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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da silva Brito, Davi da Silva Teixeira, 

Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves Soares, 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 João Estevam da Silva Neto (zona rural/participando de uma reunião com o 

Secretário de Agricultura) e Juares Giachini (Castelo de Sonhos/doente). O senhor Presidente 

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

Presidente submet5eu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária 

realizada no dia quatorze de setembro do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo manifestante, 

submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção dos vereadores: Nelsinho Campeiro e Roni 

Heck. Em seguida passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo 

que fizesse a leitura das matérias: LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Proposta de Emenda 

Modificativa apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Modificando o 

Artigo 4º, § - 1º e Artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, que passam a ter a seguinte redação: 

artigo 4º – O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por 05 (cinco) representantes do 

Poder Executivo Municipal e por 05 (cinco) representantes de entidades da sociedade civil. § - 1º Os 

representantes do Poder Executivo serão indicados pelo prefeito. Artigo 10 – Os trabalhos do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher serão coordenados por uma diretoria constituída dos seguintes cargos: 

presidente, vice-presidente, primeiro (a) secretário (a), segundo (a) secretário e serão definidos na primeira 

reunião ordinária do Colegiado de Conselho. Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria ao Artigo 4º, 

§ - 1º e Artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM. Parecer apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pelo acolhimento do Parecer apresentada pela Relatoria ao Projeto de Lei 

030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre desconto no pagamento da Tarifa da 

Balsa que faz a travessia sobre o Rio Xingu ao Porto do Assurini, no município de Altamira.  Parecer 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo acolhimento do Parecer apresentada 

pela Relatoria ao Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito 

adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020.  Parecer apresentado pela Comissão 

de Finanças e Tributação favorável à aprovação do Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, que 

autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020.  

Indicação n. º 641/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar através de convênio de parceria, 

realizar implantação de Energia Solar, na Capela Mortuária do Rotary Club de Altamira. Haja vista, que na 

Gestão passada foi aprovada nesta Casa, através de Emendas Impositivas recursos para realização a 

referida obra. Indicação n. º 631/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor 

ilustríssimo senhor Ary Carvalho - Diretor da ADEPARA-Altamira, que providencie atendimento de 

qualidade aos produtores rurais e qualifique os profissionais que prestam esse atendimento por meio de 

cursos e capacitações de atendimento ao público. Também indico que seja providenciando meios para 
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desburocratização dos serviços prestados.  Indicação n. º 632/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Jaime, que oficia se ao excelentíssimo senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que providencie a 

revitalização do trapiche e dos brinquedos na parte da orla conhecida como “novo cais”. Indicação n. º 

625/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente, realizar a recuperação das ruas, Maria 

Alves da Silva, Raimundo Moreira, e Rua da Celpa, localizadas no bairro Ibiza, próximo ao Ponto Alto 

Leilões.  Indicação n. º 626/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, a 

aquisição de um balcão para a secretaria escolar e também cadeiras de escritório, a fim de atender a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental João Rodrigues da Silva, no bairro Mutirão. Indicação n. º 633/2021, 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 ponte da Brasília, situada na 

Travessa Comandante Castilho. Indicação n. º 634/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que 

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

serviço de iluminação pública na BR-230, no trecho conhecido por “três pontes”. Indicação n. º 622/2021 

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

através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura com galeria pluvial, acessibilidade e 

pavimentação asfáltica e/ou bloqueteamento nas ruas Lucindo Sousa, Francisco Caetano Sousa, Joventina 

Acácio Barbosa e Arlindo de Sousa, no bairro Invasão dos Carroceiros. Indicação n. º 623/2021 de 

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

da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura com galeria pluvial, acessibilidade e a 

pavimentação asfáltica ou bloqueteamento nas ruas Antônio Acácio Sobrinho, Alécia Orlandina, Maria 

Salvador Paiva, Edla Vieira e Antônio Pereira de Oliveira, no bairro Invasão dos Carroceiros. Indicação n. º 

624/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, a implantação de um ambulatório no HGA de reabilitação 

pós-Covid, para dar suporte aos pacientes com sequelas graves e leves. Indicação n. º 635/2021, de 

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

através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura com galeria pluvial, linha d’agua, 

calçamento e pavimentação asfáltica ou bloqueteamento na rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim 

Oriente. Indicação n° 627/202, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realize reparos na ponte sobre o Rio Curuá, 

no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n° 638/202, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que 

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

a manutenção de duas maquinas patrol, no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n. º 628/2021, de 

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

através da Secretaria competente, viabilizar a recuperação do Travessão das Mangueiras, no Assurini. 

Indicação n. º 629/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a recuperação do Travessão Seis Irmãos, 

localizado no Km 36, no Assurini.  Indicação n. º 636/2021 de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que 

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

ponto de ônibus na rua 01, em frente à quadra 29-A, 2ª Etapa, no bairro Bonanza. Indicação n. º 637/2021 

de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização da rede de iluminação pública, com a 

troca de lâmpadas queimadas na rua 01, em frente à quadra 29 A, 2ª Etapa, no bairro Bonanza.  Indicação 

n. º 639/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar um parquinho na escola EMEIF Esther de 

Figueiredo Ferraz.  Indicação em Conjunto n° 630/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio 

Brito e Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 
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Secretaria competente, realizar a ampliação do Laboratório da Unidade de Pronto Atendimento 24hrs 

(UPA), a contratação de mais um Biomédico e a contratação de mais um Técnico de Laboratório, como 

também, a aquisição de um Analisador Hematológico de 16 a 28 parâmetros, que atenda a demanda de 80 a 

100 amostras/hora, que consiga ler as 03 (três) partes hematológicas. Adquirir também, um Analisador de 

Bioquímica Automático com capacidade de 300 a 400 amostras/hora, haja vista, a grande demanda de 

usuários diariamente.  Indicação em Conjunto n° 640/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato 

e Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, viabilizar através de convênio de parceria, realizar o serviço de reforma e ampliação da Sede 

do Rotary Club de Altamira. Recursos aprovado na gestão passado, através de Emenda Impositiva 

disponibilizando recursos para realização da obra. Indicação em Conjunto n° 642/2021, de iniciativa dos 

vereadores Silvano Fortunato e Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar através de convênio de parceria, adquirir 02 (dois) 

Resfriadores de Leite. Sendo 01 (um) com capacidade de 1500 litros, marca Solinox, e, 01 (um) com 

capacidade de 1000 litros, marca Solinox. Que serão destinos a Associação de Trabalhadores Rurais do 

Desenvolvimento do PDS Brasília – ATRDPB, no distrito de Castelo de Sonhos/Altamira/PA. Recursos 

aprovado na gestão passado, através de Emenda Impositiva disponibilizando recursos para aquisição.  

Indicação em Conjunto n° 643/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Enfermeiro Jaime, 

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

através de convênio de parceria, adquirir 01 (uma) Grade Aradora com 14 discos de 26” x 6MM, com 

acondicionamento levante controle remoto, com pneu e roda. COD. M004A451. Marca Marchesan. Que 

será destina a Associação de Trabalhadores Rurais do Desenvolvimento do PDS Brasília – ATRDPB, no 

distrito de Castelo de Sonhos/Altamira/PA. Recursos aprovado na gestão passado, através de Emenda 

Impositiva disponibilizando recursos para aquisição. Indicação em Conjunto n° 644/2021, de iniciativa dos 

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

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

troca de lâmpadas queimadas nas Ruas Getúlio Vargas, Washington Luiz, Marechal João Goulart, 

Marechal Deodoro da Fonseca, General Eurico Gaspar Dutra, General João Batista Figueiredo e Travessa 

Jânio Quadros, no Loteamento Bacana. AVULSOS:  Leis sancionadas pelo Executivo Municipal referente 

aos Projetos de Leis: - Lei n° 3346/2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2022. Iniciativa Executivo Municipal. Lei n° 3347/2021, que Institui o programa “Vacina 

Contra a Fome” no município de Altamira. Iniciativa vereador Enfermeiro Jaime. Lei n° 3348/2021, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade dos Hospitais e Maternidades no município de Altamira, a informar aos 

pais, orientações de Primeiros Socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpos estranhos e 

prevenção de morte súbita de recém-nascidos. Iniciativa vereador Silvano Fortunato. Lei n° 3349/2021, que 

dispõe sobre a instalação de sistema de Energia Solar para iluminação em prédios públicos no município de 

Altamira. Iniciativa vereador Enfermeiro Tércio Brito. Lei n° 3350/2021, que dispõe sobre a criação do 

