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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

DEZESSETE DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte 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, João Estevam da Silva Neto, Olailton Carvalho Ferreira, e 

Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira. Sendo justificada a ausência dos vereadores: 

Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (viajando/Belém/para tratar assunto de interesse do 

município de Altamira), Ivonnelson Alves Soares (zona rural), Juares Giachini (Castelo de 

Sonhos/doente), Roni Emerson Heck (Castelo de Sonhos) e Tânia Souza da Silva (doente). O 

senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino do Estado Pará.  Em 

seguida o senhor Presidente 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 o senhor Presidente considerando a ausência de quatro vereadores 

que estavam presente na reunião anterior, por estarem viajando e, considerando também que os 

vereadores que estavam presentes, se abstiveram de votar em razão de não terem participado da 

reunião, o senhor Presidente retirou de pauta a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dez de 

agosto, para que a mesma seja votada na Reunião do dia vinte e quatro de agosto. Em seguida 

passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora Thais Nascimento que fizesse a leitura 

das matérias, que constava de: SÓ LEITURA. Projeto de Lei n.º 043/2021, de iniciativa do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de 

Passageiros Gerenciado por Plataforma de Tecnologia no município de Altamira. Projeto de Lei 

n.º 042/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que Institui o Fundo Municipal do Trabalho, 

Emprego e Renda do município de Altamira. Projeto de Lei n.º 041/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que Institui a Semana Municipal da pessoa com Deficiência 

Intelectual e Múltipla. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 552/2021, de 

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

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas a 

substituição dos ônibus que realizam o Serviço Municipal de Transporte Público de Altamira.  

Indicação n.º 553/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, 

realizar o serviço de reforma e ampliação da EMEF Dr. Octacílio Lino, localizada na Av. 

Tancredo Neves.  Indicação n.º 550/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere 

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

competente, providenciar a reforma da UBS Nova Altamira, bem como a aquisição de medico 

para atender no local, uma vez que referido o posto encontra-se sem este profissional. Indicação 

n.º 551/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de drenagem, linha d’água e pavimentação asfáltica nas Ruas 04 e 05, e, na Travessa 02, 

no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 544/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, que o 
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Executivo Municipal faça a efetivação dos servidores públicos com mais de 15 anos de serviço. 

Indicação n.º 545/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de 

Integração Social (SEMIS), seja reativado as oficinas e cursos profissionalizantes, para os jovens 

do Município de Altamira. Indicação n.º 555/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, 

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

Departamento Municipal de Trânsito, realizar o serviço de pintura da sinalização horizontal de 

estacionamento para vaga especial na Alameda Polivalente, próximo ao Núcleo de Integração 

Neuro e Sensorial (NINS), no bairro Jardim Uirapuru. Indicação n.º 542/2021 de iniciativa do 

vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Secretaria competente, realizar os serviços de pavimentação asfáltica, com 

toda infraestrutura na comunidade do Cupiúba, lado direito e lado esquerdo, as margens da 

rodovia Magalhães Barata, estrada da Serrinha. Indicação n.º 543/2021, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, 

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

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar os serviços de saneamento 

básico, calcamento, meio fio e asfaltamento na Rua SF-07, no loteamento São Francisco.  

Indicação n.º 547/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, 

que autorize recuperação da Rua Pio XII, Bairro Bela Vista. Indicação n.º 548/2021, de iniciativa 

da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do 

Pará, no sentido de solicitar, através da secretaria competente, para que seja realizada a 

manutenção ou compra de aparelhos novos de Endoscopia e Colonoscopia para o HRPT (Hospital 

Regional da Transamazônica).  Indicação n.º 549/2021, de iniciativa do vereadora Tânia Souza, 

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

Secretaria competente, para que tome providências quanto a instalação de placas de identificação 

com o nome das ruas do bairro Buriti. (Avenida dos Buritis, Douglas Miguel Sawczuk e 

Transamazônica). Indicação em Conjunto n.º 554/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato, Enfermeiro Jaime e Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar estudo de viabilidade 

técnica, com o objetivo que se construa um novo Parque de Exposição em Altamira. AVULSOS: 

Ofício n.º 196/2021-GAP e Mensagem sem número do Executivo Municipal, encaminhando o 

Projeto de Lei n.º 042/2021.  Ofício n.º 186/2021-GAP e Mensagem sem número do Executivo 

Municipal, encaminhando o Projeto de Lei n.º 043/2021. Ofício n.º 059/2021, enviado pela 

senhora Gilcemary Brito Gomes – Presidente da APAE, comunicando que no período de 21 a 28 

de agosto, será comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. 

Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as 

matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.º 552 e 553/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato. Indicações n.ºs 550 e 551/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicação 

n.º 545/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação n.º 554/2021, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 542 e 543/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicação n.º 546/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação 

n.º 547/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 548 e 549/2021, de 

iniciativa do vereadora Tânia Souza. Indicação em Conjunto n.º 554/2021, de iniciativa dos 
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vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime e Davi Teixeira. Fazendo uso da palavra o 

vereador Assis Cunha após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 542 e 543/2021, de iniciativa do vereador Assis 

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

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

Indicações n.ºs 550 e 551/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Agradeceu. Em 

seguida à Mesa Diretora considerando que a vereadora Socorro do Carmo, não se fazia presente 

para poder fazer a sua defesa, acatou a sugestão de retirar de pauta a Indicação de nº 544/2021, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Em seguida o senhor Presidente facultou a 

palavra a senhora Gilcimary Brito Gomes – Presidente da APAE de Altamira, quero dizer da 

minha alegria e honra de poder está aqui hoje, onde me sinto muito feliz com a indicação do 

vereador Silvano onde vai instituir a lei que vai garantir a semana municipal da pessoa com 

deficiência intelectual múltipla. A APAE ao longo de sessenta anos na promoção da luta dos 

direitos da pessoa com deficiência realiza a semana nacional da pessoa com deficiência, essa 

semana tem como objetivo mostrar a luta a conquista e também despertar o que precisamos 

conquistar. É muito bom saber que vocês que estão preocupados com nossos filhos eles precisam 

de oportunidade, eles precisam de espaço e nós como mães também precisamos de ajuda porque 

não conseguimos sozinhas, precisamos ser uma família e ser família não é somente ser pai e mãe é 

ser todo aquele responsável pelo crescimento e desenvolvimento de uma pessoa é muito bom 

saber que vocês fazem parte de nossa família, o desejo diário é rogar a Deus e pedir a ele que 

ilumine esse lugar e que traga a cada um de vocês o querer de sempre fazer o melhor que é o que 

nós precisamos., Hoje o Presidente Silvano iniciou a sessão falando do COVID e quando falamos 

de COVID falamos da questão do isolamento social, o isolamento social já era presente em nossa 

vida e com o COVID  vocês puderam sentir  exatamente já  há quase dois anos e quanta dor vocês 

sentiram de não  poder está com quem mas amamos, de se limitar em tudo. Então a família da 

pessoa com deficiência ela já vive em isolamento social porque a gente dificilmente temos chance 

de estarmos nos lugares. Na próxima terça-feira vamos estar aqui para falar um pouco dos nossos 

sonhos, dos nossos projetos da APAE como instituição. Eu escuto o que as pessoas falam que 

somente a APAE tem oportunidade mas nós temos um esforço muito grande, uma coragem que 

ultrapassa nossas limitações. O tema da semana da pessoa com deficiência de 2021 É Tempo de 

Transformar Conhecimento em Ação. Agradeceu. Em seguida foi facultado a palavra a Gabriela 

Macieira - Coordenadora Especial das Políticas das Pessoa com Deficiência do Município de 

