REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075
Altamira – Pará

PAUTA
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA
1ª Sessão Legislativa – 1º Período - Legislatura 2021/2022
Data: 22/06/2021
SÓ LEITURA
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Silvano Fortunato ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina a Secretaria Municipal de Saúde, sendo:
- R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta
centavos) para que proceda a reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade
Serrinha.
- R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta
centavos) para que seja adquirido equipamentos para a Unidade Básica de Saúde
da comunidade ramal da Floresta.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Jaime ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte quatro reais e cinquenta centavos), que destina a Secretaria Municipal de
Saúde, para que proceda a reforma da Unidade de Saúde da Agrovila Princesa do
Xingu.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Jaime ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte quatro reais e cinquenta centavos) à Prefeitura Municipal de Altamira a fim
de que esta, por meio da secretaria/coordenadoria competente, ofereça estrutura
teórica e prática aos produtores rurais de Altamira no intuito de que sejam
capacitados e habilitados a comercializar seus produtos com empresas privadas e o
setor público das três esferas, adequando-os às exigências legais e técnicas para a
realização destas atividades comercias.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do
Carmo ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 100.000,00 (cem mil
reais), para a Secretaria Municipal de Saúde, construir o Posto de Saúde do Bairro
Alberto Soares.
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- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do
Carmo ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 37.824,50 (trinta e sete
mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), para a Secretaria
Municipal de Saúde, através da Associação de Proteção de Animais e do Meio
Ambiente de Altamira – APATA, CNPJ n.º 19.522.047/0001-43, custear o serviço
de castração de animais de ruas na cidade de Altamira. Castração de Femeas –
Ovariohis Terectomia. Castração de Machos - Orquiectomia.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do
Carmo ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), para implantação de energia solar na Capela Mortuária de Altamira,
instituição gerida pelo Rotary Club. Uma Entidade sem fins lucrativos que
disponibiliza os serviços póstumos para pessoas carentes há mais de 30 anos.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da vereadora Thais Nascimento ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 177.649,00 (cento e setenta e sete mil,
seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), para implantação do
Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista – NATEA em Altamira.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Eládio Farias ao Projeto
de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 177.649,00 (cento e setenta e sete mil,
seiscentos e quarenta e nove reais), a Secretaria Municipal de Saúde, sendo:
- R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta
centavos), que serão destinados para reforma da Unidade Básica de Saúde do
Bairro Bela Vista.
- R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta
centavos), que serão destinados para reforma e ampliação do Posto de Saúde da
Agrovila Vale Piauiense.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Adevaldo Brito ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
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vinte quatro reais e cinquenta centavos), que destina a Secretaria Municipal de
Saúde, para as seguintes aquisições:
- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para compra de 01 (uma) Ambulancha que
atenderá a comunidade do Assurini;
- R$ 38.824,50 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta
centavos), para compra de medicamentos para o Centro de Saúde Nova vida, da
Vila (04 Bocas);
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Adevaldo Brito ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte e quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Agricultura,
para investimentos na piscicultura e inseminação de gado leiteiro e rebanho suíno.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Assis Cunha ao Projeto
de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte e quatro reais e cinquenta centavos), para construção da sede da Associação
dos Moradores do Bairro Liberdade (Nova Brasília II), no bairro Liberdade. CNPJ
n.º 02.725.861/0001-62.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Assis Cunha ao Projeto
de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte e quatro reais e cinquenta centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde,
implantar o sistema de abastecimento de água potável para os moradores da
comunidade Cupiúba, zona rural de Altamira.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Nelsinho Campeiro ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina
- R$ 58.824,50 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta
centavos), a Secretaria Municipal de Agricultura, para Implantar na Vila de 04
Bocas, no Assurini as seguintes estruturas:
- Implantação de 01 (um) Viveiro de Mudas para Cacau, Açaí, Fruteiras, Essências
Florestais, etc.;
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- Aquisição de Equipamentos para inseminação artificial em: Bovinos, Equinos,
Ovinos, Caprinos, Suínos;
- Aquisição de Alevinos para doação, tambaqui, tambacu, piau, tilápia.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Nelsinho Campeiro ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a SEMIS Secretaria Municipal de Integração Social/Coordenação de Esportes, para
realização da Copa de Futebol Rural, abrangendo toda zona rural do Município,
margem direita e esquerda do Rio Xingu dentro das limitações do Município de
Altamira.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Nelsinho Campeiro ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Saúde, para as
seguintes aquisições:
- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para compra de 01 (uma) Ambulancha que
atenderá a comunidade do Assurini;
- R$ 38.824,50 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta
centavos), para compra de medicamentos para o Posto de Saúde da Vila 04 Bocas;
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Juares Giachini ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina a Secretaria Municipal de Saúde:
- R$ 53.294,70 (cinquenta e três mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta
centavos) à Secretaria Municipal de Saúde a fim de que proceda a compra de
medicamentos para atender o distrito de Castelo de Sonhos e,
- R$ 35.529,80 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta
centavos) para que a mesma secretaria proceda a compra de medicamentos para
atender o distrito de Cachoeira da Serra.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Juares Giachini ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 35.529,80 (trinta e cinco mil quinhentos e
vinte e nove reais e oitenta centavos) à Secretaria Municipal de Educação a fim de
que seja adquirido material de trabalho necessário ao bom desenvolvimento das
atividades das EMEIFs e EMEFs dos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da
Serra.