Diário Oficial Eletrônico do município de Altamira. Iniciativa Executivo Municipal. Lei n° 3351/2021, que 

estabelece que as Igrejas e Templos de qualquer culto sejam considerados como atividades essencial em 

períodos de calamidade pública. Iniciativa vereador Davi Teixeira. Lei n° 3352/2021, que dispõe sobre a 

criação da Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos Automotores do município de 

Altamira. Iniciativa Executivo Municipal. Lei n° 3354/2021, que Institui o mês de maio como o mês 

dedicado a ações efetivas de prevenção, combate e enfrentamento ao Abuso e a Exploração sexual de 

Crianças e Adolescentes, designado como “Maio Laranja”. Iniciativa vereadora Thais Nascimento. Lei n° 

3355/2021, que dispõe sobre a cassação do Alvará de Funcionamento de Empresas e Postos estabelecidos 

no município de Altamira que revenderem combustíveis adulterados. Iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo. Lei n° 3356/2021, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais 

na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal de Altamira na internet. Iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo. Lei n° 3357/2021, que institui no município de Altamira, a Semana 
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Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Iniciativa vereador Davi Teixeira.  Ofício n° 

0057//2021, encaminhado pelo vereador Enfermeiro Tércio Brito. Em seguida o senhor Presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Proposta de Emenda 

Modificativa apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Modificando o 

Artigo 4º, § - 1º e Artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, que passam a ter a seguinte redação: 

Artigo 4º – O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por 05 (cinco) representantes do 

Poder Executivo Municipal e por 05 (cinco) representantes de entidades da sociedade civil. - 1º Os 

representantes do Poder Executivo serão indicados pelo prefeito. Artigo 10 – Os trabalhos do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher serão coordenados por uma diretoria constituída dos seguintes cargos: 

presidente, vice-presidente, primeiro (a) secretário (a), segundo (a) secretário e serão definidos na primeira 

reunião ordinária do Colegiado de Conselho. Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria ao Artigo 4º, 

§ - 1º e Artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM.  Projeto de Lei 023/2021 com a nova redação, 

que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM. Parecer 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo acolhimento do Parecer apresentada 

pela Relatoria ao Projeto de Lei 030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre 

desconto no pagamento da Tarifa da Balsa que faz a travessia sobre o Rio Xingu ao Porto do Assurini, no 

município de Altamira.  Projeto de Lei 030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre 

desconto no pagamento da Tarifa da Balsa que faz a travessia sobre o Rio Xingu ao Porto do Assurini, no 

município de Altamira.  Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo 

acolhimento do Parecer apresentada pela Relatoria ao Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, 

que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020.  

Parecer apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação favorável à aprovação do Projeto de Lei 

050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento 

vigente – Lei Municipal 3331/2020. Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a 

abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020. Indicação n. º 

641/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 631 e 632/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Jaime.  Indicações n.ºs 625 e 626/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

do Carmo.  Indicações n.ºs 633 e 634/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  Indicações n.ºs 

622 e 623/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 624 e 635/2021, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 627 e 638/202, de iniciativa do vereador Juares Giachini.  

Indicações n.ºs 628 e 629/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 636 e 637/2021 de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicação n. º 639/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho 

Campeiro.  Indicação em Conjunto n° 630/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio Brito e 

Adevaldo Brito.  Indicações em Conjunto n° 640, 642 e 643/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato e Enfermeiro Jaime. Indicação em Conjunto n° 644/2021, de iniciativa dos vereadores Davi 

Teixeira, Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime e Enfermeira Socorro do Carmo. Fazendo uso da palavra a 

vereadora Thais Nascimento após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 6336 e 634/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

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. Indicação em conjunto nº 

630/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

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

de suas matérias. Indicações nºs 622 e 623/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Tânia Sousa após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 624 e 635/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Sousa. 
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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 nºs 

625 e 626/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 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 nºs 631 e 632/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente convidou a vereadora Tânia Souza para 

fazer a entrega da comenda ao seu agraciado: Marcelo Salazar – Cidadão Altamirense. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Presidente facultou a palavra a senhora Mônica Brito – representando o Movimento de 

Mulheres de Altamira, após os cumprimentos manifestou-se em relação ao meio ambiente e também em 

relação a violência contra a mulher. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Laerte Pinheiro – 

representando a Vigilância Sanitária após os cumprimentos manifestou se sobre o pescado em nossa cidade 

com relação a doença   da urina preta. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Lúcio Vale de 

Sousa – representante da Colônia de Pescadores, após os cumprimentos manifestou se sobre o pescado de 

nossa cidade onde afirmou que nossos pescados não estão contaminados com a doença conhecida como 

urina preta. 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 para VOTAÇÃO: indicação n. º 641/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato. Indicações nºs 631 e 632/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações 

n.ºs 625 e 626/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 633 e 

634/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 622 e 623/2021 de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 624 e 635/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza.  Indicações 

n.ºs 627 e 638/202, de iniciativa do vereador Juares Giachini. Indicações n.ºs 628 e 629/2021, de iniciativa 

do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 636 e 637/2021 de iniciativa do vereador Davi Teixeira. 

Indicação n. º 639/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho campeiro.  Indicação em conjunto n° 630/2021, 

de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio Brito e Adevaldo Brito.  Indicações em conjunto n.ºs 640, 

642 e 643/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Enfermeiro Jaime.  Indicação em 

conjunto n° 644/2021, de iniciativa dos vereadores Davi Teixeira, Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime e 

Enfermeira Socorro do Carmo. Aprovadas unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA 
DIRETORA.  Proposta de emenda modificativa apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação modificando o artigo 4º, § - 1º e artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, que 

passam a ter a seguinte redação: artigo 4º – o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto 

por 05 (cinco) representantes do Poder Executivo Municipal e por 05 (cinco) representantes de entidades da 

sociedade civil. § - 1º os representantes do Poder Executivo serão indicados pelo prefeito. Artigo 10 – os 

trabalhos do conselho municipal dos direitos da mulher serão coordenados por uma diretoria constituída 

dos seguintes cargos: presidente, vice-presidente, primeiro (a) secretário (a), segundo (a) secretário e serão 

definidos na primeira reunião ordinária do colegiado de conselho.  Parecer apresentado pela comissão de 

constituição, justiça e redação com o acolhimento da proposta de emenda modificativa apresentada pela 

relatoria ao artigo 4º, § - 1º e artigo 10, do projeto de lei 023/2021 do executivo municipal, que dispõe 

sobre a criação do conselho municipal dos direitos da mulher – COMDIM. Aprovado unanimidade. 

Projeto de lei 023/2021 com a nova redação, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher – COMDIM. Aprovado unanimidade. Parecer apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pelo acolhimento do Parecer apresentada pela relatoria ao Projeto de Lei 

030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre desconto no pagamento da tarifa da 

balsa que faz a travessia sobre o rio Xingu ao porto do Assurini, no município de Altamira.  Aprovado 

unanimidade. Projeto de Lei 030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre desconto 

no pagamento da tarifa da balsa que faz a travessia sobre o rio Xingu ao porto do Assurini, no município de 
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Altamira. Aprovado unanimidade.  Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e redação, 

pelo acolhimento do parecer apresentada pela relatoria ao projeto de lei 050/2021 do executivo municipal, 

que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020. 

Aprovado unanimidade.  Parecer apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação favorável à 

aprovação do Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional 

especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020. Aprovado unanimidade. Projeto de Lei 

050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento 

vigente – Lei Municipal 3331/2020. Aprovado unanimidade. Não havendo, mas matérias para votação, o 

senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÃOES PARLAMENTARES, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito após os 

cumprimentos disse: primeiramente gratidão ao Projeto de Lei aprovado nessa Casa de Leis em beneficio e 

reconhecimento de todas as lutas de vocês. Parabéns mulheres. Cumprimentar o senhor Lúcio Vale 

representante dos pescadores. Pontem tivemos um momento de discussão para buscar entendimento do que 

é favorável aos pescadores dessa classe que está sendo prejudicada com o impacto econômico e com o 

impacto social. A sete dias atrás a Comissão de Saúde juntamente com a Comissão de Agricultura já estava 

pensando com os demais setores e órgãos o que nós poderíamos juntar Laerte para que pudéssemos apoiar 

a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Agricultura, que só assam conseguiremos trazer retorno para a 

população e para os pescadores que estão muitos atingidos. Estou acompanhando em outros estados e 

acompanhei também na ALEPA no Estado do Pará, vereadora Socorro quero parabenizar seu Deputado 

Estadual Dra. Eloisa onde acompanhei a luta dela com a preocupação dos pescados com síndrome de Haff 

mais conhecida como urina preta. Me coloquei a disposição por ser enfermeiro formado, especialista por 

defender sempre a saúde pública, o SUS realmente é a melhor saída é o melhor para dar atendimento à 

população, por isso me coloquei a disposição para que possamos trazer retorno para essa classe que estar 

sendo prejudicada financeiramente junto com as outras comissões de agricultura e aqui temos um 

presidente democrático também e que vamos participar e encaminhar ao Prefeito Municipal e através de 

estudos vamos ver o que podemos trazer de auxilio municipal em beneficio para vocês pescadores. 