Altamira, nesse momento quero falar um pouco da nossa causa tão importante que é as pessoas 

com deficiência, dizer que temos desenvolvido um trabalho desde março de 2021, uma 

coordenadoria nova que vem para agregar a luta da pessoa com deficiência. Na semana passada 

estive aqui para conversar com o Silvano Presidente da Casa onde o mesmo abraçou com muito 

carinho se disponibilizou em estar em parceria conosco na sema da pessoa com deficiência. A 

princípio vi somente para falar que eu e a Gilcimary gostaríamos de uma fala no dia vinte e quatro, 

onde ele nos disponibilizou. Eu costumo dizer nossa luta das pessoas com deficiência ela está 

acima de interesse pessoais e partidárias, nós precisamos entender que as pessoas com deficiência 

elas precisam cada vez mais de voz, espaço na sociedade. A pessoa com deficiência ela não quer 

viver recruza dentro de um quarto ou dentro de um hospital, nós queremos trabalhar, viver em 

sociedade. A parceria com a Gilcimary da APÀE em Altamira, ela tem me ensinado muito porque 

ela fala muito em família de trabalhar a família da pessoa com deficiência também. Estamos aqui 
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para dizer que a coordenadoria ela está para agregar junto as associações que já existem em 

Altamira que já desenvolve um trabalho junto as pessoas com deficiência, eu sempre procuro 

atender a todos na secretaria de integração social, estou atenta as demandas do município. Uma 

das primeiras ações à frente da coordenadoria foi visitar o ateliê da APAE fiquei encantada com o 

trabalho que é desenvolvido naquele ateliê. Então eu procuro atender de perto as pessoas com 

problemas do nosso município, apesar de ser uma cadeirante eu sei que existe problemas além dos 

meus. Eu entendo que é um marco essa semana da pessoa com deficiência esse projeto de lei é 

marco na luta da pessoa com deficiência do nosso município, porque a partir de agora seremos 

lembrados anualmente, teremos esse apoio da Câmara Municipal de Altamira. Quero também 

deixar registrado que a coordenadoria lançará um cadastro municipal da pessoa com deficiência, 

mapearemos todas as pessoas, iremos detectar nosso público, trabalharemos com mais eficiência 

para sabermos quais as nossas maiores demandas para que possamos estarmos trabalhando com as 

políticas públicas em cima dessas demandas. Aqui deixo meu pedido de apoio dessa Casa de 

quando o cadastro for lançado para que possamos também estar divulgando. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora Thais Nascimento que fizesse a verificação de 

quórum. Havendo número legal, o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário p0ara saber 

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

submeteu a mesma para VOTAÇÃO:  Indicações n.º 552 e 553/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 550 e 551/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime.  

Indicação n.º 545/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação n.º 

554/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 542 e 543/2021, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicação n.º 546/2021, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicação n.º 547/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 

548 e 549/2021, de iniciativa do vereadora Tânia Souza. Indicação em conjunto n.º 554/2021, de 

iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime e Davi Teixeira. Aprovadas a 

unanimidade. 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: começo 

minha fala parabenizando por esse projeto de lei onde institui a pessoa com deficiência intelectual 

e múltipla. Ouvimos atentamente a fala da Gilcemary e da Gabi sobre a inclusão social, isso é 

atinado com a participação ativa seja na cultura, esporte, no social, e desenvolvimento social. 

Observamos a importância da inclusão na parte de emprego e renda do nosso município. Então só 

tenho a parabenizar esse projeto de lei, e já antecipo a Gabi que sou favorável hoje e sempre. Falar 

das nossas atividades desempenhada em Brasília nos dias 09 a 13 de agosto, juntamente om o 

vereador Adevaldo Brito em discussão de pautas com nosso Deputado Federal Joaquim 

Passarinho. Dizer a você Gabi que foi entregue seu projeto nas mãos do Deputado Joaquim 

Passarinho onde o mesmo disse que vai ler atentamente e resolver o que foi solicitado por você. 

Dizer que hoje o município de Altamira recebe um trator na capital nosso Prefeito Claudomiro 

Gomes estar lá receber onde foi uma emenda parlamentar do Deputado Joaquim Passarinho 

solicitada pelos vereadores do PSB, graças a Deus o município hoje será contemplado com mas 

um trator onde irá contribuir aos moradores da zona rural, aos agricultores rurais que precisam 

desta ferramenta para trazer alimentos para zona urbana, Bem como o vereador João Estevam já 

colocou aqui se o homem do campo não planta o homem da cidade não janta onde sou de acordo 

completamente. Outra vitória e conquista de políticas públicas em nossa cidade é a emenda 
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parlamentar de nº de empenho 2021 NE00E2645 que é de uma ambulância para este município. 

