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pela saúde mental, onde estão preparando para que realmente em breve possamos ter em nosso 

município porque temos muitos dependentes do álcool e da droga. Também da Policlínica que o 

Governador esteve aqui no município já temos o terreno, onde o técnico veio com o secretário 

adjunto do Estado Dr. Cipriano veio até ao município de Altamira juntamente com o Secretário de 

Planejamento ver um terreno para que realmente seja construída a Policlínica onde teremos 

consultas especializadas e exames. A maternidade não tive resposta de imediato de quando seria a 

construção só sei onde será construída só não tive resposta de imediato da maternidade de quando 

começaria a construção, só sei onde o local onde vai ser construída e não tive nem uma resposta 

sobre a questão da maternidade que nós precisamos tanto temos adolescente, mulheres que 

precisam de um maior espaço. Não sei se todos que estão presentes sabem que o único hospital 

que faz parto normal pelo SUS é o Hospital Municipal São Rafael. Então aonde fera o Hospital 

Municipal foram feitas adequações para a maternidade onde aquele hospital era somente para 

média complexidade principalmente traumatologia. Então foi feito adequação para atendermos as 

mulheres no trabalho de parto e puerpério. Sobre a questão do Assurini gostaria de dizer ao 

Cláudio que ouvi com muita propriedade sua fala.  Acredito que a maioria dos edis dessa Casa 

onde está sendo realizado foi falado aqui que não estar sendo feito nada eu discordo dessa fala 

porque está sendo feito sim, foi feito o Bom Jardim I não é somente até na beira do rio tem várias 

localidades nas proximidades que também faze parte do Bom Jardim I. Sabemos que o Assurini é 

grande, onde o produtor que escoar sua produção esse é o anseio. Nós vereadores que defendemos 

a população, não fui eleita somente para defender a zona urbana e sim também a zona rural, então 

discordo porque não sou de A B e C sou vereadora de todos sou do município de Altamira. Então 

dizer aos senhores presentes que o travessão do Pimentel estar sendo feito, também estamos com 

três frentes de serviço na Serrinha, ramal dos Crentes, nos ramais da Floresta e Cipó Ambé, 

Alagado e no Travessão da 05, fora o serviço de tapa buraco que demorou devido o processo 

licitatório mas está sendo realizado no nosso município. 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. Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e quatro dias do mês de agosto 

do ano de dois mil e vinte um. 
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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

TRINTA E UM DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  
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Aos trinta e um dias do mês de agosto 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: Vanderjaime Santos Leite, Maria do Socorro 

Rodrigues do Carmo, Thais Miranda Nascimento, Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva 

Teixeira, Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves Soares, João Estevam da Silva 

Neto, Olailton Carvalho Ferreira, Roni Emerson Heck, Tânia Souza da Silva e Tércio 

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

Farias de Oliveira (doente) e Juares Giachini (Castelo de Sonhos/ doente). O senhor 

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

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos 

senhores vereadores: havendo número legal declarou aberta a reunião em nome de Deus.  Em 

seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião 

Ordinária realizada no dia dez de agosto do ano de dois mil e vinte um. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida passou 

para a ORDEM DO DIA, SÓ LEITURA.  Projeto de Lei nº 046/2021, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha, que assegura o direito ao Parto Humanizado nos estabelecimentos de Saúde no 

Município de Altamira-Pará.  Projeto de Lei nº 047/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo 

Brito, que dispõe em instituir no Município de Altamira o festival do açaí. Projeto de Lei nº 

048/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, dispõe sobre a permanência do profissional 

Fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto, Pediátrico e Neonatal no Município 

de Altamira. Projeto de Lei nº 049/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que regulamenta 

no âmbito do município de Altamira a prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social nas 

redes públicas de educação básica aos termos da Lei Federal 13935/219. Projeto de Lei nº 

050/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional 

especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020.Projeto de Lei nº 051/2021, de 

iniciativa do Executivo Municipal, que institui o Programa CREDLIVRO aos professores da Rede 

municipal de Ensino do município de Altamira. Projeto de Lei nº 052/2021, de iniciativa do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Altamira para o 

período de 2022-2025.0 Projeto de Lei nº 053/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre as despesas em que se aplica o Regime de Adiantamento. LEITURA, DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO. Projetos de Decretos Legislativos n.º 001 a 026/2021, que outorgam comendas 

honorificas de Cidadã, Cidadão e de Honra ao Mérito a:  Agraciado do vereador Silvano 

Fortunato, Romel Luís Cafezakis Amoedo – Honra ao Mérito e Norberto Alves Moreira – 

Cidadão Altamirense. Agraciado do vereador Enfermeiro Jaime, Antônio Ubirajara Marques 

Umbuzeiro – Honra ao Mérito e Manoel Conceição da Silva Filho – Cidadão Altamirense. 