Também agradeço a Comissão de Constituição e Justiça em nome do relator Davi Teixeira, pela aprovação 

do Projeto de Lei de minha autoria onde solicito energia solar para os prédios públicos, foi aprovado por 

esta Casa sancionado pelo Executivo, onde será uma economia para a Prefeitura, mas que realmente de fato 

seja revestido no social no que, mas realmente a gente precisa no município. Senhor Presidente, no dia 

vinte de setembro encaminhei oficio a Secretaria de Saúde sobre a falta de pagamento dos salários dos 

servidores do ensino superior hoje já são vinte um de setembro e até hoje os enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, médicos ainda não receberam seus salários, eu fico indignado o porquê o não pagamento 

desses salários, pois essas pessoas possuem suas obrigações particulares esses profissionais tem filhos e 

muitas das vezes é a mãe que é responsável pela casa e até  hoje os seus salários atrasados. Fico indignado 

porque já tem oito meses e o Prefeito realmente passa o recurso em dias, mas a gestora que estava 

anteriormente nunca conseguiu pagar em dia os servidores e eu tenho que ser correto o Prefeito está 

passando em dobro senhor Presidente de recurso para a Secretaria de Saúde onde o Prefeito passou trinta e 

um por cento para a Secretaria de Saúde e porque não pagar os funcionários? Eu não posso aqui como 

enfermeiro não proteger os profissionais da saúde que salvam vidas durante essa pandemia que nós 

atravessamos. Peço encarecidamente a nova Secretaria de Saúde senhora Tatiane Galvão que comece a 

pagar em dia seus servidores, que comece a pagar em dia o salário das pessoas que estão salvando vidas. 

Estive no dia treze de setembro junto com o vereador Adevaldo na UPA (Unidade de Pronto atendimento) 

estive conversando com todos os profissionais que ali estavam perguntando se já tinham recebido seus 

salários e a resposta foi já estamos com trinta dias sem receber não temos, mas o que colocar em nossas 

mesas vamos pagar em dia senhores secretários, o Prefeito está fazendo além da obrigação dele que 

repassar trinta e um por cento, vamos administrar de forma correta esse recurso que é destinado a Secretaria 

de Saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira após os cumprimentos disse: 
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dizer que sou favorável aos três Projetos de Leis votado hoje nessa Casa. Dizer que esses orçamentos 

destinados principalmente para agricultura e esporte vai ajudar no apoio a projetos para que se realize 

projetos porque é uma pauta muito importante. A vereadora Socorro falou sobre nossa visita no loteamento 

Bacana, sabemos que em Altamira são dezenove bairros que tem essa alcunha de entrega de bairros oficiais 

e que os demais loteamentos têm essa questão de forma irregular é um problema histórico recorrente 

sabemos que tem uma lei do ano de 1979 uma lei antiga que diz que a Prefeitura só pode receber o 

loteamento quando as obras infraestrutura forem feitas. Sabemos que existe o problema de sabermos de 

quem realmente é a responsabilidade, mas quem realmente paga é a população que comprou seu lote e que 

está pagando as duras e que infelizmente alguns estão judicializados e não se sabe de quem é a competência 

para que se faça as obras, muitos loteamentos são a maioria das nossas indicações na questão de iluminação 

pública. Dizer que no loteamento Bacana vimos o dono de um loteamento empenhado em fazer parceria 

para que a solução daquele local fosse realizada. Então é importante falar sobre isso foi falado pelo 

Presidente Silvano a importância de uma comissão para está tratando sobre esse assunto porque é uma 

questão recorrente. Dizer também que a criação da Secretária de Regulação Urbana ela vai ser muito 

importante principalmente para se ter um trabalho, mas especifico porque sabemos da dificuldade 

principalmente da população que moram nesses loteamentos. Então é uma discussão que vem sendo falada 

aqui desde o início do ano. Recebi uma ligação referente a qualidade da água do Loteamento Buriti, entrei 

em contato com o coordenador da COSALT Rafael, o mesmo falou que especificamente no Buriti a 

questão da água a responsabilidade é do loteador. Agradecer pela aprovação dos projetos de minha autoria 

e já sancionados pelo o Executivo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito 

após os cumprimentos disse: quero deixar minha indignação com a secretária de saúde e demais 

componentes da saúde. Senhor Presidente conforme vossa excelência já tem conhecimento ao fazer uma 

palestra no Portal das Chácaras com cinquenta famílias onde foi solicitado por este vereador que fosse 

realizado um comando de saúde no Portal das Chácaras, onde se encontra o travessão da 05 e Novo Xingu   

e assim sendo requisitado o vereador enviou oficio para a secretária de saúde oficio este assinado com o 

Executivo dando sinal que estava autorizado o comando de saúde. E para minha indignação na sexta-feira 

Presidente entrei no gabinete da senhora secretária ela me informou que com todas as dificuldades mas iria 

sim ser realizada o comando de saúde e peara minha surpresa ao chegar no sábado pela manhã fui 

surpreendido de que não haveria o comando, não fui informado não consegui contato com a senhora 

secretária e lá no local estava cinquenta famílias esperando por esse comando de saúde. Fica minha 

indignação pela falta de respeito com a população, os usuários do SUS nem um pode passar por esse 

vexame. Sou base do governo, mas não vou compactuar com as coisas erradas que estão acontecendo e 

dizer que jamais vou calar mesmo sendo base do governo. Informar que ontem atravessei a balsa para o 

Assurini as cinco horas da manhã, onde fui visitar os produtores daquela região indo até ao Ituna III, aonde 

fiz algumas ações, mas ao chegar de volta soube que um médico no hospital municipal se recusou de 

realizar a ultrassom por conta de uma hora de atraso do paciente. Nesse momento eu peço que a bancada da 

saúde possa estar providenciando uma visita a esse médico para que seja feito o correto, os usuários do 

SUS pagam seus impostos e precisam serem bem atendidos. Senhora líder do governo quero solicitar nesse 

momento que a Prefeitura possa estar desligando esse médico que não quer atender a população que seja 

feita o desligamento do mesmo de imediato. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Enfermeira Socorro do Socorro após os cumprimentos disse: dizer Mônica que hoje estou me sentindo 

triste quando hoje debatemos e aprovamos um projeto importante que o Conselho onde vamos estar 

discutindo melhorias para nossas mulheres. Na quinta –feira após a reunião da CCJ a qual já cheguei ao 

final pois estava reunida no local aonde fica os carroceiros e tive que sair da reunião e com muito orgulho 

sou enfermeira obstetra já as treze horas o Presidente da Câmara Silvano Fortunato e outros servidores 

dessa Casa me informaram que ao sair o ex-vereador desta Casa o senhor Marquinho Nascimento disse em 

bom e alto som além das palavras de baixo calão para o Presidente e também se referiu a minha pessoa 

como vagabunda, safada, então deixo aqui meu repúdio a esse ex-vereador e que nunca irei votar nele por 
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essas palavras que ele usou a essa mulher ele não tem coragem de falar para a Enfermeira Socorro sou de 

Altamira da terra. O ex-vereador saiu aqui da porta da Câmara e foi lá com minha família e graças a Deus 

ele não encontrou meu irmão Pilila e assim foi falar com o outro meu irmão, que ele tenha respeito não 

somente porque sou vereadora, mas com qualquer pessoa ele tem que ter respeito e não como ele fez aqui 

na rua da Câmara Municipal. Vou abrir um processo contra esse ex-vereador pelas falas de como ele se 

referiu aos vereadores desta Casa e a minha pessoa. Dizer também que nessa reunião da CCJ fomos 

também chamados de cobras dizer a você Tânia que foi uma das pessoas que me chamou de cobra 

principalmente aos ex-vereadores que que já estavam aqui a muito tempo. Dizer que temos que ter 

maturidade assumir o parlamento ser vereador não é para qualquer um não, temos que ter coragem, 

sabedoria, temos que fazer nosso papel fiscalizar fazer nossas indicações, nós temos um papel fundamental 

o vereador. Dizer o seguinte que agradeço as denominações de cobra, pois, o símbolo da medicina é um 

bastão e uma cobra, a cobra ela é tão importante que ela salva vidas através de seu veneno. Então que todos 

possam refletir estamos aqui e cada um tem sua luta, sua bandeira, todos nós estamos em prol de quem nos 

colocou aqui que foi o povo. Falar sobre nossos trabalhos como o vereador Davi já falou sobre nossa visita 

no loteamento Bacana, tivemos uma ampla explicação tanto do advogado quanto do proprietário e vamos 

está conversando com o Executivo e Ministério Público para poder dar andamento nestes loteamentos. 