Outra emenda do Deputado Federal Joaquim Passarinho solicitada pelos vereadores do PSD essa 

ambulância será destinada para zona rural especialmente para o Assurini. Essa emenda 

parlamentar ela foi empenhada o Deputado nos informou juntamente com sua equipe em Brasília 

que até o início do mês de setembro essa ambulância vai ser disponibilizada para o município, haja 

vista que o município já fez o cadastro foi aberto o sistema para fazer a licitação, aquisição e a 

compra dessa ambulância. Outra notícia maravilhosas para nosso município é uma emenda de 

bancada extra no valor de trezentos mil reais que será para custeio onde será decido juntamente 

com o Prefeito para onde será destinada essa emenda. A outra informação é sobre outra emenda 

parlamentar no valor de duzentos mil reais que será destinado a Secretária de Integração Social, 

que será para aquisição de cestas básicas para nosso município. Pedimos isso ao nosso Deputado 

porque sabemos que nosso município está passando por uma situação grave de desemprego e se 

nós unirmos forças independentemente de partido conseguiremos dias melhores para o município. 

No dia 16 de agosto de 2021, estive exercendo meu papel de legislador estive visitando o CAPS e 

lá constatei a contratação de duas psiquiatras para o município. Do dia 09 a 13 foram atendidos 

pelo CAPS 02 setenta e cinco pacientes, o que seria CAPS 02, atendimento aos adultos e no CAPS 

i que é destinado a crianças e adolescentes foram atendidos vinte e seis pacientes. Dizer também 

que as cirurgias eletivas já retornaram. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi 

Teixeira, após os cumprimentos disse: quero informar que na semana passada participei 

juntamente com a Gabi, o Silvano do shopping da primeira infância através do Programa Criança 

Feliz um programa que trata das crianças de zero a seis anos, programa muito importante que 

também atua com as gravidas principalmente com apoio a educação com assistente social a saúde 

realizada pela SEMAT. O Presidente apresentou uma indicação com relação à questão da nova 

aquisição de ônibus, ontem visitamos o centro de transportes fomos recebidos pelo diretor 

Santarém e vimos a necessidade da renovação da frota, hoje em Altamira tem seis ônibus que não 

tem muito tempo de uso de aquisição e porem estão desgastados assim não tendo mas condições 

de uso. Já apresentei indicação para que seja ampliado o horário de atendimento nos finais de 

semana para as pessoas que moram em bairros distantes assim conversamos sobre as necessidades 

e com certeza quem ganha com a qualidade é a população, hoje Altamira cresceu muito são RUCs, 

novos loteamentos, então são muitas pessoas que precisam se deslocar diariamente. Essa semana 

realizei visitas nos bairros Vista Alegre, Coração de Mãe, vi as necessidades principalmente nas 

questões de transporte e ruas. Sabemos que toda ação do Executivo incide nessa situação. 

Agradeceu. O senhor Presidente consultou o Soberano Plenário para saber se o mesmo acatava 

prorrogar a sessão por mais trinta minutos. Aprovado a unanimidade. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Enfermeiro Olailton, após os cumprimentos disse: informar que no dia vinte e 

um participei de um programa de TV chamado de IPOTIQUETE onde tive a oportunidade de 

contar um pouco da minha vida, onde expões nossa necessidade e respeito pela população de 