Agraciados da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo Cristiano Cicero Marques de Menezes - 

Cidadão Altamirense. Marlene Ramos de Morais – Cidadã Altamirense. Agraciados da vereadora 

Thais Nascimento, Daniel Braga Bona – Cidadão Altamirense. Anderson Borges Serra – Cidadão 

Altamirense.   Agraciados do vereador Eládio Farias – Ronaldo Aves Soares – Honra ao Mérito. 

Ronaldo Alves Soares – Honra ao Mérito. Benedito Maciel Filho – Honra ao Mérito. Agraciados 

do vereador Davi Teixeira, Walter Antônio de Moura – Cidadão Altamirense. Igreja do 
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Evangelho Quadrangular – Honra ao Mérito. Agraciados do vereador Adevaldo Brito, Marlene 

Vieira Rigone Cidadã Altamirense. Rosivaldo Santos Cambuhy Honra ao Mérito. Agraciados do 

vereador Nelsinho Campeiro, Maurício Mirando do Nascimento – Honra ao Mérito. Jonh 

Moreira Neiva – Cidadão Altamirense. Agraciados do vereador Enfermeiro Olailton, Carlos 

Augusto Soares dos Santos - Cidadão Altamirense. Suelen Machado dos Santos Honra ao Mérito. 

Agraciados do vereador Roni Heck, Eleandro Rogério Pereira Cidadão Altamirense. Estevão 

Leão Araújo - Cidadão Altamirense. Agraciados da vereadora Tânia Souza, Marcelo Salazar 

Cidadão Altamirense. Maria Mônica do Socorro Rocha Sousa – Cidadã Altamirense. Agraciados 

do vereador Enfermeiro Tércio Brito, Raimunda Rejane de Sousa Braga – Cidadã Altamirense. 

Marcos da Costa Frugone – Cidadão Altamirense. Agraciados do vereador Assis Cunha, Sérgio 

Vieira Mota – Cidadão Altamirense. Rosangela Moura Lima Calado – Honra ao Mérito. Indicação 

n.º 561/2021 de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente construir uma piscina, para pratica 

de Hidroginástica no Cetro de Conveniência do Idoso – CCMI. Indicação n.º 582/2021 de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir 02 (duas) pontes, uma na comunidade 

Tacunha e uma próxima a propriedade da dona Kinha, no Assurini. Indicação n.º 591/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, oficia-se a senhora Romina Alves de Brito - Secretaria 

Municipal de Saúde, apoiar à “Campanha Setembro Amarelo”, mobilizando profissionais de saúde 

mental de Altamira, no intuito de promover, no espaço da Câmara Municipal, uma palestra sobre 

como identificar possíveis indícios de suicídio e preveni-los. Indicação n.º 593/2021, de iniciativa 

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

através da Secretaria competente, realize o serviço de limpeza e clorificação da caixa d’agua 

comunitária do bairro São Domingos. Indicação n.º 584/2021, de iniciativa da vereadora 

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

que através da Secretaria Municipal de Saúde, contratar um odontólogo para atender no HGA e no 

Programa Melhor Casa. Indicação n.º 585/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

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

Municipal de Saúde, realize o implante de DIU-Dispositivo Intrauterino nas Puérperas no pós 

parto. Indicação n.º 596/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de 

iluminação Pública, na Rua Edla Vieira, Conjunto Residencial Santa Benedita.  Indicação n.º 

597/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realize o serviço de pavimentação asfáltica 

com infraestrutura na Rua Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Bela Vista. Indicação n.º 580/2021 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construção de um estacionamento com cobertura no 

cemitério São Sebastião, sentido Brasil Novo.  Indicação n.º 581/2021 de iniciativa do vereador 

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

competente, construir um ponto turístico na Orla do Cidade, no final do espigão da praia artificial 

no rio Xingu.  Indicação n.º 583/2021, de iniciativa do vereadora Tércio Brito, que sugere ao 
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senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 

serviço de reforma e pintura do Estádio Municipal Bandeirão, ampliação da arquibancada, 

construção de banheiros e lanchonetes para o público. Indicação n.º 590/2021, de iniciativa do 

vereadora Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, través da 

Secretaria competente, a implantação do Departamento de Modalidade Esportivas para as pessoas 

com deficiências no Município de Altamira. Indicação n.º 586/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, viabilizar a recuperação do Travessão da Nega da Peixaria, no Assurini. 

