dentre as ações 

previstas para o período do “MAIO LARANJA”, o Governo Municipal utilizar-se-á de meios 

estratégicos previstos em Legislação e que estes meios garantam uma mínima, porém, contínua 

estrutura de promoção e desenvolvimento da Salvaguarda dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, onde elencamos as seguintes iniciativas”. “Art. 6º. As despesas para a execução 

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

necessário.” “Art. 7o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”  Parecer final 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 031/2021, de 

autoria da vereadora Thaís Nascimento, que “institui o mês de maio como o mês dedicado a ações 

efetivas de prevenção, combate e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e 

adolescentes, designado como ‘MAIO LARANJA’, 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, após as alterações propostas por Emenda 

Substitutiva, 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 

034/2021, de autoria do vereador Vanderjaime Santos Leite, que “institui o programa vacina 

contra a fome no município de Altamira 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. Indicação n.º 466/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

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

Municipal de Saúde, realizar Comandos de Saúde nas comunidades do Ramal das Lages, no 

Assurini.  Indicação n.º 467/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de 

Iluminação Pública, realizar a troca de refletores na Quadra de Esportes localizada na Praça 

Ulisses Guimarães.  Indicação n.º 470/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

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

competente, resolver o problema da falta de água, como também, realizar o serviço de roçagem no 

Conjunto Residencial Santa Benedita. Indicação n.º 471/2021, de iniciativa da vereadora 

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

interceder junto ao senhor Hélder Barbalho – Governador do Estado do Pará, incluir a categoria 

dos Artesãos no programa “Renda Pará”.  Indicação n.º 464/2021, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, disponibilizar um 

ônibus para transportar os familiares que forem visitar os detentos no Presídio.  Indicação n.º 

474/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com 

meio fio, linha d’água, calçada e pavimentação asfáltica na Rua “B”, no Jardim Panorama. 

Indicação n.º 468/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro 

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

da estrada e construção de uma ponte na antiga Transamazônica, Km.40. Como também, a 

recuperação das ruas e travessa da Vila na antiga Transamazônica, nas proximidades da Agrovila 

Carlos Pena Filho. Divisa dos municípios de Altamira e Brasil Novo. Indicação n.º 469/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de linha d’água, calçada e 
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recapeamento asfáltico nas ruas do centro, como também, os serviços de terraplenagem, retirada 

de entulho e roçagem nas ruas periféricas na Agrovila Sol Nascente, no Assurini. Indicação n.º 

472/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

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

que dá acesso a Praia do Massanore. Indicação n.º 473/2021, 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 Acesso Dois, no perímetro entre a Rua 

Dragão do Mar e a Avenida Perimetral, no bairro do Premem.  Indicação n.º 476/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com 

saneamento básico, meio fio, linha d’água, calçada e pavimentação e/ou blokreteamento na 

Avenida Jorge Nogueira, no Loteamento São Francisco. Indicação n.º 477/2021, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com saneamento básico, meio fio, 

linha d’água, calçada e pavimentação e/ou blokreteamento na Rua Otacílio dos Santos, no 

Loteamento Jardim França. Indicação n.º 478/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, 

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

Saúde, disponibilizar uma Ambulância e uma Ambulancha para atender a comunidade do 

Itapuama, no Assurini. Indicação n.º 479/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que 

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

implantar 03 (três) Redutores de velocidade, devidamente sinalizados, na rodovia Transassurini, 

no Km. 20, próximo ao trevo que segue para a Agrovila Sol Nascente e para a comunidade Quatro 

Bocas, Itapuama, Espelho e etc. Indicação n.º 481/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, 

que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do Departamento 

Municipal de Iluminação Pública, substituir as lâmpadas queimadas na Rua Raimunda Lobato e na 

Travessa João Vilhena e na travessa dos Vencedores, no loteamento Dom Lorenzo. Indicação em 

Conjunto n.º 465/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Enfermeiro Tércio Brito e 

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

Secretaria competente, construir e equipar um Centro de Saúde na Vila Canaã, no Assurini. 

Indicação em Conjunto n.º 480/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Enfermeiro 

Tércio Brito e Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, construir uma Praça na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. 

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 ao Projeto de Lei 017/21, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidades no município 

de Altamira fornecerem aos pais orientações de primeiros socorros em caso de engasgamento, 

aspiração de corpos estranhos e prevenção de morte súbita de recém-nascidos.  Parecer final 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 017/2021, de 

autoria do vereador Silvano Fortunato, que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e 

maternidades no município de Altamira, a informar aos pais, orientações de primeiros socorros em 

caso de engasgamento, aspiração de corpos estranhos e prevenção de mortes súbita de recém-

nascidos”, 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 
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constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Projeto de Lei 017/21, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato, com a inserção da proposta de emenda apresentada pela 

relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

hospitais e maternidades no município de Altamira fornecerem aos pais orientações de primeiros 

socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpos estranhos e prevenção de morte súbita de 

recém-nascidos.  Proposta de emenda substitutiva apresentada pela relatoria da comissão de 

constituição, justiça e redação que altera o texto do artigo 2º, do paragrafo1º do artigo 3º, do artigo 

5º e adiciona o artigo 6º ao Projeto de Lei 018/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio 

Brito, que dispõe sobre a instalação de sistema de energia solar para iluminação em prédios 

público. Parecer final apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e redação ao Projeto de 