Estive também uma reunião no bairro Nova Altamira no barracão do Santa Benedita aonde ouvi várias 

demandas da comunidade, onde na oportunidade estamos ajudando as crianças e adolescentes na questão 

ao incentivo ao esporte, onde vamos estar conversando com o secretário de esporte o senhor William para 

que ele possa também está participando dessas ações nos bairros e na oportunidade fizemos entrega de 

vinte coletes para aquelas crianças e uma bola para que eles possam estar brincando e disse a todos que 

precisam estar na escola. Tivemos uma reunião muito importante com o Prefeito e o Deputado Federal 

Nilson Pinto que se hoje temos uma Universidade Federal do Pará um Campus foi ele que trouxe quando 

era ainda Reitor da Universidade Federal do Pará, onde entregou nas mãos do Prefeito a emenda 

parlamentar que é uma retroescavadeira e que se colocou à disposição para ajudar onde ele é um educador 

também a sua esposa Lena Pinto, onde vai acontecer em breve uma reunião em Brasília para que se possa 

ver o que está pendente na educação de Altamira para que possa estar destravando. Também participei de 

uma reunião no gabinete do Presidente Silvano Fortunato com pacientes que dependem de tratamento fora 

do domicilio. Então o que eles nos solicitaram já foi aqui indicação de vereadores sobre a casa de apoio em 

Belém e também das especialidades, a qual fiz até uma sugestão e vamos estar conversando com o senhor 

Waldecir Maia - Diretor da SESPA as demandas das especialidades para que essas especialidades nós 

possamos ter no município de Altamira para atender toda região através do hospital regional. Sabemos que 

a parte de oncologia do tratamento em si da quimioterapia e da rádio terapia ainda vai ser a longo prazo, 

mas a consulta com especialista para outras áreas para que se possa ter no município e vamos está 

verificando junto ao Presidente junto com a Comissão de Saúde assim poderemos está contribuindo e 

solicitando ao Governo do Estado para que se tenha no município, pois é difícil a diária é no valor de vinte 

e cinco reais e você só recebe após um ou dois anos após, então tem pessoas que realmente não tem 

condições  a maioria que vai para tratamento fora do domicilio. Fizemos esse compromisso com as pessoas 

que nos procuraram e ficou com o senhor Waldecir Maia para que possa ver junto ao Governador do 

Estado junto ao secretário adjunto o Dr. Cipriano que é muito acessível para que possamos ter algumas 

especialidades e parar com essas idas e vindas do município. Sobre o laboratório após COVID é muito 

importante estar atendendo no Ilvanir Denardin, mas qualquer que ficou internado ele pode retornar com o 

resumo de alta para o HGA. Informar que hoje retomam as cirurgias de catarata hoje à tarde trinta cirurgias 

dos nossos idosos serão realizadas no HGA. No dia dezesseis tive uma reunião no porto das carroças é ali 

onde chegam os pescadores conversei com senhor Raimundo conhecido como vagalume. O Técnico da 

Norte Energia esteve no local e verbal comunicou que eles têm que se retirar são mais de vinte casinhas 

que lá eles vendem o lanche, imediatamente falei com o senhor Camilo onde ele pediu que fosse enviado 

oficio solicitando a demanda e vamos marcar uma reunião para definir como vai ficar a vida daquelas 
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pessoas que estão ali. O senhor Raimundo conhecido como vagalume estar ali desde 18.04.2006, então é 

muito tempo precisa ter essa reunião para podermos dar retorno para essas pessoas que estão ali mediante 

reunião com a Norte Energia. Conversei ontem com o Jackson do MAB pelo zap onde ele solicitou a 

questão da reforma das escolas no RUCs onde vamos estar encaminhando para o secretário, algumas 

escolas estão sendo reformadas e já temos trinta escolas com aula presencial e ainda falta muitas escolas a 

serem reformadas que estão sendo feita de uma por uma. A Vigilância Sanitária esteve nas escolas e viram 

realmente as escolas que podem estar funcionando. Então vamos estar passando essa demanda ao 

Maxciney - secretário de educação. Agradeceu. Dizer também que tivemos uma reunião aqui nessa Casa 

com doze vereadores com a ex-secretária de saúde e o Vice-Prefeito, onde solicitamos a saída da secretária 

de saúde e esse pedido foi atendido e hoje estar na Secretaria de Saúde a psicóloga Tatiana Galvão, aonde 

estamos sabendo da questão do pagamento, houve no final e no início do mês, tivemos a licitação onde os 

serviços médicos hoje estão com a empresa CDC e tivemos um chamamento aos profissionais como os 

enfermeiros, psicólogos, odontólogos e o pagamento não saiu até hoje. Conversei com a secretária ontem as 

vinte e três horas estávamos trocando mensagem ela informou que hoje o pagamento sai.  Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime após os cumprimentos disse: agradeço ao Executivo pela 

sanção do projeto de minha autoria “Vacina contra Fome” agora vamos entrar em contato com a secretária 

de educação para que seja mais um dispositivo para ajudar as pessoas que necessitam de alimentação em 

nossa cidade. Informar que ontem estivemos no travessão São Francisco onde o Prefeito anunciou uma 

ordem de serviço e na ocasião ele relatou que estará disponibilizando o cursinho popular para disponibilizar 

aos alunos que irão fazer prova do ENEM em Altamira totalmente gratuito e que este será apenas três 

meses até a data da prova, mas que vai se organizar para que possamos estar oferecendo esse cursinho com 

mais tempo para que nossa juventude e as pessoas que fazem a prova do ENEM possa se preparar melhor. 

Compartilho da nossa preocupação do nosso amigo parlamentar Tércio em relação aos profissionais de 

saúde é um tema que se vem falando ao longo desses nove meses aqui nessa Casa e temos sim que levantar 

essa bandeira e procurar meios e mecanismo junto a nova secretária de saúde para que venha sanar esse 

problema salarial, sabemos que a situação financeira que não está boa para ninguém e o salário é algo 

almejado. Então peço apoio para a nova secretária para que tenhamos o salário em dia, sabemos que não é 

um salário digno para a profissão, mas que precisamos dele em dia para os profissionais possam está 

cumprindo com suas obrigações. Como já falei anteriormente os trabalhos na zona rural está sendo 

satisfatórios para a população. Sabemos também que dentro da zona urbana está sendo somente de tapa 

buraco, agradecemos a compreensão de todos já esperamos muito mas acredito que logo iremos ter frente 

de trabalho pedimos isso ao Prefeito a secretária de obras frente de trabalho nos bairros para que possamos 

estar construindo uma Altamira que todos nós sonhamos do direito de ir e vir garantido, uma saúde de 

qualidade e principalmente de atendimento de qualidade. Costume dizer que temos que tratar nossos 

pacientes com maior carinho possível porque é momento difíceis de pandemia, então já estamos 

sensibilizados. Então pedimos a todos os funcionários públicos que atenda nossa população com respeito, 

dignidade e com humildade porque tudo é passageiro.  Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou 

a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, ao assumir facultou a palavra ao vereador Silvano Fortunato, 

após os cumprimentos disse: vereadora Socorro a respeito do episódio que aconteceu com o ex-vereador o 

que eu tenho a falar sobre esse episódio é que eu tenho sido quanto mas a defesa do parlamento não vai ser 

diferente agora, essa Câmara não vai enquanto eu for Presidente intimidar quem quer que seja que seja 

vereado ou qualquer pessoa até do Executivo ou de outros órgãos, essa Câmara não se curvará a ninguém 

ou que não seja a interesse da população. E também não intimidará com gritos porque estamos 

acostumados a lidar com isso. Então tenho muita tranquilidade em tratar desse tema com as pessoas e se 

não houver agressão pessoal a gente dialoga. Enfim é importante fazer algumas observações para que a 

população saiba que a Câmara tem trabalhado várias frentes temos hoje tramitando na Casa quase quinze 

Projetos de Lei e um deles acho importantíssimo que estar tramitando na CCJ e vai para a Comissão de 

Educação o CREDLIVE é um credito que a Prefeitura vai disponibilizar os professores da rede pública 
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municipal do ensino básico que eles façam a aquisição de livros para melhor se qualificar. Então é um 

projeto que eu peço aos dois membros da CCJ que aqui estão que vocês olhem com carinho, ontem 

conversando com o Vitoriano Bil do SINTEPP onde estávamos tratando de algumas demandas do 