Indicação n.º 588/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a recuperação do ramal 

do Limão, adjacente do travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 587/2021, de iniciativa 

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

através da Secretaria competente, que autorize a recuperação e a instalação de iluminação pública 

na Avenida Cicero Maia, Bairro Sudam I. Indicação n.º 589/2021 de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, que autorize a instalação de iluminação pública na Rua Marechal Rondon, 

Bairro Independente I. Indicação n.º 594/2021, de iniciativa do vereadora Tânia Souza, que sugere 

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

providencie a pavimentação e o calçamento com blokretes, na Rua Pedro Henrique Mauad, 25 de 

Agosto e 25 de Julho, no Bairro Jardim Independente II. Indicação n.º 595/2021, de iniciativa do 

vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, o serviço de patrolamento, empedramento e 

compactação das vias, no ramal Monte Santo, próximo a escola São Pedro   Indicação em 

Conjunto n.º 598/2021 de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Davi 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Quadra de Esportes na comunidade 

Serrinha. Indicação em Conjunto n.º 599/2021 de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, 

Enfermeiro Jaime, Davi Teixeira e Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma sede 

própria para o Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN. Moção n°025/2021 de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que solicita apoio à campanha de Mundial “SETEMBRO 

AMARELO” de Conscientização e Combate ao Suicídio, que tem como marco o dia 10 de 

setembro. AVULSOS: Ofício n° 205/2021, do Executivo Municipal, respondendo ao Ofício n.º 

165/2021, desta Casa. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 

submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Projetos de Decretos Legislativos n.º 001 a 

026/2021, que outorgam comendas honorificas de Cidadã, Cidadão e de Honra ao Mérito. 

Indicações n.ºs 561 e 582/2021 de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 591 e 

593/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 584 e 585/2021, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 596 e 597/2021, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 580 e 581/2021 de iniciativa do 

vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 583 e 590/2021, de iniciativa do vereadora Tércio Brito. 
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Indicações n.ºs 586 e 588/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 587 e 

589/2021 de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 594 e 595/2021, de 

iniciativa do vereadora Tânia Souza. Indicações em Conjunto n.ºs 598 e 599/2021 de iniciativa 

dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Davi Teixeira e Enfermeira Socorro do 

Carmo. Moção n° 025/2021 de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime.  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 580 e 581/2021, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam, após os 

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

Indicações n.ºs 586 e 588/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito, após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 583 e 590/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 584 e 585/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Silvano Fortunato, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 561 e 582/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

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

Caramuru - Presidente da Associação Desportista de Altamira (ADEPIX), após os cumprimentos 

dirigiu se aos nobres edis, onde solicitou apoio para que possa trabalhar em prol da associação. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora 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. 

Não havendo manifestantes submeteu a mesma para VOTAÇÃO:  indicações n.ºs 561 e 582/2021 

de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 591 e 593/2021, de iniciativa do 

vereador enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 584 e 585/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 596 e 597/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Indicações n.ºs 580 e 581/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 583 e 

590/2021, de iniciativa do vereadora Tércio Brito. Indicações n.ºs 586 e 588/2021, de iniciativa do 

vereador João Estevam. Indicações n.ºs 587 e 589/2021 de iniciativa do vereador Nelsinho 

Campeiro. Indicações n.ºs 594 e 595/2021, de iniciativa do vereadora Tânia Souza. Indicações em 

conjunto n.ºs 598 e 599/2021 de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, 

Davi Teixeira e Enfermeira Socorro do Carmo. Moção n°025/2021 de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQE/MESA 