Lei nº 018/2021, de autoria do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que “dispõe sobre a instalação 

de sistema de energia solar para iluminação em prédios público”, 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 Lei 018/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito, com a inserção da proposta de emenda apresentada pela relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, que dispõe sobre a instalação de sistema de energia solar para 

iluminação em prédios público. Parecer final apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “dispõe sobre a 

criação do Diário Oficial eletrônico do município de Altamira e dá outras providências”. Projeto 

de Lei nº 024/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “dispõe sobre a criação do Diário 

Oficial eletrônico do município de Altamira e dá outras providências”. Proposta de emenda 

substitutiva apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao texto do 

Projeto de Lei 027/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que “estabelece que as igrejas e 

templos de qualquer culto sejam considerados como atividade essencial em períodos de 

calamidade pública no município de Altamira”. parecer final apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº  027/2021, de autoria do vereador Davi 

Teixeira, no qual “estabelece que as igrejas e templos de qualquer culto sejam considerados como 

atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de Altamira”, em 

conformidade com as conclusões do relatório exarado pela vereadora Maria do Socorro Rodrigues 

do Carmo, opina por sua aprovação, por entender que a referida proposição, após realizada a 

alteração proposta por emenda substitutiva, atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, 

regimental e de técnica legislativa. Projeto de Lei 027/2021, de iniciativa do vereador Davi 

Teixeira, com a inserção da Proposta de Emenda apresentada pela Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, que “estabelece que as igrejas e templos de qualquer culto sejam 

considerados como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de 

Altamira”. Proposta de emenda supressiva apresentada pela relatoria da comissão de constituição, 

justiça e redação ao inciso 7º do artigo 4º do projeto de lei 028/21, do executivo municipal, que 

“dispõe sobre a criação da escola municipal de condutores de veículos automotores do município 

de altamira e dá outras providências”.  Parecer final apresentado pela comissão de constituição, 

justiça e redação ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “dispõe 

sobre a criação da escola municipal de condutores de veículos automotores do município de 

Altamira 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, 
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após a alteração proposta por emenda supressiva, atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, 

regimental e de técnica legislativa. - Projeto de Lei 028/21, do Executivo Municipal, com a 

inserção da Proposta de emenda apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, que “dispõe sobre a criação da escola municipal de condutores de veículos automotores 

do município de Altamira e dá outras providências”.  Proposta de Emenda Modificativa 

apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao texto da ementa do 

Projeto de Lei 029/2021 que “reconhece como entidade de utilidade pública para o município de 

Altamira. AMBL- associação dos moradores do bairro da liberdade (complexo Nova Altamira)”. 

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

029/2021, de autoria do vereador Assis Cunha, a fim de “reconhecer como entidade de utilidade 

pública para o município de altamira. AMBL- associação dos moradores do bairro da Liberdade 

(complexo nova altamira)”, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo 

vereador Davi da Silva Teixeira, opina por sua aprovação, por entender que a referida proposição, 

após as alterações propostas por Emenda Substitutiva, atende os aspectos constitucional, legal, 

jurídico, regimental e de técnica legislativa. Projeto de Lei 029/2021, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha, com a inserção da Proposta de Emenda apresentada pela Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, que “reconhece como entidade de utilidade pública para o 

município de Altamira. AMBL- associação dos moradores do bairro da Liberdade (complexo 

Nova Altamira)”. Proposta de Emenda substitutiva apresentada pela Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao texto do caput do artigo 5º, bem como de seu 1º e 2º 

parágrafos; do caput do artigo 6º e adiciona o artigo 7º ao Projeto de Lei 031/2021, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento, que institui o mês de maio como o mês dedicado a ações efetivas de 

prevenção, combate e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, 

designado como ‘MAIO LARANJA’, e dá outras providências.  Parecer final apresentado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria da 

vereadora Thaís Nascimento, que “institui o mês de maio como o mês dedicado a ações efetivas de 

prevenção, combate e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, 

designado como ‘MAIO LARANJA’, e dá outras providências”.  Projeto de Lei 031/2021, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento, com a inserção da proposta de emenda apresentada pela 

relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que institui o mês de maio como o mês 

dedicado a ações efetivas de prevenção, combate e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual 

de crianças e adolescentes, designado como ‘MAIO LARANJA’, e dá outras providências.  

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

034/2021, de autoria do vereador Vandejaime Santos Leite, que “institui o programa vacina contra 

a fome no município de Altamira 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 Lei nº 034/2021, de autoria do vereador Vandejaime Santos Leite, que 

“institui o programa vacina contra a fome no município de Altamira 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. Indicações n.ºs 466 e 467/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 470 e 471/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 464 e 474/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. 
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Indicações n.ºs 468 e 469/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 472 e 

473/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 476 e 477/2021, de iniciativa 

do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 478 e 479/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho 

Campeiro. Indicação n.º 481/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações em 

Conjunto n.º 465 e 480/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Enfermeiro Tércio 

Brito e Nelsinho Campeiro.  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 nº 468 e 469/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 472 e 473/2021, de iniciativa do 

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

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

matérias.  Indicações em conjunto n.ºs 465 e 480/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou a 

Enfermeira Socorro do Carmo, 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. A vereadora Tânia Souza, colocou em destaque a indicação em 

Conjunto nº 465/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Enfermeiro Tércio Brito e 

Nelsinho Campeiro. Em seguida o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 

466 e 467/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 470 e 471/2021, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  Indicações n.ºs 464 e 474/2021, de iniciativa do 

vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 468 e 469/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 472 e 473/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 476 e 

477/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 478 e 479/2021, de iniciativa 

do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 481/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 

Indicações em conjunto n.º 465 e 480/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, 

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 ao Projeto de Lei 017/21, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidades no 

município de Altamira fornecerem aos pais orientações de primeiros socorros em caso de 

engasgamento, aspiração de corpos estranhos e prevenção de morte súbita de recém-nascidos. 