Altamira e o empenho de ser vereador neste mandato. No dia vinte e três de julho estive visitando 

o bairro Lama Negra, onde estou acompanhando de perto o desenvolvimento desse bairro porque é 

um bairro que está em nascimento senhor Presidente e como todo bairro que está em nascimento 

ele não tem um pouco de acessibilidade para os moradores do mesmo não tem saneamento básico, 

limpeza pública, não tem energia e nós estamos acompanhando aquele bairro com carinho. Estive 

na Equatorial buscando apoio para que seja instalado a energia, a equipe da Equatorial esteve no 

bairro fazendo a instalação dos postes, isso é uma vitória para aqueles moradores que tem crianças 
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e tem trabalhadores isso é muito importante. No dia dois de agosto visitei a Equatorial novamente 

para assim saber o andamento na questão da energia. No mesmo dia estive visitando a SEMOV, 

no mesmo dia fechamos a noite com visitas importantes que foi com a Diretoria da AGFAL. No 

dia três de agosto tivemos a roçagem e a capina do bairro Colina, onde agradeço a SEMOV pelo 

empenho. Dia sete de agosto foi realizada a terraplenagem do Bom Jardim no Assurini, onde fiz 

questão de estar presente. O vereador João Estevam solicitou um aparte o qual foi concedido após 

os cumprimentos disse: estive no Assurini e sabemos que tem muitos travessões críticos, também 

sabemos que tem poucos meses de administração assim não deu tempo de fazer tudo, no Assurini 

o Prefeito pode trabalhar até janeiro que ele não dar conta de fazer todos os travessões e que não 

dar conta são mais de dois mil quilômetros de estrada. A estrada do Bom Jardim ficou excelente. 

Agradeceu. Dando continuidade o vereador Olailton disse: dizer que já fui várias vezes no 

Assurini, não fui sozinho nem uma vez sempre fui acompanhado de colegas parlamentar, quando 

passávamos nos buracos filmávamos, tirava fotos, fazíamos nosso papel de legislador e quando 

chegamos aqui enviamos ofícios para o Executivo. Sempre cobramos do Executivo e como 

sempre foi falado que no início do verão os trabalhos iniciava, dizer que os trabalhos já estão 

acontecendo relacionados a terraplenagem. No dia nove de agosto foi aberto o edital da cultura, 

edital Maria Barateira pela Prefeitura, Secretaria de Cultura. Essa é a agenda deste vereador. 

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

disse: senhor Presidente vou fazer diferente enquanto todo mundo elogiou a APAE além de 

elogiar este vereador juntamente com o vereador Tércio vamos nos comprometer de com seguir 

emenda com o Deputado Joaquim Passarinho para a APAE por conta das dificuldades que a 

mesma passa devido a pandemia. O vereador Tercio Brito, solicitou um a parte o qual foi 

concedido após os cumprimentos disse: importante dizer para conhecimento da Gilcimary na vez 

anterior que o Deputado Gustavo SEFER veio em Altamira conversamos com a Gabi que tem uma 

emenda disponibilizada o valor de cem mil reais através do Deputado Estadual Gustavo SEFER, 

ligamos para o Deputado da sala da Gabi ficou combinado de fazer articulação com o município 

de como a APAE tem que receber esse recurso e ouvir também a Prefeitura para que possa ser 

contemplado também  a APAE possa receber esse valor de emenda parlamentar no valor de cem 

mil reais. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Adevaldo disse: com certeza Presidente o 

Deputado Joaquim Passarinho vai dizer não. Também quero fazer um desafio senhor Presidente 

convidar todos os nobres colegas e já me coloco à disposição para doar vinte e cinco reais todos os 

meses até final do meu mandato. Fazer um desafio a todos os quinze vereadores para que 

possamos fazer essa doação. Quero agradecer ao Executivo pela contratação das profissionais 

psiquiatras que foi indicação deste vereador. Também parabenizar a secretária de saúde pela 

agilização dos medicamentos. Presidente vou fazer outro desafio até porque o colega Tércio 

apresentou uma indicação solicitando um Posto de Saúde no bairro Sudam II, com o nome do 

saudoso Vereador Dr. Agnaldo Rosas. Agora vou voltar ao passado lembrar de uma pessoa que é a 

cara da Feira Agropecuária peço ao senhor Presidente e a todos os vereadores que seja colocado o 

nome do senhor João Matogrosso no Parque de Exposição, vamos fazer jus a pessoa que ele era, o 

quanto ele somou com o Parque de Exposição. Não desmerecendo o saudoso Dr. Agnaldo Rosas, 

mas é que o Parque de Exposição é a cara do senhor João Matogrosso. Informar que estivemos 