DIRETORA. Projetos de Decretos Legislativos n.º 001 a 026/2021, que outorgam comendas 

honorificas de cidadã, cidadão e de honra ao mérito a pessoas que se destacam no 

desenvolvimento de Altamira. Aprovados 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:  quero nesse momento cobrar a senhora Romina – 
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Secretária de Saúde com relação ao programa melhor em casa, esse programa melhor em casa já 

está dizendo temos que levar a saúde até as residências. Estou acompanhando mas o menos uns 

dez a doze meses esse programa. Tenho um amigo que sofreu um acidente que hoje não tem 

condições de se movimentar é tetraplégico e estar desassistido há quase um ano. Passaram os 

meses da gestão passada e porém estamos numa nova gestão e até hoje o mesmo não foi atendido 

vereador Roni essa pessoa através do programa melhor em casa, essa pessoa não tem condições 

Presidente e estava fazendo com muita dificuldade particular e a família não tem condições de 

arcar com isso. Então na semana passada fiz oficio a Secretária de Saúde foi notificada a secretária 

e o senhor me informou que foram lá, mas precisamos que realmente saia do papel e que de fato 

essa pessoa não por ser amigo e sim porque é um programa federal que ele realmente seja de fato 

resolvido. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os 

cumprimentos disse: quero falar sobre a questão de algumas consultas no Hospital Regional, em 

especial começando pelo serviço de mastologia há mais o menos uns quinze dias estou sendo 

procurada por pessoas que tem nódulos da mama. Tem uma moradora da lagoa do Jardim 

Independente I que ela estar há mais de quinze dias com um nódulo na mama ela foi na UPA e lá 

mandaram ela ir num ginecologista, essa senhora está pedindo ajuda para várias pessoas para 

conseguir ir ao ginecologista. É muito importante a gente saber que temos que orientar o 

profissional para que ele saiba que no hospital regional temos uma das melhores médicas na nossa 

região que é a Dra. Viviane, essa senhora vai para a consulta no HGA e sabe Deus quando ela vai 

conseguir passar com essa mastologista no hospital regional. Então é importante estarmos 

interligados com os profissionais tanto das Unidades Básicas quanto da UPA, HGA para assim 

informar o fluxo dos atendimentos hospital regional atende otorrino, endócrino, vascular, neuro, 

pediatra, reumato, essas três especialidades os médicos vem de Belém todos os meses e passam 

três a quatro dias por semana aqui. Neurocirurgia e buco maquicilo são pacientes que são 

internados no hospital regional e são avaliados após terem alta por esses especialistas. Então para 

ajudarmos esses pacientes que precisam de suporte   no hospital regional existe fluxo para dar o 

melhor caminho para cada pessoa que precisa. Constantemente eu e o Tércio a gente verifica 

vários paciente que também precisam de suporte em Belém, para fazer cateterismo, fazer anjo, 

então o sistema ele muda e o povo não sabe que o sistema mudou. Existe uma forma na regulação 

que antes não ficava com seu pedido original e hoje não fica mas hoje fica somente com a xerox 

para que assim evite de perder seu papel. São coisas simples que trazem resultado para quem está 

na fila esperando. Apesar do hospital regional ter os melhores profissionais ele atende nove 

municípios e não temos como dar garantia para todas as pessoas que estão na fila, filas que tem 

quatrocentas pessoas com endócrino esperando uma consulta. Então a saúde ela tem vários pontos 

para se trabalhar por mais que tenhamos aqui a bancada da saúde, temos vereadores que não são 

da saúde mas que atuam para ajudar as pessoas. Então tenho vários caminhos para assim poder 

ajudar cada pessoa que precisa, fico triste porque para você ter uma informação da sua posição na 

fila, para saber o caminho que vocês estar precisando para fazer sua cirurgia de pedra na vesícula 

por exemplo, eu acredito que a regulação precisa ter um profissional com paciência para assim 

poder orientar o povo porque o povo bem orientado ele sabe procurar seus direitos. Como eu 

tenho acompanhado a questão da mastologia para pedir para as mulheres procurarem esse 
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atendimento para incentivar que os profissionais possam dar o direcionamento certo para essas 

mulheres. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, 

após os cumprimentos disse: quero dar algumas informações sobre minha semana e também sobre 

algumas atividades da Prefeitura Municipal e também uma pauta especifica da saúde para falar. 