Aprovado a unanimidade.  parecer final apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 017/2021, de autoria do vereador Silvano Fortunato, que “dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades no município de Altamira, a informar aos 

pais, orientações de primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpos estranhos e 

prevenção de mortes súbita de recém-nascidos”, 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. Aprovado a unanimidade. - Projeto de Lei 017/21, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, com a inserção da Proposta de Emenda apresentada pela relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidades 

no município de Altamira fornecerem aos pais orientações de primeiros socorros em caso de 

engasgamento, aspiração de corpos estranhos e prevenção de morte súbita de recém-nascidos. 
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Aprovado a unanimidade.  Proposta de Emenda substitutiva apresentada pela relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação que altera o texto do artigo 2º, do paragrafo1º do 

artigo 3º, do artigo 5º e adiciona o artigo 6º ao Projeto de Lei 018/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito, que dispõe sobre a instalação de sistema de energia solar para iluminação 

em prédios público. Aprovado a unanimidade. Parecer final apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 018/2021, de autoria do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito, que “dispõe sobre a instalação de sistema de energia solar para iluminação em 

prédios público”, 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. Aprovado a unanimidade. 

Projeto de Lei 018/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro tercio Brito, com a inserção da 

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

que dispõe sobre a instalação de sistema. Aprovado a unanimidade.  Parecer final apresentado 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do 

Executivo Municipal, que “dispõe sobre a criação do Diário Oficial eletrônico do município de 

Altamira e dá outras providências”. Aprovado a unanimidade.  Projeto de Lei nº 024/2021, de 

autoria do Executivo Municipal, que “dispõe sobre a criação do Diário Oficial eletrônico do 

município de Altamira e dá outras providências”. Aprovado a unanimidade. Proposta de emenda 

substitutiva apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao texto do 

Projeto de Lei 027/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que “estabelece que as igrejas e 

templos de qualquer culto sejam considerados como atividade essencial em períodos de 

calamidade pública no município de altamira”. Aprovado pela maioria votos favoráveis 

Enfermeiro Jaime, Thais Nascimento, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Assis 

Cunha, João Estevam Neto, Juares Giachini, Enfermeiro Olailton e Enfermeiro Tercio 

Brito. Voto contrário vereadora Tânia Souza.  Parecer final apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº  027/2021, de autoria do vereador Davi 

Teixeira, no qual “estabelece que as igrejas e templos de qualquer culto sejam considerados como 

atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de Altamira”, em 

conformidade com as conclusões do relatório exarado pela vereadora Maria do Socorro Rodrigues 

do Carmo, opina por sua aprovação, por entender que a referida proposição, após realizada a 

alteração proposta por emenda substitutiva, atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, 

regimental e de técnica legislativa. Aprovado pela maioria votos favoráveis Enfermeiro Jaime, 

Thais Nascimento, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Assis Cunha, João Estevam 

Neto, Juares Giachini, Enfermeiro Olailton e Enfermeiro Tercio Brito. Voto contrário vereadora 

Tânia Souza. Projeto de Lei 027/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, com a inserção da 

proposta de emenda apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

que “estabelece que as igrejas e templos de qualquer culto sejam considerados como atividade 

essencial em períodos de calamidade pública no município de Altamira”. Aprovado pela maioria 

votos favoráveis Enfermeiro Jaime, Thais Nascimento, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Davi 

Teixeira, Assis Cunha, João Estevam, guares Giachini, Enfermeiro Olailton e Enfermeiro 

Tercio Brito. Voto contrário vereadora Tânia Souza.  Proposta de Emenda supressiva 

apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao inciso 7º do artigo 4º 

do Projeto de Lei 028/21, do Executivo Municipal, que “dispõe sobre a criação da escola 

municipal de condutores de veículos automotores do município de altamira e dá outras 
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providências”. Aprovado a unanimidade. Parecer final apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Executivo Municipal, 

que “dispõe sobre a criação da escola municipal de condutores de veículos automotores do 

município de Altamira 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, após a alteração proposta por emenda supressiva, atende os aspectos 

constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Aprovado a unanimidade. 

Projeto de Lei 028/21, do Executivo Municipal, com a inserção da Proposta de Emenda 

apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que “dispõe sobre a 

Criação da Escola Municipal de Condutores de Veículos Automotores do Município de Altamira e 

dá outras providências”. Aprovado a unanimidade. Proposta de Emenda Modificativa 

apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao texto da Ementa do 

Projeto de Lei 029/2021 que “reconhece como Entidade de Utilidade Pública para o Município de 

Altamira. AMBL- Associação dos Moradores do bairro da Liberdade (Complexo Nova 

Altamira)”.  Aprovado a unanimidade. - Parecer final apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 029/2021, de autoria do vereador Assis 

Cunha, a fim de “reconhecer como Entidade de Utilidade Pública para o Município de Altamira. 