Sindicato eu acho importante eles terem acesso a esse crédito. Tínhamos combinado que faríamos 

audiências públicas com os interessados a esses projetos porque também só tem esses, como eu disse temos 

vários projetos em tramitação na Casa que é o rito do processo legislativo e é importante nós priorizarmos 

aqueles que não tem regime de urgência, urgentíssima que priorizemos aqueles que prioriza a qualidade do 

ensino e também possibilita a qualificação dos nossos professores. Tivemos conversando ontem com 

alguns pacientes usuários do TFD (tratamento fora do domicilio) onde a vereadora Socorro estava presente 

no momento em que ele chegaram aqui, ai reforço que eles não tinham nem agendado audiência com o 

Presidente recebemos e o Vitoriano Bil estava presente, discutimos sobre a necessidade de uma casa de 

apoio, explicando que o SUS não pode financiar essa casa é contra as regras do SUS principalmente que 

fere a lei 8080 e 141/2012, que complementa a lei federal, o que pode fazer é a Prefeitura arcar com esse 

custo,. Tem uma casa, mas não é apropriada ela é financiada acho que de forma voluntária pelo senhor 

Silvano Bonfim é uma casa que não comporta a demanda que temos de pacientes. Mas a deia é que o 

governo arca com essa despesa, um tempo atrás já havia conversado com o Prefeito acho que tinha, mas 

vereadores também nessa conversa com isso estar no programa de governo dele que foi construída em 

nossa coligação, vamos tentar em, mas breve espaço de tempo que se concretize. A outra informação é que 

nós temos um atraso muito grande para o recebimento das diárias que quem, paga é a SESPA e as 

passagens do TFD tem pacientes que só recebe as diárias com dois anos. Vamos nos reunir com o Waldecir 

Maia responsável hoje por esses serviços para poder agilizar porque ficamos sabendo que há outras 

regionais de saúde que estão em dia temos paciente nosso que desde o ano de 2018 que não recebe é pouco, 

mas ajuda. Tratamos também de algumas especialidades que possa vir para o hospital regional. Agradeceu. 

Em seguida o Vice-Presidente repassou a direção dos trabalhos. Não havendo mais manifestantes, o senhor 

Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos 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 um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.    
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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO 

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

DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL NE VINTE E UM.  

 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um à hora regimental 

reuniram-se n bom Plenário da Câmara Municipal de Altamira sob a Presidência do vereador 

Silvano Fortunato da Silva, o senhores vereadores: Vanderjaime Santos Leite, Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo, 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, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso T. 

S. S. Brito de Oliveira. Sendo justificada a ausência dos vereadores: Juares Giachini (Castelo 

de Sonhos/ doente), Roni Emerson Heck (viajando Castelo de Sonhos) e Ivonnelson Alves 

Soares (zona rural/Assurini). O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem 

o Hino Nacional. Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora 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 no dia vinte e quatro do mês de agosto do ano 

de dois mil e vinte e um. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada 

a unanimidade. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a 

Ata da Reunião Ordinária realizada no dia trinta e um do mês de agosto do ano de dois mil e vinte 

e um. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. 

Em seguida passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora Socorro do Carmo que 

fizesse a leitura das matérias.  SÓ LEITURA. Projeto de Lei nº 054/2021, do Executivo 

Municipal, que da nova redação ao dispositivo que menciona a Lei Municipal n°1.765, de 19 de 

setembro de 2007, que Institui o Código de Proteção do Meio Ambiente do Município de 

Altamira, dispõe sobre a Política e o Sistema Municipal de Meio Ambiente, o uso adequado e 

sustentável dos recursos naturais e da outras providencias. Projeto de Lei n°055/2021, de iniciativa 

da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que nomina próprio Municipal, o prédio público 

municipal denominado de Centro de Eventos, localizado na Avenida Jáder Barbalho, passa a 

denominar-se Centro de Eventos Vereador Dr. Agnaldo Rosas. Projeto de Lei n°056/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que nomina próprio Municipal, a Rua “F”, localizada 

no bairro Esplanada do Xingu, passa a denominar-se de rua Joaquim Pedro Ribas. LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 600/2021 de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, interceder junto ao 

excelentíssimo senhor Hélder Barbalho – Governador do estado do Pará, no sentido da efetivação 

da construção da Vila Militar, para os militares de 16° Batalhão Xingu e 9°Grupamento de 
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Bombeiros Militar, como também, a implantação e efetivação da Escola Militarizada de Altamira.  

Indicação n.º 601/2021 de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor 

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

revitalização, em todos os aspectos, iluminação, paisagismo e reordenação dos espaços de lazer da 

Orla do Cais. Indicação n.º 615/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realize o 

serviço de urbanização das saídas para o município de Brasil Novo e a Agrovila Princesa do 

Xingu.  Indicação n.º 616/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor 

Rafael Oliveira - Diretor da COSALT, resolver o problema da falta d’agua no bairro São 

Domingos. Indicação n.º 611/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

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

realizar a reforma das escolas Santa Terezinha na localidade Trecho Seco e, Escola Duarte da 

Costa, na localidade travessão da 10, no sentido Altamira/Brasil Novo. Indicação n.º 612/2021, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir a Escola de Ensino Fundamental 

na localidade do Ituna III, no Passai, no Porto da Firma sentido Altamira. Indicação n.º 619/2021, 

de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reparo, com troca de lâmpadas 

dos semáforos: no cruzamento da Travessa Comandante Castilho com a Rua Sete Setembro; na 

Travessa Pedro Gomes com a Rua Intendente Floriano e na Travessa Pedro Gomes com a Avenida 

Brigadeiro. Indicação n.º 602/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que viabilize a 

recuperação do ramal do Lisboa, adjacente ao Travessão do Cajueiro, no Assurini.  Indicação n.º 

603/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que viabilize a recuperação do ramal do 

Índio Branco, adjacente ao Travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 604/2021, de 

iniciativa da vereador Adevaldo Brito, que solicita ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, disponibilizar uma máquina de Tomografia e Endoscopia para o HGA, 

(Hospital Geral de Altamira) Indicação n.º 6052021, de iniciativa da vereador Adevaldo Brito, que 

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

competente, realizar construir uma ponte no Travessão Transassurini, próximo a fazenda do PEG 

PAG; reforma das pontes do Picadinho, Picadão e o encascalhamento do eixo Travessão da Firma, 

iniciando nas Quatro Bocas até o rio Ituna III, com desvio ou corte da ladeira do Espelho, no 

Travessão da Firma.  Indicação n.º 606/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os 

serviços de infraestrutura, com calçamento, linha d’agua, galeria pluvial e acessibilidade e 

pavimentação asfáltica e/ou bloqueteamento nas Avenidas I e II e, Travessas I e II, no bairro Lama 

Negra.  Indicação n.º 607/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

infraestrutura, com calçamento, linha d’agua, galeria pluvial e acessibilidade e pavimentação 

asfáltica e/ou bloqueteamento nas Travessa III, IV, V e VI, no bairro Lama Negra. Indicação n.º 

613/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da ponte do 

Travessão do Cocal, próximo ao rio Ituna no Assurini.  Indicação n.º 614/2021 de iniciativa do 
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vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar os serviços de instalação de iluminação pública e 

recuperação das Travessas, Travessas Belém e Manaus, bairro Independente I. Indicação nº 

617/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de infraestrutura com 

galeria pluvial, linha d’agua, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica, na rua 

Olga Belo Soares, no bairro Ibiza. Indicação nº 618/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

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

competente, realizar o serviço emergencial de tapa buracos, na rodovia Presidente Médici (estrada 

de acesso ao 51 BIS). Indicação n.º 608/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, 

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

a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), disponibilizando: diagnostico, 

tratamento, concessão, adaptação e manutenção com tecnologia assistiva. Indicação n.º 610/2021, 

de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, que providencie a pavimentação e o calçamento com 

Bloquetes, na passagem Cinco, no bairro Ibiza.  Indicação em Conjunto n.º 620/2021 de iniciativa 

dos vereadores Silvano Fortunato, Eládio Farias, Davi Teixeira e Adevaldo Brito, que sugere ao 

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

Iluminação Pública, que implante no sistema de iluminação pública de Altamira, o uso de 

lâmpadas de LED. Indicação em Conjunto n.º 621/2021 de iniciativa dos vereadores Silvano 

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

Municipal, adquirir novas viaturas, tipo caminhonete, para o Demutran e também para a Guarda 

Municipal. AVULSOS:  Ofício n° 214/2021-CCG/CRG, encaminhado pela senhora Luciana 

Bitencourt, Coordenadora de Relações Governamentais da Casa Civil da Governadoria do Estado.  