Ontem conversei com a secretária Priscilla, onde temos uma ponte que estamos sendo cobrados a 

ponte da Serrinha que passa na entrada do Cupiúba, a partir de hoje a madeira vai ser enviada para 

lá para começar a construção da ponte. Gostaria de falar aos senhores e senhoras que estive no 

conjunto Santa Benedita juntamente com os moradores também da invasão dos carroceiros aonde 

começamos a cumprir várias demandas e uma das demandas é a questão da iluminação pública, 

foi feito um levantamento aonde todos os postes estão sendo marcados e na quarta-feira teremos 

uma reunião  com a coordenadora do departamento para que possamos estar viabilizando e dando 

uma data para a população que residem naquele bairro para que assim possa estar dando mas 

segurança através da iluminação pública. Participei da abertura da 13ª Conferência da Assistência 

Social, aonde o tema é “Dever do Estado em Busca Sempre de Garantia de Direitos de cada 

Cidadão”. Parabenizo a Presidente do Conselho a Assistente Social Simone Fortunato que 

conduziu muito bem a conferência. Também participei da Semana Nacional da Pessoa com 

Deficiência Intelectual e Múltipla com o tema “É Tempo de Transformar Conhecimento em Ação. 

Gostaria de falar sobre a questão da água dos RUCs , a questão da água dos RUCS é de 

responsabilidade  da Norte Energia, no ano passado tivemos uma reunião que foi a última vez que 

vieram nessa Casa  eles disseram que estava fazendo um favor para a Prefeitura  e eles não estão 

fazendo nem um favor foi entregue a responsabilidade é deles, foram eles que construíram as 

pessoas estavam em suas casas, eles tiraram as pessoas  fazendo propaganda enganosa que eles 

teriam saneamento básico, águia potável, enfim, isso não está acontecendo isso é um problema 

recorrente em nosso município  a questão da água falando em especifico aos RUCs porque 

pediram como a vereadora Tânia falou a ajuda dos vereadores  sobre essa situação. Conversei com 

a Priscila porque a COSALT é de sua responsabilidade também e que nos informou que continua 

ainda da Norte Energia a responsabilidade do abastecimento dos RUCs. Temos problemas sérios 

no município aonde houve um corte de água por vinte e quatro horas por conta de um rompimento 

num cano e a COSALT estaria fazendo todo o trabalho para que retome realmente a questão da 

água em nosso município. Acredito que todos os vereadores estava presente em uma visita no 

início da legislatura o senhor Camilo estava presente os técnicos da Norte Energia que estavam 

presentes disseram que o quantitativo de água temo naqueles tanques são insuficientes para 

abastecer Altamira, por isso que até hoje é necessário os carros pipas fazer o abastecimento nos 

bairros. Visitei também o loteamento Vista Alegre aonde realmente é um loteamento conversei 

com a Priscila ela disse que está no cronograma para realizar o empiçarramento porque não tem 

ruas somente valas. A questão do bairro Bela Vista tem várias indicações nessa Casa para o Bela 

Vista que também está no cronograma   a questão do tapa buraco. Visitei o Michila juntamente 

com a diretora Luzia a escola aonde já foi solicitado a questão da reforma daquela escola. Gostaria 

de informar as senhoras e senhores dos atendimento que estão tendo no HGA esses atendimento 

nós que somos da saúde  e conversamos muito com o Prefeito sobra a saúde do município de Alta 

ira e também a diretora do hospital despacha diretamente com o Prefeito e nós conseguimos com 
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muita luta uma licitação um pregão que quase não saia mas graças a  Deus os atendimento 

começaram Tércio, fiz uma indicação fui atendida através desse pregão aonde temos um médico 

plantonista obstetra  ou seja se acontecer alguma distorcias na mulher em trabalho de parto  tem 

um médico de plantão no HGA para fazer a cirurgia. Então isso é uma conquista ortopedista 

voltou a atender ultrassom temos de todas as partes do corpo, endócrino temos vinte consultas, 

otorrino também temos vinte consultas porque são especialidades de responsabilidade do estado 

mas o município está atendendo em pequenas quantidades mas ajuda dos munícipes de Altamira. 