com a comissão do Deputado Joaquim Passarinho, o qual falou no Assurini temos um vídeo onde 

desfia o Presidente da comissão para que fosse colocado o mais rápido possível no Assurini um 

ponto de internet onde já foi empenhado no valor de cem mil reais, dois pontos banda larga um 
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para a cidade e ou outro para a Vila Canaã no Assurini. A vereadora Thais Nascimento solicitou 

um a parte o mesmo foi concedido após os cumprimentos disse: Só para complementar sua fala 

sobre a questão do Parque de Exposição é só vossa excelência apresentar um projeto de lei 

solicitando a Casa que fazemos a análise e votamos. Agradeceu. Dando continuidade o vereador 

Adevaldo disse: fui muito no Parque de Exposição quando o senhor João Matogrosso era 

coordenador onde acontecia festas belíssimas. O vereador Tércio Brito solicitou um aparte o qual 

foi concedido após os cumprimentos disse: com relação à internet na zoina rural dizer que 

participei de uma audiência com o Ministro da Comunicação à respeito do 5G, eu trouxe o projeto 

de lei posso disponibilizar cópia aos nobres colegas que essa lei já existe e que o Presidente 

encaminhou à Câmara dos Deputados para que esse projeto seja 5G na zona urbana, quanto na 

zona rural, onde se dar o nome de Wifi, Brasil e a primeira região do brasil a ser contemplada será 

a região norte. Fico muito feliz João Estevam aqueles moradores que moram no final Assurini 

terão contato com as pessoas da zona urbana principalmente na área da saúde assim teremos esse 

contato mais fácil. E que chegue em nosso município que é de conhecimento do Silvano eu já 

esteve junto a SESPA onde tanto brigamos sobre a tele medicina, então chegando o 5G na nossa 

região facilitará muito no diagnóstico de patologia através da tele medicina. Dando continuidade o 

vereador Adevaldo disse: quero ressaltar senhor Presidente que ainda essa semana vai ser 

empenhado uma emenda no valor de quatrocentos mil reais, para a compras de máquinas, trator, 

patrulha mecanizada. Desse valor de quatrocentos mil reais deve sobra um pouco para 

comprarmos uma distribuidora de calcário para os produtores rurais assim terão mas desempenho 

nas suas atividades. Com certeza o Deputado Joaquim Passarinho está à disposição, ele se colocou 

à disposição não somente do município de Altamira mas de toda Transamazônica. Dizer que 

aquele vereador que sentir vontade de procurar o Deputado Joaquim Passarinho que fique à 

vontade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os 

cumprimentos disse: hoje tive o prazer de conhecer a Presidente da APAE e quero fazer um 

convite. Dizer que conheço muitas pessoas na zona rural com deficiência que trabalham muito eu 

conheço um que capina se rastejando. Parabéns Gabi você que é coordenadora especial das 

pessoas com deficiência, isso é muito importante levar ao conhecimento de toda sociedade saber 

que tem uma equipe voltada para essas pessoas que de certa forma muitos ficam no cantinho se 

achando que não vale nada e no entanto são inteligente tanto quanto outros. Então quero convidar 

a leva-los até a zona rural para vocês conhecerem. Quero também começar a participar de ações da 

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

cumprimentos disse: senhor Presidente hoje vi aqui para dar algumas informações no final de 

semana mais precisamente no sábado estivemos presentes na comunidade Ribeirinha conhecida 

como Ilha do Chicote e lá estivemos levando ação cidadania em parceria com o vereador Olailton. 

Também esteve presente à Prefeitura de Altamira através da Secretaria de Saúde, ofertando os 

serviços odontológicos, atendimentos médicos onde fiquei muito feliz de ver a atuação da 

secretaria porque a comunidade precisa nossos ribeirinhos são esquecidos pelo poder público e ver 

ações como essa garantindo esses direito para essa comunidade me deixa muito satisfeita o que é 

feito de bom temos que propagar também. Estava presente também a polícia militar que fez uma 

apresentação incentivando a educação para as crianças da Ilha, um projeto educativo que a polícia 

militar vem realizando voltado ao público infantil. Tivemos o apoio do Xingu Vivo sempre 