AMBL- Associação dos Moradores do bairro da Liberdade (Complexo Nova Altamira)”, em 

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

por sua aprovação, por entender que a referida proposição, após as alterações propostas por 

Emenda Substitutiva, atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica 

legislativa. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei 029/2021, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, com a inserção da Proposta de Emenda modificativa apresentada pela relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que “reconhece como Entidade de utilidade pública 

para o Município de Altamira. AMBL- Associação dos moradores do bairro da Liberdade 

(Complexo Nova Altamira)”. Aprovado a unanimidade.  Proposta de Emenda Substitutiva 

apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao texto do caput do 

artigo 5º, bem como de seu 1º e 2º parágrafos; do caput do artigo 6º e adiciona o artigo 7º ao 

Projeto de Lei 031/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que institui o mês de maio 

como o mês dedicado a ações efetivas de prevenção, combate e enfrentamento ao abuso e à 

exploração sexual de crianças e adolescentes, designado como ‘maio laranja’, e dá outras 

providências. Aprovado a unanimidade.  Parecer final apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria da vereadora 

Thaís Nascimento, que “institui o mês de maio como o mês dedicado a ações efetivas de 

prevenção, combate e ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, designado como ‘MAIO LARANJA’, e dá outras 

providências”. Aprovado a unanimidade.  Projeto de Lei 031/2021, de iniciativa da vereadora 

Thais Nascimento, com a inserção da Proposta de Emenda apresentada pela relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que institui o mês de maio como o mês dedicado 

a ações efetivas de prevenção, combate e ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À 

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, designado como ‘MAIO 

LARANJA’, e dá outras providências. Aprovado a unanimidade.  Parecer final apresentado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 034/2021, de autoria do 

vereador Vandejaime Santos Leite, que “institui o programa vacina contra a fome no município 
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de Altamira 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. Aprovado pela maioria votos favoráveis Enfermeiro Jaime, Thais Nascimento, Eládio 

Farias, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Assis Cunha, João Estevam, Juares Giachini, Enfermeiro 

Olailton e Enfermeiro Tércio Brito. Voto contrário vereadora Tânia Souza. Projeto de Lei nº 

034/2021, de autoria do vereador Vandejaime Santos Leite, que “institui o programa vacina 

contra a fome no município de altamira 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. Aprovado pela maioria votos favoráveis 

Enfermeiro Jaime, Thais Nascimento, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Assis Cunha, 

João Estevam Neto, Juares Giachini, enfermeiro Olailton e Enfermeiro Tércio Brito. Voto 

contrário vereadora Tânia Souza. Não havendo mas 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 Brito, após os 

cumprimentos disse: quero parabenizar o Prefeito Municipal Claudomiro Gomes por mas uma 

proposta de campanha vendo a realidade do nosso município passou por esta Casa projetos que 

foram de campanha como o “Manus Galileu e hoje temos aqui sobre a criação da escola municipal 

de condutores de veículos e condutores do município de Altamira. Então me sinto muito honrado 

por ter feito campanha pedido votos e hoje trazendo aqui mas resultados positivos para a 

população Altamirense. Ser político é prometer e cumprir e mais uma vez nosso município está 

sendo contemplado. Pegando a fala do senhor Presidente quando anunciou o abastecimento de 

água hoje no município, então hoje quero ressaltar que na vinda do Deputado Joaquim Passarinho 

junto com o Prefeito contra a Norte Energia, participaram de uma audiência para que resolva o 

problema de água desse município e assim ficou marcado para o dia dez de julho outra reunião, 

onde tenho certeza que terá desfecho positivo para a população. Mas mesmo assim a Prefeitura 

continua com o abastecimento da água mesmo sendo responsabilidade da Norte Energia. Falar 

sobre a semana deste vereador estive no dia nove de junho na comunidade Ribeirinha no 

Escalasso, Jabota e Jabuti aonde levamos os Secretários de Educação o Secretário de 

Planejamento depois da autorização do nosso Prefeito para a construção de uma escola, os alunos 

estavam há oito anos num local inadequado e falta de respeito com os moradores e nosso Prefeito 

depois da autorização a este vereador ele autorizou a ida dos secretários para fazer o planejamento 

e posteriormente ser licitado e construído a escola. Então me sinto muito honrado e só tenho a 

agradecer o compromisso do senhor Prefeito com a educação do nosso município. Quero também 

agradecer parceria do estado e do município onde ocorreu o sistema de implantação modular de 

ensino na comunidade Quatro Bocas, funcionará Escola Nova Vida. Então é de muita importância 

o estado fazer essa parceria, na gestão passada o ex-gestor por não gostar do ser humano não 

liberou essa parceria. Nosso Prefeito após uma conversar com o Governador antemão ele 

autorizou e será levado esse ensino modular. O Estado ficará responsável pela lotação no quadro 

de professores e o município ficará responsável pela merenda escolar, transporte escolar e pela 

escola. Também quero informa à população que estar ocorrendo a licitação dos medicamentos 

senhor Presidente e esses valores agora são valores real com preço de mercado, infelizmente 

participaram da licitação e colocaram valores exorbitantes e o município que perde com a falta de 
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respeito, o município que fica à mercê dessas empresas que não tem o compromisso em participar 

e entregar as medicações. Quero ressaltar que essas empresas a grande maioria são empresas do 

nosso município, para assim fazer com que gere o recurso e gere emprego para a população. 