Eletrocardiograma com laudo as cirurgias eletivas retornaram as vasculares vão ser realizadas 

quarenta cirurgias. Ginecologia aumentaram o número de consultas são cento e setenta consultas e 

por falar em ginecologia temos ginecologista no Centro de Saúde Ilvanir Denardim, no HGA no 

Ilvanir Denardim. Cirurgião geral para fazer as cirurgias eletivas, além das consultas também 

aonde temos cirurgia de pequeno e grande porte, uma conquista muito grande foi o retorno do 

enfermeiro especialista estoma terapeuta faz curativo com sistema de vasocoterapía um 

profissional que voltou para fazer aqueles curativos –principalmente dos pré-diabéticos dando 

qualidade de vida para essas pessoas. Gostaria de falar sobre a questão do Deputado do PSB 

Cássio Andrade, pois o HGA precisa de uma reforma com urgência e como ele falou nas suas 

postagens que já foram pagos setecentos e trinta mil reais para a reforma do HGA, onde só ter os a 

agradecer o Deputado Cássio Andrade. Dizer que o Centro de Reabilitação a Prefeitura fará com 

recursos próprios a finalização. A fisioterapia voltou pelo SUS e em breve as cirurgias 

oftalmológica também vão estar à disposição. Durante três semanas procurei a Secretária 

Municipal de Saúde a senhora Romina Brito a qual até o presente momento ainda não consegui. 

Então todas as indicações, solicitações que eu iria faze-la vou fazer aqui na tribuna talvez pela 

emissora de televisão ela ouça está vereadora, pois não somos palhaços estamos aqui para 

defender os direitos da população de Altamira para representar o povo, então não brinque com os 

vereadores porque representamos o povo de Altamira e nada vai me fazer calar porque somos seis 

vereadores da saúde e somos cobrados pelo povo de Altamira. Então gostaria de dizer que ela 

coloque medicamentos regular nas Unidades de Saúde, que coloque nos carros para funcionar para 

que assim o vereador Tércio não tenha que levar em seu carro os pacientes e que compre também 

apenas quatro tomadas para que o município de Altamira lá no HGA possa ter agência 

trasfuzional. Que possa também fazer uma saúde de qualidade. Senhoras e senhores nessa Casa 

estava presente a secretária Romina os vereadores solicitaram que ela entregasse a pasta da saúde, 

pois ela estava fazendo mal à saúde do município de Altamira e dos nossos munícipes que tanto 

precisam. Eu vereador Socorro Enfermeira do povo como assim conhecida por uma melhor saúde 

para melhor qualidade de vida para o povo de Altamira solicito a saída da Secretária da Saúde 

Romina Brito. Agradeceu. O vereador Enfermeiro Tércio Brito disse: estou junto com você na 

sua fala. Na semana passada estive em três Unidades de Saúde Cruzeiro, Brasília e Sudam II, 

infelizmente está muito difícil nossa saúde. Como foi falado Presidente naquela reunião com o 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretária de Saúde, já me orgulhei muito da saúde municipal e hoje 

tenho vergonha da saúde municipal, mas tenho certeza que esse pedido da líder de governo estou 

junto para que mude a Secretária de Saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Enfermeiro Olailton disse: compactuo com a vereadora Socorro, fizemos aqui uma reunião muito 
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pesada das dezoito a zero horas da manhã, tudo que foi falado por todos esses vereadores a 

secretária simplesmente disse que não era o que nós tínhamos pensado a respeito da saúde e 

naquele dia fiquei me perguntando o que estava acontecendo se a secretária estava sem autonomia 

e simplesmente foi desmentido para todos nós presentes que a saúde estava a mil maravilhas e não 

estar e nós compactuamos com tudo isso. Ontem estive no CAPS fazendo uma vistoria, uma ala 

que tem diversos pacientes a serem atendidos e não é uma área refrigerada estive lá as onze horas 

e estava um calor imenso pacientes psiquiátrico paciente que em qualquer momento pode surtar, 

onde fui muito bem recebida pela coordenadora Juliana que tem todo um preparo para dar apoio 

que a saúde precisa para que seja de qualidade que foi isso que pregamos em toda nossa 

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

cumprimentos disse: este vereador vem dizendo desde o início do mandato que a saúde que não 

vai bem. A vereadora Socorro me pediu para que eu não fizesse certas cobranças na tribuna. Uma 

vez o Enfermeiro Olailton disse que a saúde andava muito bem desde o início do manda que eu 

digo que a saúde não vai bem. Fui combatido por alguns vereadores e agora estão provando que a 

saúde está pior do que no ano passado. Venho clamando todos os dias para o Prefeito para a 

Câmara de Vereadores chamando a bancada da saúde para que possamos fazer alguma coisa. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente 

para que também possa fazer uso da palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Silvano 

