
Após a Execução do Hino Nacional Brasileiro, o presidente vereador Silvano 

Fortunato declarou aberta a 17ª Sessão Ordinária do dia 15 de junho de 2021.  

Onde destacou-se os Projetos de Lei, os quais foram aprovados pela sua 

maioria. 

São eles:  

 

 - 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 ORIENTAÇÔES DE PRIMEIROS SOCORROS EM CASO DE 

ENGASGAMENTO, ASPIRAÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS E 

PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA DE RÉCEM-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 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 

católico, evangélico e de cunho religioso diverso.  

        § 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 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.  

- 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 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.  

 

Em sequência os vereadores também aprovaram suas referias indicações. 

Nossa acontece todas terças feiras as 09:00 horas, e você é nosso convidado 

especial para participa através de nossa Página Oficial no Facebook.  

  



 