Estive na SEOVI realizando visitas e que parabenizar pela recuperação de algumas máquinas que 

estavam paradas, dizer que foram com recursos próprios que irá facilitar o desenvolvimento do 

município. Quero ler numa nota de esclarecimento da Procuradoria Geral do Município em 

relação ao que ocorreu no município por brigas políticas e não por responsabilidade que entraram 

e acabou que atrapalhou a empresa vencedora que continuasse com a operação tapa buraco. Nota 

de Esclarecimento o município de Altamira-PA, por sua Procuradoria Geral vem esclarecer acerca 

da decisão liminar deferida no último dia 02 de junho nos autos do mandato de segurança de nº 

0802491-33 de 2021.8.14055, em trâmite na 3ª Vara Civil da Comarca de Altamira. Ação 

impetrada pela Construtora Lorenzone LTDA. Quero ressaltar que essa empresa ficou em sexto 

lugar, eu não entendi até hoje o porquê de entrar na judicialmente se fosse a empresa que ficou em 

segundo lugar eu iria dar crédito, mas uma empresa que ficou em sexto lugar. O vereador 

Adevaldo Brito, solicitou um a parte o qual foi concedida:  após os cumprimentos disse: ressaltar 

que essa mesma empresa participou da licitação de pneus ela ganhou a licitação de pneus onde a 

mesma vendeu gato e queria entregar lebre, essa empresas tem que ter compromisso de vender e 

entregar o que realmente vendeu para que assim o município possa andar porque se continuar com 

esse vandalismo o município só tem a perder. Agradeceu. Dando continuidade o vereador 

Enfermeiro Tércio disse: concordo com suas palavras como mencione anteriormente que isso é 

uma briga política e não uma briga pelo bem do município. Infelizmente após esse mandato 

judicial a operação de tapa buraco ela acaba sendo proibida de executar os seus trabalhos. Mas 

tenho certeza que a parte jurídica do nosso município irá entrar com recurso e esse trabalho 

retornará ao nosso município. Dando continuidade a leitura da nota de esclarecimento: esta 

Procuradoria informa que foi cientificada informalmente nos termos da liminar no final da tarde 

desta segunda-feira, diferentemente o que afirmaram alguns veículos de comunicação. Então o 

município na pessoa do Prefeito foi citado na data de ontem diferente de alguns meios de 

comunicação fazendo politicagem de má fé acabou colocando em algumas redes sociais que o 

Prefeito estava fugindo da sua obrigatoriedade e não foi isso que aconteceu o Prefeito estava 

fazendo atendimento todos os dias em seu gabinete. Nesse sentido esclarece que o mandato de 

segurança é o remédio que se destina a proteger direito líquido e certo contra violação com 

ameaça de violação por parte de autoridade pública ou por quem esteja no exercício da função 

desta natureza. Ocorre que a impetrante quanto ao referido pé trame não sofreu violação alguma e 

sim declara insatisfação por não sagrar vencedora e por consequência buscou meios de alcançar 

sua pretensão apresentando argumentos a justiça. Então a única justificativa da empresa que 

entrou na justiça é que ela não foi vencedora. Tenho certeza que o município irá resolver da forma 

correta, transparente com a justiça não se discute, se cumpre mas tenho certeza que a justiça irá 

olhar, o Poder Judiciário essas nossas atividades serão retomadas urgente que a população tem 

direito de ir e vir. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Juarez Giachini, após os 

cumprimentos disse: dizer que embora esteja um pouco longe do nosso município mas as 

demandas que Altamira tem Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra também tem aqui ainda não 

temos asfalto nos nossos distritos, não temos distribuição de água, saneamento básico, com a 

graça de Deus iremos conseguir com essa nova administração que está fazendo o possível para 

melhorar a vida de todos os cidadãos não somente os Altamirenses mas também os de Castelo de 
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Sonhos e Cachoeira da Serra. Me preocupo por estarmos distante temos dificuldades de 

locomoção, temos problemas na saúde, educação, infraestrutura. Estamos no aguardo que saia 

essas licitações para os maquinários que encontra-se no distrito para assim sejam concertados, que 

venham máquinas novas para nos ajudar que há dificuldades. Vejo que os nobres pares estão 

dispostos ajudar não só para o município, mas também os distritos. Peço ajuda pois estamos aqui 

tentando parcerias para desenvolver um bom trabalho levando nome da Câmara Municipal, o 

nome da Prefeitura Municipal juntamente com a comunidade fazendo o melhor possível recurso 

que hoje estamos tendo aqui. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, 

após os cumprimentos disse:  quero ressaltar em relação aos Projetos de Leis votados hoje, fico 

feliz com esses projetos. Dizer que as vezes meu posicionamento contra é porque eu gosto de 

apoiar coisas que realmente vão trazer resultados. Em relação as igrejas não sou contra mas a 

partir do momento em que sou da área da saúde e vejo as irmãs idosas que sofrerão muito com 

esse vírus que não sabe ao certo de como proceder, então tenho que dizer que eu aprovo esse tipo 

de projeto. Em relação a ajuda da vacina contra a fome eu vejo que podemos procurar outros 

caminhos sem envolver a vacina, se nós queremos ajudar com cestas básicas, roupas, enfim 

podemos ver outra participação das secretarias sem envolver a vacina, mas se for para apoiar 

também estou junto com vocês. Em relação a projetos para incentivar eu sou a favor contando que 

nós acompanhe os serviços e que realmente nossos projetos sejam executados, porque não adianta 

aprovarmos projetos aqui e eles ficarem engavetados. Em relação ao projeto do vereador Silvano 

sobre as crianças para que sejam repassadas informações, fico preocupada também porque poderia 

ser uma coisa que fosse incentivada para a Dra. Adriana que cuida no PROAME poderia ter sido 

feito isso, porque muitas das vezes as mães após o parto ficam muito fragilizadas querem ir para 

casa. Então eu acredito que esse profissional precisa ser dinâmico e rápido para passar essas 

informações e tudo o que é para salvar vidas eu acho que é de grande relevância. Gostaria de 

agradecer os serviços do DEMUTRAN todas as quintas-feiras na Rua 09 do bairro Mutirão eu 

ajudo uma equipe com o sopão eles já fazem esse trabalho a mais de sete anos e tenho percebido 

andando em nossa cidade que o DEMUTRAN não tem medido esforços para fazer com pouco 

recurso que tem. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os 

cumprimentos disse: quero agradecer ao nobres pares pela aprovação do projeto nº 029/2021, os 

senhores não imaginam o tamanho da importância deste projeto para aquela comunidade ou seja o 