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- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Juares Giachini ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 53.294,70 (cinquenta e três mil duzentos e
noventa e quatro reais e setenta centavos) à Prefeitura Municipal de Altamira a fim
de que proceda, por meio da secretaria competente, melhorias no sistema de
iluminação pública, bem como sinalização horizontal e vertical das vias públicas
dos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Roni Heck ao Projeto de
Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte quatro reais e cinquenta centavos), que serão destinados a Secretaria
Municipal de Integração Social/Coordenadoria de Esportes para aquisição de
materiais esportivos para as equipes de Handebol, Basquetebol, Skatistas de
Altamira.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Roni Heck ao Projeto de
Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Saúde, comprar
medicamentos para o distrito de Castelo de Sonhos.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito
ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 30.000 (Trinta mil reais), que serão
destinados a Secretaria Municipal de Saúde, específico para o posto de saúde
localizado na Ilha do Chicote, para aquisição de medicamentos, Glicosímetro,
Esfigmomanômetro, Oxímetro, termômetro entre outros.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito
ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 58.824,50 (Cinquenta e oito mil,
oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), que serão destinados a
Secretaria Municipal de Saúde, específico para a reforma da Unidade Básica de
Saúde do Bairro de Brasília.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito
ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (Oitenta e oito mil, oitocentos
e vinte quatro reais e cinquenta centavos), que serão destinados a Secretaria
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Municipal de Integração Social, específico para a coordenação de esporte do
município de Altamira, para custear despesas das equipes do futebol e futsal
masculino e feminino.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Davi Teixeira ao Projeto
de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte quatro reais e cinquenta centavos) à Secretaria Municipal de Saúde a fim de
que proceda a Reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade ramal da
Floresta, haja vista que o referido posto encontra-se em situação precária no
atendimento dada complicação de sua estrutura.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Davi Teixeira ao Projeto
de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 48.824,50 (quarenta e oito mil, oitocentos e
vinte quatro reais e cinquenta centavos) à Prefeitura Municipal de Altamira a fim
de que esta, por meio da secretaria/coordenadoria competente, ofereça estrutura
teórica e prática aos produtores rurais de Altamira no intuito de que sejam
capacitados e habilitados a comercializar seus produtos com empresas privadas e o
setor público das três esferas, adequando-os às exigências legais e técnicas para a
realização destas atividades comercias.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Davi Teixeira ao Projeto
de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à Prefeitura
Municipal de Altamira a construir um Barracão ao lado da Unidade Básica de
Saúde da comunidade do ramal Floresta.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Olailton ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 50.824,50 (cinquenta mil, oitocentos e vinte
quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Integração
Social/Coordenadoria de Cultura para aplicação na entidade AGFAL, que
representa os Grupos Folclóricos investir no Festival Folclórico de Altamira.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Olailton ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a Secretaria
Municipal de Agricultura, para Implantação de Viveiro de Mudas para as
comunidades Cipó Ambé e Grota Seca.
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- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Olailton ao
Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e
vinte quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Saúde para
aquisição de medicamentos e insumos hospitalares e, aquisição de um aparelho de
Gasometria (Gasometro) para o Hospital Geral de Altamira São Rafael.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da vereadora Tânia Souza ao Projeto
de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 146.824,50 (cento e quarenta e seis mil,
oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de
Saúde, para aplicar nos seguintes Programas:
- R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta
centavos), para aquisição de Equipamentos para a Central de Regulação e TFD.
- R$ 58.824,50 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta
centavos), para aquisição de Equipamentos para realização de exames PSA, no
Centro de Diagnóstico de Altamira.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da vereadora Tânia Souza ao Projeto
de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a Secretaria
Municipal de Saúde, através da Associação de Proteção de Animais e do Meio
Ambiente de Altamira – APATA, CNPJ n.º 19.522.047/0001-43, custear cirurgias
e aquisição de medicamentos utilizados nas castrações de animais de ruas na
cidade de Altamira.
- Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador João Estevam ao Projeto
de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022, que destina à Secretaria Municipal de Saúde, sendo:
- Destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e
cinquenta centavos) para que proceda a construção do Posto de Saúde, ao lado da
Escola da comunidade Cajueiro, no Assurini.
- Destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e
cinquenta centavos) para que proceda a construção do Posto de Saúde, ao lado da
Escola Travessão da Firma, no Assurini.
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LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
- Pedido de Informação n.º 002/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini,
que sugere ao senhor Paulo Roberto Fontes – Diretor do DNIT Altamira, que envie
a esta Câmara Municipal, cópia do Contrato, bem como o cronograma e a
discriminação dos serviços que estão sendo prestados pela empreiteira J. M na
execução na obra no trecho do Rio Curuá ao distrito de Castelo de Sonhos.