Ofício n° 222/2021 e Mensagem sem número do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de 

Lei n° 054/2021. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 

submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 600 e 601/2021 de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 615 e 616/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Jaime.  Indicações n.ºs 611 e 612/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

Indicação n.º 619/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 602 e 

603/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 604 e 605/2021, de iniciativa 

do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 606 e 607/2021 de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 613 e 614/2021 de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações 

n.ºs 617 e 618/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton.  Indicação n.º 608/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicação n.º 610/2021, de iniciativa da vereadora 

Tânia Souza. Indicação em Conjunto n.º 620/2021 de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, 

Eládio Farias, Davi Teixeira e Adevaldo Brito. Indicação em Conjunto n.º 621/2021 de iniciativa 

dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime e Davi Teixeira. 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. Indicação nº 608/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza 

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

matérias. Indicação nº 610/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Agradeceu.  Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Assis Cunha após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e 
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pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 606 e 607/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo 

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

matérias. Indicações n.ºs 611 e 6125/2021, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

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

dirigiu-se caos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nº 600 e 

601/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente convidou a vereadora Maria do Socorro para fazer a entrega das comendas aos seus 

agraciados considerando que a mesma encontrava-se viajando a serviço do parlamento:  Marlene 

Ramos de Moraes – Cidadã Altamirense e Cristiano Cícero Marques de Menezes – Cidadão 

Altamirense. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra a senhora Francilene – 

representando os moradores do ramal do Cupiúba após o cumprimentos disse: estou aqui nesse 

momento falando em nome de todos os moradores do ramal do Cupiúba, sou uma das moradoras 

indignada venho todos os dias para zona urbana faço entrega de leite no laticínio, onde são mil e 

oitocentos metros de estrada de chão que deixa todos nós moradores revoltados. A última chuva 

que deu o carro do meu vizinho ficou atolado. Então são sete quilômetros daqui da cidade, mil e 

oitocentos metros de estrada de chão digo para vocês estamos abandonados. Dizer que quando 

chegamos aqui na Casa alguém nos disse que não somos prioridade e sim só quem estar a cem 

quilômetros da cidade fiquei revoltada com um comentário desse um vereador fez esse comentário 

não vou citar nome. Então não somos prioridade? Nós também somos eleitores não importa se 

mora a sete quilômetros ou a cem quilômetros da cidade. Então eu gostaria de convidar quem 

quiser nos fazer uma visita, sou a última moradora do ramal do Cupiúba. Temos piçarreira na 

fazenda o vizinho chegou a fornecer piçarra para quem quisesse para fazer nosso ramal e até o 

momento não foi feito absolutamente nada. Já fomos na Secretaria de Obras conversamos com a 

Priscila, nos reunimos com o vereador Assis Cunha que nos prometeu nos ajudar, mas até o 

momento não nos ajudou. Daqui alguns meses o inverno chega e assim vamos continuar 

abandonados. Estamos todos muito revoltados porque também somos eleitores. Reforço o convite 

para quem quiser visitar o ramal e fazer alguma coisa por nós agradecemos porque realmente é 

muito revoltante sermos lembrados somente quando vão nos pedir votos, somos eleitores e 

também precisamos de atenção dos nobres vereadores. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente Silvano Fortunato disse: senhora Francilene saiba que todos os vereadores sem 

exceção eles tem a preocupação em relação vocês utilizarem as estradas para escoar sua produção, 

terem o direito de ir e vir que é garantido na Constituição Federal. Ao encerrar essa sessão vamos 

encaminhar a demanda ao senhor Prefeito. Há necessidade de que as estradas que estão ali 

circulando no ramal do Cupiúba que elas sejam recuperadas preferencialmente antes do inverno 

porque se não vocês vão ficar isolados e na verdade já estão. A líder do governa vereadora 

Socorro do Carmo ela já tem de imediato uma posição ela conversou com o Prefeito e ela tem uma 

resposta para vocês através de um comunicado feito com o Prefeito. Em seguida a vereadora 

Socorro do Carmo disse: agradecemos imensamente vocês do ramal do Cupiúba estarem aqui, 

aonde já conheço e sabemos realmente da situação do ramal do Cupiúba entre outros ramais. 

Através de um telefonema falei com o Prefeito onde estamos com três frentes de trabalho que são 

uma no Assurini, uma no ramal da 05, onde estive na semana passada visitando onde vai ser feito 

os travessões da 05, 07, 09 e Novo Xingu também que vai chegar com brevidade. Temos o 

vereador Assis que labuta também por aquela ponte que não estava passando nada e nem ninguém, 
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foi feita a ponte, estive lá também. Que possamos sim Francilene e Ximenes resolver a situação e 

nos colocamos a disposição, o Ximenes pode passar meu contato porque sou a vereadora do povo 

e assim possamos resolver vessa problemática não somente no ramal do Cupiúba, mas também 

nos demais ramais aonde as frentes de trabalho vão chegar até lá. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra a vereadora Thais Nascimento após os cumprimentos disse: me solidarizo com vocês 

me coloco à disposição para estarmos procurando uma forma de atender essa demanda. A 

Francilene falou uma coisa muito importante aqui na tribuna que na época das eleições todo 

mundo vai nos ramais depois que são eleitos somem, não dão retorno. Dizer vocês estão no local 

certo vieram procuraram a Câmara que é a casa do povo a casa de vocês, todos nós que estamos 

aqui temos um papel, função social com a população de Altamira. Então sejam todos muito bem-

vindos e nós estaremos atendendo as demandas de vocês da melhor maneira possível. 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 600 e 601/2021 de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 615 e 616/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 611 e 612/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo.  Indicação n.º 619/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Indicações n.ºs 602 e 603/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 604 e 

605/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 606 e 607/2021 de iniciativa 

do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 613 e 614/2021 de iniciativa do vereador Nelsinho 

Campeiro. Indicações n.ºs 617 e 618/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton.  

Indicação n.º 608/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicação n.º 

610/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação em conjunto n.º 620/2021 de 

iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Eládio Farias, Davi Teixeira e Adevaldo Brito. 

Indicação em conjunto n.º 621/2021 de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro 

Jaime e Davi Teixeira. Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais 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 Adevaldo Brito após os 

cumprimentos disse: quero apresentar um relatório que este vereador fez nos dias 01, 02 e 03 deste 

mês relatório este onde visitei todos os postos de saúde e por fim no almoxarifado. Agora porque 

esse relatório Presidente porque a reclamação está de mais, que estar faltando medicação. Fazendo 

essas visitas em todos os postos de saúde deste município este vereador constatou que realmente 

estar alotando medicação. E ao chegar no almoxarifado constatei que existe as medicações é só 

falta de competência e do bom querer para que possa fazer as medicações chegar nos postos de 

saúde para a população mais carente que precisa do remédio da pressão, diabete, enfim. Também 

informar que nessa visita ao chegar em dois postos de saúde quiseram me impedir onde foi dito 

que este vereador só entraria se fosse com a permissão do enfermeiro. Eu falei para uma senhora 

que encontrava na farmácia eu não preciso de autorização de enfermeiro para fiscalizar fui eleito 

pelo povo e vou fiscalizar pelo povo. Então senhor Presidente protocolei hoje no gabinete do 

Prefeito e da secretária de saúde que ainda não a conheço para que esse relatório o mais rápido 

possível possa estar preenchendo essa lacuna da falta de medicação. Também pedir ao Executivo 

para que o mais rápido possível disponibilizar um carro para transportar a medicação e foi o que 

foi relatado que não tem transporte e nem funcionários suficientes para fazer a logística da 
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medicação. Dizer Presidente que este vereador nem que seja de moto pop vai retornar aos postos 

de saúde para fiscalizar se realmente está faltando médico no RUC Jatobá   recebi reclamação que 

está faltando médico, esse vereador vai fiscalizar e já tiver médico nos postos de saúde eu também 

vou falar aqui. Dizer senhor Presidente que acho uma falta de respeito essa Casa não ser informar 

quando houver troca de secretária, se não fossasse as redes sociais hoje mesmo eu estaria enviando 

oficio em nome da senhora Romina essa Casa não foi informada da atual nomeação. Informar 

também que visitei a Escola Geraldo Emídio colega Eládio aonde a diretora informou que a 

mesma estava sendo feito alguns reparos, dizer que lá é servidor de amador não aceito que seja 

feita uma obra da forma em que estar sendo feita a cerâmica é marrom e estar sendo feito o reparo 

com a cerâmica branca. Então fica minha indignação. Agradeceu. O senhor Presidente informou 

ao vereador Adevaldo Brito que como Presidente desta Casa foi convidado sim para a posse da 

nova secretária de saúde representando o parlamento.  Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Davi Teixeira após os cumprimentos disse: corroborando com a fala do Presidente todas as 

manifestações pacificas e solicitações que vieram aqui nessa Casa tiveram direito de fala, isso 

mostra o dever do parlamento com a população monde dar o direito de todos vocês. As indicações 

que foram feitas em conjunto já aprovadas esperamos que sejam executadas onde são importante 

com relação a troca de lâmpadas por LED sabemos que com LED gera economia na iluminação 

pública do município e principalmente na questão da segurança, sabemos aonde já foi realizada a 

troca de lâmpadas normais não demora muito queima, temos cobrando constantemente porque 

sabemos a iluminação pública no município é importante e essa troca em relação as lâmpadas por 