Novo Complexo Brasília II, que compreende os bairros Liberdade, Santa Ana, Airton Senna II, 

Airton Senna I, São Francisco Viena e Casa Nova e também o SEMI é de grande importância 

porque desta feita essa comunidade já pode andar com suas próprias pernas buscando recursos 

tanto estaduais, federais e também de outras fontes  para a comunidade.  Senhor Presidente quero 

aproveitar esse ofício que eu recebi da Secretaria de Saúde, ele sacudiu não somente a mim como 

acredito que nele tenha sacudido a todo esse parlamento. Dizer a todos que essa Casa como todos 

os setores, inclusive em todos os setores tem uma placa cobrando respeito pelo funcionário, então 

essa Casa deveria ter me chamado para tomar4 uma decisão dessa aqui porque esse moradores 

residem na antiga Transamazônica, antiga divisa de Brasil Novo com Altamira. Senhores 

vereadores essa família que é formada por quatro pessoas dois idosos na casa, um idoso deficiente 

e um jovem de dezesseis anos também deficiente, na minha solicitação não foi somente para 

depender de sair em horário urgente não consegue porque não tem uma ponte. Eu deveria ter sido 

chamado para conversar sobre o assunto porque não vou pedir algo impossível, não foi esse nosso 

proposito em campanha nós dizíamos que íamos trabalhar em favor de todos os munícipes. 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-020  

Altamira – Pará 
 

Também falávamos dos pacientes em trânsito que chegam aqui todos os dias no município polo. 

Então Presidente vossa excelência que tem amplo conhecimento no que tange a saúde assim como 

os nobres colegas vereadores os enfermeiros é necessário que nós abra os olhos porque daqui a 

pouco tem secretários, coordenadores que vão querer mandar mais do que o Executivo e passando 

por cima desse parlamento, isso é inadmissível. Deixo meu repudio a esse respeito. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse: quero 

primeiramente falar sobre a operação tapa buraco, a população de Altamira que tanto clama em 

relação a operação tapa buraco, muitas pessoas filmaram os funcionários da SEOVI tapando 

buraco com barros, agora quero pedir para a população filmar a operação tapa buraco que 

impedido pela justiça. Vimos aqui Presidente milhões e milhões que foram desviado dos cofres 

públicos muitos dos funcionários estão precisando se aposentar e não consegue porque no 

ATAPREV foi tirado o último centavo e a justiça até o momento a justiça não determinou nem um 

valor a ser devolvido aos cofres públicos. Quero dizer mas Presidente que essa empresa que entrou 

na justiça como o vereador Tércio falou ela ficou em terceiro lugar, será que a empresa que é de 

Altamira quer o bem da população? acredito que não. Estive acompanhando a operação tapa 

buraco, dizer que essa empresa tem um trabalho muito bom. Peço apoio da população para que 

possa reclamar com a justiça para que a operação possa dar continuidade porque já não 

aguentamos mais tantos buracos nas ruas de Altamira. Dizer que na vinda do Deputado Joaquim 

Passarinho onde ele já deixou empenhada três patróis mecanizadas para a agricultura e será 

entregue no mês de julho. Informo ainda que estaremos indo até Brasília para conseguirmos o 

micro sistema de água para a Vila Nova Canãa, Picadão, Sol Nascente, Quatro Bocas e WS, enfim 

iremos atrás de outro projetos. Também vamos lutar por pelo menos dois pontos de internet um 

para o porto do cais e o outro para a Vila Canãa, será gratuito e vai agregar oitocentos celulares ao 

mesmo tempo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os 

cumprimentos disse: quero dizer a vereadora Tânia que respeito aqui é um lugar de democracia, 

mas dizer que no art. 2 – do projeto ele fala sobre a autonomia que o poder tem o poder de limitar 

o número de pessoas. Fica entendido e vedável é o fechamento total ainda que haja limitação 

como houve durante a pandemia dez por cento, houve essa discussão mas que em nenhuma 

hipótese e entendemos é claro que agora vai para sanção do Executivo Municipal e esperamos que 

seja aprovado por ele, mas que por hipótese nenhuma possa ser fechado por entender que na igreja 

ela tem importância muito grande no meio da sociedade com certeza respeitando como sempre 

respeitou todos os protocolos de segurança e também sempre aconselhando os idosos, as pessoas 

com morbidade não irem a igreja porque é claro preocupamos com o espiritual mas entendemos 

que esse momento é de cautela. Mas a importância da igreja aberta nesse momento ela torna 

necessário por isso é nosso Projeto de Lei. Nessa semana realizei visitas, quero destacar duas- 

primeira a Incubadora do Xingu é um projeto que fica dentro da UFPA é um projeto que tem 