Fortunato após os cumprimentos disse: com relação a fala dos vereadores que me antecederam 

em relação ao setor saúde, há muito tempo tenho me afastado desse debate por conta de ter tentado 

muitas vezes o diálogo como vossa excelência sempre cobra aqui nessa Casa, tentar levar 

experiência juntamente com demais vereadores que acompanha a bancada da saúde e tentar 

discutir os problemas e de fato nós tivemos pouca relatividade fomos pouco ouvidos ou não fomos 

ouvidos. Então esse pedido que faz a vereadora Socorro ela foi fruto de uma reunião há dois meses 

atrás nesta Casa com os vereadores com duração de quase cinco horas onde estavam presentes o 

Prefeito, Vice-Prefeito, secretária Romina e alguns técnicos do corpo da Secretaria de Saúde onde 

tudo foi colocado as claras os problemas que a saúde vive que são crônicos são essas cobranças 

que a população faz e vem até está Casa os vereadores relataram em bom som e publicamente para 

os que estavam presente. Nesses dois meses que se passaram e como a fala da vereadora Socorro é 

decisiva e alguns colegas que compartilham dessa fala e nós percebemos que pouco se avançou 

vereador Tércio em relação a essas cobranças. Então me sinto à vontade e os colegas que estão 

aqui fazendo essa fala em externar porque nós percebemos que há pouco diálogo com o 

parlamento, há pouco diálogo com os trabalhadores de saúde e pouco diálogo com a população, 

isso colocamos aqui com propriedade porque todo dia recebemos queixas, denúncias ontem 

mesmo houve uma reunião com os trabalhadores de saúde onde eles externaram os problemas com 

a secretária. Então fica o registro dos vereadores em relação suas indignações sobre o que está 

acontecendo. Dizer que a Presidência está aberta para diálogos para vermos que providência 

tomar. Estive nessa semana participando do encontro do Legislativos Municipais, a Câmara de 

Altamira foi convidada para participar realizada pela União do Vereadores do Brasil (VB) essa 

associação ela é uma associação que congrega todas as Câmaras brasileiras dos cinco mil 

quinhentos e setenta e oito municípios. Esteve em Brasília cerca de quase dois ml vereadores 
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representando as diversas Câmaras do País discutindo problemas regionais, problemas nacionais, 

estaduais e locais e discutindo nossa sobrevivência enquanto vereador porque existem 

movimentos do Congresso de extingui as Câmaras Municipais no País. Foi importante porque lá 

nós tivemos representação do Conselho Nacional do Ministério Público. Tivemos representantes 

do Poder Judiciário. Tivemos também Deputados Federais, Senadores, Ministros, o Governo 

esteve presente em alguns dias na programação. Esse debate é importante porque o Parlamento 

Municipal é aquele que sempre recebe todas as cargas e demandas da sociedade que é o para 

choque é o primeiro a ser procurados pela população é aonde o povo vai bater na porta da casa ou 

aqui no parlamento que também é a Casa do povo já que os Deputados e Senadores estão mais 

distantes da população, o vereador mora na cidade que o povo mora, portanto o povo procura 

primeiros os vereadores. Então é injusto dizer que o parlamento é inoperante, que o parlamento 

não faz nada, que os vereadores são inúteis, mas a gente procura provar ao contrário essa Câmara 

trabalhando por Altamira. Foram dadas entradas nessa Casa vários Projetos de Leis de iniciativa 

dos vereadores e do Executivo Municipal destacando o Plano Plurianual para o exercício 

2022/2025 é importante que todos os vereadores possam se debruçar para que as ações, metas e 

atividades que o governo fará nos próximos quatro anos, o Projeto de Lei que trata do CREDLIVE 

para que os professores possam ter acesso a compra de livros também é um Projeto de Lei 

importante porque vai facilitar o acesso a compra de livros. Temos também o Projeto de Lei que 

trata dos créditos adicionais das secretárias que foram criadas que é importante uma vez que 

deixaram de serem coordenadores para se transformar em estruturas mas complexas e mais 

amplas. Agradeceu. Em seguida o Vice-Presidente repassou a direção dos trabalhos ao senhor 

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

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

Ata que após lida e aprovada será assinada. Câmara Municipal de Altamira, aos trinta e um dias do 

mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.  
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