LED ela traz maior funcionamento e principalmente maior geração de economia. Dizer também 

que estamos no mês alusivo ao “setembro amarelo” estamos fazendo um trabalho chamado sua 

vida importa, sabemos quem a depressão o suicídio é um problema recorrente em nosso 

município, cerca de treze mil pessoas por ano morre no brasil e mais de um milhão morre no 

mundo a cada quatro segundos uma pessoa tira a vida e é preciso falar sempre sobre isso. Estive 

semana passada no RUC Jatobá realizando um evento com a ajuda da Igreja Quadrangular para 

mais de cento e cinquenta pessoas participaram. No próximo sábado estaremos no bairro 

loteamento Buriti fico alegre porque hoje os atendimentos psiquiátricos em nosso município já é 

realidade é importante estarmos sempre falando porque estamos no mês setembro amarelo, mas 

sabemos quem as pessoas não tiram sua vida somente no mês de setembro mas em todos os dias 

do ano, então é uma bandeira que sempre precisamos levantar. Informar que no último dia 

primeiro de setembro estivemos juntamente com o Presidente desta Casa e o vereador Jaime em 

Belém levando uma pauta ao Governador da República aonde falamos das situações das 

condicionantes que ainda não foram cumpridas em nosso município. Sabemos que a renovação da 

licença para mais seis anos sai agora no mês de novembro e não tem como renovação sair sem que 

haja o direito de fazer acontecer as condicionantes que anda falta em nosso município, muitas 

coisas foram faladas lá, depois o Presidente Silvano pode falar sobre isso. Em ralação a falta de 

água nos RUCs em outros bairros longe do centro. Em relação as escolas indígenas, cinquenta e 

quatro que foram construídas e não estão em funcionamento. Em relação à Lagoa sabe se que a 

propaganda que fazem para fora não é a realidade que se ver em nosso município. Então 

precisamos falar sobre essa situação, então a renovação deve acontecer, mas que haja garantia do 

cumprimento das condicionantes da Prefeitura por ela ter feito um trabalho de levantamento em 

relação aos estudos dessas condicionantes. É importante também que o IBAMA também der 

parecer para os estudos que foram feitas não somente pela Norte Energia, mas também pela 
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Prefeitura. Uma das nossas preocupações que temos sempre perguntado aos vereadores em relação 

aos royalties e em conversa com o Prefeito tivemos a boa notícia que as contas já foram abertas, 

esse cumprimento com o Ministério Público o TAC que foi assinado que ainda esse mês o valor 

que vai cair dos royalties vai ser repassado nessas contas que é para as secretarias e principalmente 

para as localidades  que vão ser agraciadas com esse valor mensalmente e principalmente Castelo 

de Sonhos ficou com cinco por cento, Cachoeira da Serra, Vila Canopus e Vila Cabocla. O 

Presidente falou sobre a extensão do nosso município e as dificuldades são muitas. Conversando 

com o vereador Juares que em breve estará conosco novamente, então esse valor dos royalties 

aplicado lá com certeza terá melhorias para o povo de Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, Vila 

Canopus e Vila Cabocla que tanto precisam. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Tânia Souza após os cumprimentos disse: quero dizer que eu trabalhei nove anos no 

setor de Regulação, tinha uma enfermeira que trabalhava comigo coordenadora da Regulação 

Enfermeira Denise, foi onde aprendi trabalhar tecnicamente, trabalhar para o povo trabalhar sem 

esperar nada em troca, gente o SUS o Hospital Regional é do povo é para isso que existe o SUS, o 

funcionário público ele tem a obrigação de trabalhar para o povo estar dando orientação, existe 

tantos caminhos para ajudar quando vejo uma pessoa sem conseguir sem ter resultado para ter sua 

cura fico triste porque existe várias formas de ajudar as pessoas e o que eu mais quero nesse 

governo é informação, se vocês soubesse que o médico mais requisitado no Hospital Regional é o 

Urologista Dr. Eduardo Capate, um dos melhores da nossa região, ele atende vinte pacientes toda 

a terça-feira, ai eu pergunto para vocês  sabem quantos pacientes faltam para terça-feira, digamos 

que falta um ou dois, existe o encaixe onde a pessoa espera. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador João Estevam após os cumprimentos disse: com relação à situação que vocês 

falar eu tenho conhecimento da situação, meu pai nasceu no Cupiúba, tenho certeza que não dar 

tempo de ser asfaltado nesse verão, mas que fosse encascalhada pois é muito liso, tenho noção de 

como os moradores estão sofrendo. Sugiro que todos nós quinze vereadores fossemos pedir para 

que realize o serviço de encascalhamento, pois com a chegada do inverno os moradores vão ficar 

ilhados. Com relação as indicações de minha autoria agradeço pela aprovação e espero que sejam 

atendidas. Informar que hoje conversei com o senhor Guina o responsável pelas pontes na PA 

Ressaca a primeira ponte já foi feita a segunda já está sendo feita também. O vereador Adevaldo 

Brito solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: recebi um vídeo 

ontem da ponte do Conradinho o qual o Prefeito disse que se tirasse a madeira ele mandaria os 

carpinteiros fazer, então fui informado que a madeira estar pronta somente no aguardo. Agradeceu 

dando continuidade o vereador João Estevam disse: como representante do povo vou ver essa 

situação. Dizer que eu e alguns vereadores juntamente com o Prefeito estivemos no Assurini onde 

ouvimos as demandas, o Prefeito disse que tem maquinário e dinheiro para fazer as estradas. Nós 

como representante do povo vamos fiscalizar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Enfermeiro Tércio Brito após os cumprimentos disse: Ximenes durante a campanha 

estive com minha amiga Marlene pedi apoio a ele e sua família me coloquei a disposição em 

apoia-lo a comunidade independentemente da quantidade de votos que eu estivesse lá eu daria 

suporte para vocês do que fosse de minha competência. A cerca de trinta dias atrás a Marlene 

esteve em meu gabinete preocupada principalmente em relação à saúde sobre a ausência do ACS 

na comunidade de Cupiúba. Concordo com vocês plenamente a estrada é muito importante aos 

produtores rurais tem que escoar seus produtos. Ouvimos aqui na tribuna a senhora Francilene 

dizer que trabalha com laticínio, quero dizer que eu fiz o pedido junto na secretaria competente, 
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inclusive acabamos se esbarrando eu e o vereador Assis Cunha fizemos o pedido de melhoria de 

estrada. Com relação a ACS a cobertura fiz contato com o Enfermeiro Lagerson disse que 

colocará um ACS para estar dando cobertura para os moradores do ramal do Cupiúba. Inclusive 

foi feito um abaixo-assinado dando preferência a um técnico que mora lá e que já conhece a 

realidade de vocês e que assim possa dar suporte melhor de qualidade de saúde no Cupiúba. Quero 

agradecer por ter sido realizada uma ação na comunidade Piranhaquara, no dia 09 de junho recebi 

a Eliane Presidente da comunidade pedindo socorro principalmente com a preocupação da 

contaminação da raiva pela quantidade de morcegos que tinha na escola. Levei ao Prefeito o 

retorno das aulas nesta escola onde o mesmo acenou positivo, estamos somente aguardando o 

retorno do secretário de educação para que as aulas retornem. Agradeço a Joelma e o Jean porque 

conseguimos resolver o problema da quantidade de morcego que lá tinha naquela escola, onde 

temos vinte e oito alunos, crianças que agora começam a estudar onde precisamos dar qualidade 

de saúde melhor. Quero agradecer ao Deputado Gustavo SEFER que no dia dezesseis de agosto 

usei essa tribuna preocupada com a população aos usuários do SUS que precisam de tomografia 

no Hospital Regional. Como bem a vereadora Tânia colocou em relação à saúde que precisa 

melhorar e é, mas uma preocupação minha pois sou enfermeiro e tenho que defender a saúde. 