objetivo de fomentar o empreendedorismo e parcerias, lá tem umas empresas que geralmente 

através de programas eles abrem editais. Sabemos que muitos alunos quando terminam cursos 

sejam eles engenharia ambiental, engenharia de agronomia entre outras muitos não conseguem 

trabalhar em sua área e essa Incubadora do Xingu vem para dar assessoria para ajudar também 

nessa iniciativa principalmente a esses alunos que abrem uma empresa e querem ingressar no 

mercado de trabalho. Também quero parabenizar os professores da Escola Ulysses Guimarães, 

onde participei do lançamento do livro “Marca de uma Pandemia” que trata de coletânea de relatos 

de alunos de como são suas experiências nesse período de pandemia. Dizer que foi falado da 
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operação tapa buraco, sempre enviamos ofícios quando há dúvidas, enviamos oficio em relação a 

iluminação pública e também em relação a merenda escolar entre outros que temos sempre 

oficiado aos secretários. Dizer também que tem alguns que respondem nossas demandas mas 

outros não e tudo que precisamos é de esclarecimentos porque nós vereadores somos a ponta todos 

os dias nas ruas, nas redes sociais e até mesmo você que é professor, enfermeiro eu que sou pastor 

que além de vereador você está na sua outra função, mas você não deixa de ser vereador. Então 

tudo que você precisa é de respostas, esclarecimentos porque quando há esclarecimentos e tudo de 

forma rápida e que assim possamos dar resposta a população. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Eládio Farias, após os cumprimentos disse: dizer que conversei com o Vice-

Prefeito onde levei a ele um problema de nossa cidade e que precisa ser resolvido sobre a entrada 

de nossa cidade que está intrafegável onde solicitei que foi realizado primeiramente a operação de 

tapa buraco na entrada da cidade quem vem de Marabá e de Medicilândia para a Transamazônica, 

porque o maior fluxo de veículos é grande e ontem vi acontecer esse trabalho. Dizer que ouvi 

atentamente a fala de cada um parlamentar e pude observar em relação ao abastecimento de água. 

O conjunto Santa Benedita tem muitos dias que a bomba não funciona e sabemos que no conjunto 

Santa Benedita tem novecentas e noventa e seis casas construídas pela Caixa Econômica, foi feto 

um poço artesiano para atender a população.  Dizer que a COSALT tem oito caminhões nem todos 

estão atendendo, dois estão quebrados ou seja seis faz o abastecimento de água todos os dias. É 

bem simples fazer uma matemática cinco caminhões fazendo abastecimento para o conjunto Santa 

Benedita assim colocando quinhentos litros de água para cada morador para novecentos e noventa 

e seis casas ou seja quinhentos mil litros de água por dia os caminhões passam o dia inteiro 

abastecendo um bairro somente. Agradeceu. O senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário 

para saber se acatava prorrogar a Sessão por mas trinta minutos. Aprovado a unanimidade. Em 

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

que hoje é um excelente dia para defender os direitos da população, estamos aqui hoje tendo uma 

grande dificuldade passando por uma situação muito difícil no município em relação ao 

abastecimento de água desde de sexta-feira meu telefone não para das pessoas do conjunto Santa 

Benedita denunciando esse descaso falando que estão sem água, passando dificuldade muito 

grande e não só no conjunto Santa Benedita mas como no Santa Benedita com relação a COSALT 

eu sempre parabenizei o trabalho feito na COSALT que eu entendo que é uma situação que não 

depende dos servidores que estão lá hoje, mas é como se fosse uma rede. Então muito já foi falado 

nessa Casa já sabemos que tem a problemática e que hoje precisamos irmos atrás da solução que 

ainda não conseguimos. Peço que essa Casa se una somos quinze vereadores junto com o Prefeito 

ou seja lá quem for e vá atrás de alguma solução para resolver essa problemática no município 

porque se ficarmos aqui somente falando nada vai se resolver. Então precisamos nos unir ir atrás 

de trazer solução para nosso povo. Outra situação que quero comentar, inclusive ouvi outros 

colegas falarem e sempre digo fico feliz quando vejo vereador fazendo seu papel é em relação aos 

secretários do município de Altamira. Quero dizer aos secretários aproveitando que tem servidor 

da Prefeitura aqui que possa levar o recado a eles que caso eles não acompanhe nossas Sessões. 

Senhores secretários gostaria de mencionar que esta Casa é um poder muito importante que tem 

dentro deste município e que secretário municipal ele deve esclarecimentos ao legislativo ninguém 

está aqui brincando nós estamos aqui trabalhando pela população, nós somos quinze vereadores 

que tem total autonomia para requerer e devemos ser respondido porque se não formos 

respondidos o secretário pode responder por crime de responsabilidade. Então quero muito fazer 
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essa solicitação em nome de todos vereadores, eu vejo total desrespeito senhor Presidente em 

relação atuação do legislativo, vejo secretários fazendo chacota com o legislativo aqui em 