- Indicação n.º 486/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere
ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, instalar aos finais de semanas, 04 (quatro) Banheiros Químicos na
Orla do Cais.
- Indicação n.º 487/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere
ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da guarda Municipal,
destacar guarnições da Guardas Municipal para realizar ronda na Orla do Cais.
- Indicação n.º 488/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere
ao senhor Eleandro Rogério Pereira – Diretor do DETRAN Altamira que em
conjunto com o senhor Manoel Conceição – Diretor do DEMUTRAN,
desenvolvam um programa permanente de Educação de Trânsito nas escola da
Rede Municipal de Ensino e também nas Escola da Rede Privada, esclarecendo os
cuidados que devem ser tomados em relação as regras de trafego.
- Indicação n.º 489/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere
ao senhor Maxnei Pacheco – Secretário Municipal de Educação, que evidencie
esforços junto aos Governos Federal e Municipal, para que seja ampliado o número
de creches em Altamira; e desenvolva em parceria com a Secretaria Municipal
Finanças que estimule a vinda do capital privado para suprir essa demanda, haja
vista o setor público não ser capaz de saná-las.
- Indicação n.º 482/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo,
que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, adquirir 02 (duas) Bombas d’água para atender no
abastecimento de água para o Conjunto Santa Benedita.
Indicação n.º 483/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo,
que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal através da
Secretaria Municipal de Saúde, contratar mais um médico para prestar seus
serviços nos plantões da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, conforme
preconiza o Ministério da Saúde.
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- Indicação n.º 484/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar os serviços de galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de
acessibilidade e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas Travessas Zé da
Vó, Ananias Correa e Presidente Médici e, nas Avenidas Ayrton Senna e Dois
Irmãos, no bairro Coração de Mãe.
- Indicação n.º 485/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar os serviços de galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de
acessibilidade e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas Travessas Oscar
Niemeyer, Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, Raimundo Morais de Menezes
e Altamira, no bairro Coração de Mãe.
- Indicação n.º 490/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao
senhor Adriano Fonseca – Diretor da Equatorial Altamira, a fim de que sejam
destinados 20 (vinte) postes, 01 (um) transformador e técnicos competentes para a
execução do projeto de energização da Comunidade Esperança IV.
- Indicação n.º 491/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao
senhor Paulo Roberto Fontes – Diretor do DNIT Altamira, a fim de que o material
retirado do asfalto na obra de recapeamento da Vicinal Caiapó possa ser doado a
Subsecretaria de Obras de Castelo de Sonhos.
- Indicação n.º 492/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar os serviços de manutenção e encascalhamento no Travessão do Cajá I,
próximo a propriedade do senhor Amarildo, no Assurini.
- Indicação n.º 493/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar os serviços de manutenção no Travessão do Cajá I, próximo a propriedade
do senhor Baiano, no Assurini.
- Indicação n.º 494/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere
ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de reforma e ampliação do barracão da comunidade
Itapuama, no Assurini.
- Indicação n.º 496/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere
ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, que seja realizado o Torneio Anual de Futebol Rural, como também,
inserir no Calendário Municipal de Eventos de Altamira.
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- Indicação n.º 495/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, realizar a reabertura da Farmácia
Municipal de Manipulação.
- Indicação n.º 497/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
contratar um (a) Interprete de Libras para a Coordenadoria Especial da Pessoa com
Deficiência. (CEDEP).
- Indicação n.º 498/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do Departamento
Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de troca dos refletores da
Quadra de Esportes do bairro Colina.
- Indicação n.º 499/2021, 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 da Fraternidade, no bairro Boa Esperança.
- Indicação n.º 500/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, providenciar a criação dos cargos de Psicólogos e Assistentes Sociais
para atuarem nas escolas da Rede Municipal como preconiza a Lei Federal n.º
13.935/2019.
- Indicação n.º 501/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, que viabilize estudos no sentido de aumentar a cota de exames de
tomografia ofertado pelo Hospital Regional Público da Transamazônica – HRPT
ou realizar convenio com clinicas particulares que ofereçam o serviço.
- Indicação em Conjunto n.º 502/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeira
Socorro do Carmo e Juares Giachini, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes –
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, fazer cumprir a Lei
Municipal n.º 3332/2020, que Institui no município de Altamira, a Política
Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
- Indicação em Conjunto n.º 503/2021, 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 com uma Academia ao ar livre, na Agrovila Sol Nascente, no
Assurini.
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- Indicação em Conjunto n.º 504/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito
e Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, retomar o serviço de construção do
Centro de Zoonoses de Altamira.
AVULSOS:
- Folha de Despacho sem número, encaminhado pelo senhor Valdir Parry
Acatauassú – Secretário Adjunto de Gestão de Desenvolvimento Urbano do
Governo do Estado, respondendo a Indicação n.º 394/2021, de iniciativa do
vereador Roni Heck.