presente nas ações voltadas aos Ribeirinhos onde é um dever deles cuidar dos povos Ribeirinhos 

do nosso município. Informação muito gratificante em ver a quantidade de pessoas que foram 
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atendidas através do poder público, através da Prefeitura Municipal, através do governo do estado 

sempre presente levando ação cidadania, levando educação para essa comunidade. Levando 

também a segunda dose da vacina contra COVID, foi algo incrível de vivenciar mas uma vez 

quem me conhece sabe que eu atuo constantemente nas ações sociais é algo que gosto de fazer e 

vou fazer até o final do meu mandato, só agradecimentos a todos os envolvidos nessa brilhante 

ação que aconteceu nesse final de semana. Ontem estive em reunião com o secretário adjunto da 

SESPA Dr. Cipriano Ferraz estava presentes os NATEAS do Xingu que uma associação de pais e 

mães que representa as criação com aspecto de transtorno autista aqui na nossa região. Nessa 

reunião o Dr. Cipriano ele reafirmou o compromisso na verdade ele confirmou que a contratação 

dentro de sessenta dias nós teremos a contratação de um neuro pediatra para esta atendendo nossas 

crianças aqui na região e também ele informou de que nós seremos agraciados com o NATEAS 

(Núcleo de Atendimento Especializado a Pessoas com Transtorno com Aspecto Autista). O 

NATEAS vai vir implementado com uma Policlínica que será instalado aqui no município de 

Altamira, mas uma vez o governo do estado se mostrando presente na nossa região porque o 

NATEAS também vai atender deforma regionalizada e foi algo de grande importância sou 

conhecedora dessa pauta principalmente dessa causa do autismo é uma bandeira que eu abracei, eu 

defendo e me coloco à disposição também para atuar em parceria com vocês o que precisarem  em 

relação a pessoa com deficiência no que eu puder ajudar estou à disposição. Quero informar que 

nos dias 19 e 20 de agosto será realizado um evento muito importante chamado “Defenda ME” 

evento que será realizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nesse evento estaremos 

abordando  uma temática muito importante  que é o combate à Violência contra a Mulher, estarei 

lá representando a Câmara Municipal de Altamira, porque nós iremos instituir aqui nesta Casa a 

Procuradoria da Mulher dentro do Legislativo é uma forma de fazer um Legislativo mas atuante 

para essa pauta feminina que é de grande importância para o município de Altamira, eu as 

vereadoras Socorro e Tânia se Deus quiser e os colegas ajudarem  aqui com mas provação do 

projeto. Nós estaremos instituindo a Procuradoria da Mulher, visando ampliar a rede de 

atendimento ao combate contra violência a mulher. Então desde já peço apoio dos nobres colegas.  

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

disse: vereador Adevaldo vou começar dizendo o seguinte: tudo a gente vence no diálogo, com 

relação suas proposições nós podemos sentar e conversar sem nem um problema. Não fizemos 

aqui nem uma sessão só para dar apoio a APAE fizemos a sessão para chamar atenção ao público 

que é renegado um público invisível que precisa ser assistido pelo Poder Público. Então não foi 

somente para jogar confete ou para bater palmas. A Gabi tem um plano de trabalho muito 

importante formatando na coordenadoria ela sabe que pode contar conosco para que possamos não 

só propagar mas fazer com que saia do papel. As vezes a ajuda financeira é importante é mas ela é 

passageira e as políticas públicas elas tem que ser permanentes se não vamos estar todo tempo 

com o pires na mão. A questão das emendas parlamentares elas são importantes mas elas tem um 

prazo de início e fim ainda mais quando elas são custeio que se você instala um programa nesse 

ano e no próximo ano não tiver essa emenda o programa acaba e você não tem como seguir por 

isso que temos que ter políticas efetivas que sejam permanentes. Agradeceu.  Não havendo mais 

manifestantes o senhor Presidente agradeceu as senhoras e senhores vereadores e do povo em 

geral e m nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar a presente Ata que após lida e 

aprovada assinada. Câmara Municipal de Altamira, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e vinte e um.  
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