Altamira dizendo que os vereadores não tem autonomia, não tem poder de nada. Senhores 

secretários e coordenadores nós temos o poder de fiscalizar o trabalho de vocês. Então peço 

respeito, eu exijo na verdade eu não peço respeito à essa Casa e peço que sejam enviados 

esclarecimentos que estão chegando os pedidos de esclarecimentos que estão indo para seus 

gabinetes, pois você devem satisfação sim ao Poder Legislativo Municipal não estamos para 

brincar, eu quero e vou aguardar a resposta de todos os ofícios que estão sendo encaminhados para 

as secretarias é um absurdo vereador não estar sendo respeitado por secretários. Deixo meu 

repúdio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Vandejaime, após os 

cumprimentos disse: quero agradecer aos colegas que aprovarão o projeto vacina contra fome, um 

projeto que vem somar com o município de Altamira com o intuito de ajudar a quem necessita 

sabemos das dificuldades da nossa população. Mas uma vez enfatizo que é um projeto de 

solicitação voluntária onde você que tem o desejo e condições de ajudar seu próximo que faça essa 

doação. O projeto agora está indo para o Executivo para sanção, estarei indo até ao Prefeito 

solicitar para que o mais rápido possível que faça essa sanção, sabemos que tem muitas famílias 

passando por necessidades e a fome só passa quando o alimento chega na mesa e é isso que vamos 

buscar junto as Secretarias de Saúde e SEMINS.  Também enfatizo o trabalho da Câmara 

Municipal de Altamira, sabemos do compromisso de cada um somos quinze vereadores 

compromissados com a população de Altamira com o melhor para nosso município. A 

colaboração e união de todos a gente consegue sanar e correr atrás e contribuir cada vez mais 

quando isso se faz com união quando se tem uma pergunta e se tem uma resposta e as vezes a 

resposta pode não ser agradável mas temos sim que ter resposta, ter a liberdade de procurar os 

nossos direitos de fiscalizador e estamos sim fazendo isso e iremos fazer pelos próximos quatro 

anos no período da nossa legislatura. Estamos somando com Altamira, acredito que cada um de 

nós estamos dando o seu melhor. Haja vista temos os grandes projetos fluindo, as indicações, a 

busca por melhorias em nosso município. Sabemos das dificuldades mas eu vejo as coisas 

andando para melhor   e teremos sim dias melhores por Altamira. Agradeceu. Em seguida o 

senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice-presidente para que também possa fazer 

uso da palavra. Em seguida fez uso da palavra o vereador Silvano Fortunato, após os 

cumprimentos disse:  vereador Assis Cunha vossa excelência pode ter a certeza que essa Casa não 

se curvará a nem um secretário do município, enquanto eu for Presidente essa Casa exigirá 

tratamento respeitoso vereadora Thais e tratamento cordial entre os poderes, pois que nós temos 

que ser harmônicos. Agora precisa de alguns esclarecimentos Assis diante do que vossa excelência 

nos questionou no Brasil atenção domiciliar ela avança com muita dificuldade por conta de 

estrutura, recursos humanos e de recursos o SUS recebe um recurso em relação sua população 

perca pita que as vezes é insuficiente mas é preciso caminhar. Essa assistência que vem para cá 

para fazer o melhor em casa esse programa foi implantado no ano de 2016, salve engano é o valor 

de sessenta mil reais por mês para financiar toda equipe, insumos, equipamentos pagamentos da 

equipe multidisciplinar da equipe técnica. Qual é a missão vereador Assis desse programa? Prestar 

assistência domiciliar para que esses pacientes que ficam internados e que tiveram alta que eles 

possam receber esse atendimento em casa com essa equipe e com isso se for necessário fazer 

fisioterapia e se for necessário fazer curativo, se for prestar serviço que poderiam ser feitos no 

hospital porém no hospital eles correm risco maior de infecção hospitalar e de não se recuperar 
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prontamente. Então assim como se esgota esse ciclo da assistência hospitalar dispensadas a esses 

pacientes de internação hospitalar eles precisam ter um atendimento terapêutico e a ideia então é 

levar esse atendimento a esse residente no perímetro dentro do município. Porém a dificuldade 

para que chegue até a zona rural ou a lugares mais distantes isso também é fato que nós 

precisamos considerar porque a zona rural hoje ela não tem uma estrutura que é condizente para 

atendimento dentro das Unidades de Saúde, mas temos um técnico que trabalha fazendo um 

brilhante papel nas Unidades da zona rural mas isso é insuficiente para um atendimento de melhor 

qualidade. Esse programa Assis ele foi criado pela portaria ministerial 2527 de 2011 alterado pela 

portaria1963 de 2013 que são essas normas que regulamenta de que forma esse serviço deve ser 

prestado. Vereador Assis já vou te adiantar que vou fazer documento essa semana vamos 

encaminhar a Secretaria Romina solicitando esclarecimento sobre o não atendimento ao pedido de 

vossa excelência e depois obviamente lhe comunico aqui no parlamento. Para que esse paciente 

tenha segurança melhor no conforto do lar e esse atendimento Assis é preciso formar equipes tanto 

EMADE (Equipe Multidisciplinar) que é formada por técnicos. Fisioterapeutas, enfermeiros, 

médicos que é uma equipe de apoio só que hoje o município de Altamira só conta com a EMADE, 

isso é preciso que façamos vamos dizer ajustar esse programa dentro do município para que ele 

possa de fato levar esse atendimento, qual o público alvo? São pacientes egressos do hospital 

principalmente aqueles que tiveram alta hospitalar de todas as idades admitindo através de crédito 

de legitimidade e também eles precisam estar na abrangência do território dessa equipe 

multidisciplinar que hoje nós só temos uma equipe aqui em Altamira, eu acho que é preciso 

repensar o programa como meio de amplia-lo para que possa cobrir maior esse território que você 

sabe que é tão vasto quanto ao território de Altamira que é o maior município aqui do brasil. 

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 quinze dias do mês de junho do ano de 

dois mil e vinte e um.  
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