Presidente temos um tomógrafo no Hospital Regional, temos um técnico no hospital o aparelho 

fica ligado vinte e quatro horas e porque não realizar exames no período noturno um terceiro para 

estar desafogando as pessoas que precisam de tomografia. Passamos por uma situação grave com 

essa COVID-19 sabemos que o número da COVID estar baixando mas inúmeras pessoas precisam 

desse exame de tomografia do tórax, temos uma fila grande de espera e que precisamos solucionar 

e só vamos solucionar se a gente colocar um terceiro turno é dessa forma que a gente consegue 

trazer política para cá, é unindo Município, unindo Estado e unindo os munícipes. O Deputado 

Gustavo SEFER, junto com o senhor Romulo Rodovalho Secretário de Saúde Pública do Estado 

no dia dois de nove marcou uma audiência para os vereadores Tércio e Adevaldo no dia vinte e 

sete na capital Belém para discutirmos esse retorno das tomografias no terceiro turno no Hospital 

Regional. Quero ressaltar que esses atendimentos são para os moradores de Altamira e para os 

outros municípios que fazem parte da região Xingu. Quero parabenizar a nova secretaria de saúde 

Tatiana, mas quero pegar a fala dos vereadores Adevaldo e Socorro com a preocupação que temos 

principalmente com nossa classe que não tem valor que são os enfermeiros e técnicos. Peço 

senhora secretária que tenha certeza no lado humano que esses servidores recebam seus salários 

no dia correto hoje já são dia quatorze de setembro onde vários profissionais vêm até a mim 

dizendo que ainda não receberam seus salários. Quero deixar outro pedido que de fato retorne os 

programas, precisamos que retorne o melhor em casa que é um programa do Governo Federal, 

temos inúmeros tetraplégicos precisando de atendimento a domicilio e tenho certeza que esse 

parlamento estar emanado de mãos dada para que isso seja resolvido aqui em nosso município. 

Haja visto que há uma portaria do Governo Federal, então o município e estado só tem a fazer os 

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

cumprimentos disse: quero informar aos colegas vereadores o nosso desafio a gente ver como 

todos aqui pode observar a Câmara é homogênea aonde cada parlamentar defende uma tese e de 

certa forma a gente pode convergir, mas os projetos são aprovados em favor da maioria da 

população. Quero informar aos nobres colegas que no dia primeiro de janeiro completa cinco anos 

que venho lutando pela comunidade do Cupiúba. A Enfermeira Ceiça foi uma das pessoas que na 

época do mandato passado ela doou um terreno para implantação do sistema de abastecimento de 
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água daquela comunidade. A SEPLAN Secretaria de Planejamento do Município esteve naquela 

comunidade fazendo levantamento para assim localizar um local mais adequado da distribuição de 

água por gravidade e localizou na margem direita da Rodovia Magalhães Barata o local mais 

adequado. Então é louvável a preocupação e também até perder a esperança devido tanto tempo. 

Mas eu quero dizer aos senhores mais uma vez eu não vou desistir. Dia vinte e um de junho minha 

emenda impositiva no valor de cento e sete m mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta 

centavos destinei para complementar o sistema de abastecimento de água o valor de oitenta e oito 

mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos. Então espero que antes do asfalto 

chegar lá que a gente esteja com o sistema de água para assim não danificar e beneficiando a todos 

uma prestação de contas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais 

Nascimento após os cumprimentos disse: quero iniciar minha fala trazendo demandas da 

população como é de costume. Vou iniciar falando um pouco do Assurini, chegou até meu 

gabinete a informação de que os moradores do Cajá II, aonde eles estão solicitando um Agente de 

Saúde para a comunidade tendo em vista em média segundas informações que chegaram em meu 

gabinete lá residem em torno de setenta e cinco famílias possuem pessoas hipertensa que precisam 

desse atendimento. Então quero fazer um pedido solicitar a Secretária de Saúde, aproveitar dar 

boas-vindas a nova secretária dizer que desejo muito sucesso na gestão dela e que ela faça o 

principal atender à população. Então eu quero solicitar que esse serviço seja atendido para que as 

pessoas possam ter um retorno. Aproveitar também falando de Assurini amanhã dia quinze de 
setembro acordo firmado no Ministério Público Federal a Prefeitura de Altamira deverá iniciar o 

convênio celebrado com a empresa Norte Energia que irá abranger a manutenção do treco de 

dezessete quilômetros da estrada que liga a Agrovila Sol Nascente até o Ituna. Então amanhã dia 

quinze de setembro a Prefeitura deverá estar no local, não tiver que vá e se tiver ótima, isso 

mostrará o compromisso de amanhã de acordo com o que foi firmado no Ministério Público 

Federal. Quero chamar atenção da Comissão da Educação desta Casa em relação ao retorno das 

aulas no município como os senhores sabem que tivemos ontem o retorno das aulas presenciais, 

mas infelizmente os alunos com deficiência eles não retornaram à sala de aula. Segundo relatos 

dos pais dessas crianças hoje o município está necessitando de um professor, de um educador que 

atenda essas crianças e hoje o que conta são os profissionais de apoio. Então para que essa criança 

volte para a sala de aula é necessário que tenha a pessoa com qualificação para que faça esse 

atendimento e que der uma educação de qualidade para essas crianças. Então quero chamar 

atenção da SEMED para que procure uma forma de resolver essa situação para que nossas 

crianças com deficiência ela não possam ficar excluídas no retorno das aulas presenciais. 

Importante mencionar também que esse atendimento ele está previsto no Estatuto da pessoa com 

deficiência é uma Lei Federal, na lei nº 13.146 de 20158 estabelece que essas crianças precisam 

sim ter um acompanhamento de um profissional com qualificação na área. Então quero aqui pedir 

que a SEMED solicite esse apoio aos colegas principalmente ao que desrespeita a Comissão de 

Educação para que possamos estar oficiando a SEMED para que eles cumpram o que estar na Lei, 

porque o que estar na lei é para ser cumprida e não violada. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os cumprimentos disse: gostaria de falar 

sobre a educação e sobre as obras que o governo municipal está realizando. Não sei se todos 

lembram que no mês de março de 2020 as aulas presenciais foram suspensas devido a pandemia e 

ontem no município de Altamira agora retorna as aulas presenciais. Dizer a vocês que retorna as 

aulas presenciais, dizer que ficou difícil e complexo aprender em meio a esta pandemia. Hoje 
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trinta escolas começaram suas atividades. A Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância 

Sanitária fez a fiscalização em todas as escolas orientações do porteiro, professor, servente todos 

os profissionais dessas escolas para que nós possamos ter as medidas preventivas cumpridas as 

medidas sanitárias, a pandemia ainda está aí temos paciente internados tano no hospital municipal 

quanto no hospital regional. Conversei com o secretário de educação aonde algumas escolas estão 

passando por reformas e logo que terminar essas escolas vão começar atender os alunos.  Ontem 

tivemos uma reunião muito produtiva sou conselheira por essa Casa Conselho por Direitos da 

Criança e do Adolescente, aonde a representante da educação colocou que vai haver também uma 

i8ntevenção com esses quase dois anos parados o aproveitamento escolar com as aulas remotas foi 

assim muito prejudicadas, ou seja muitos pais não puderam acompanhar seus filhos no dia a dia 

com as aulas remotas. Então vai haver intervenção que será isso? Vai ser mais reforço, por 

exemplos temos crianças no quarto ano que não sabem ler tiveram essa dificuldade devido terem 

passado esse tempo todo parados. Então ela fez uma fala muito importante a conselheira da 

educação sobre o que será feito nesse retorno das aulas que iniciaram ontem em trinta escola. 

Temos também a zona rural, a zona rural as Resex estão vendo a possibilidade para que realmente 

possam começar ainda até final do mês. Conversei com o professor Maxcinei e acredito que na 

próxima terça-feira já falarei a você o dia do início das aulas na zona rural e nas Resex. Na reunião 

do Conselho das Crianças e Adolescentes nós fizemos uma proposição, a qual peço ao Presidente 

a Mesa e a todos os vereadores para que possamos ter aqui nessa Casa uma audiência ou uma 

reunião para que cada secretário possa falar tanto aos os Conselheiros Tutelares, quanto aos 

Conselheiros dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes quais são as atividades as 

programações que hoje estão fazendo com as nossas crianças e adolescentes obedecendo o ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Então cada secretário que seja nessa Casa aqui é um 

ambiente amplo, um ambiente do povo para que possamos estar ouvindo principalmente as 

pessoas que estão diretamente  trabalhando com a criança e adolescente os Conselheiros Tutelares, 

Conselheiros dos Direitos, Conselheiros da Assistência Social e a população que puder vir, os 

vereadores que são representante do povo a cultura também e tem muito a contribuir, a Prefeitura 

Municipal tem muito a contribuir  a cultura com nossas crianças e com nossos adolescentes. 

Assim sabermos o que o secretário tem em seu cronograma para a pasta na questão da criança e 

adolescente. Como foi falado já por alguns edis que me antecederam na quarta-feira, o Prefeito 

Municipal com seu secretário de agricultura e a secretária de obras fizeram uma visita técnica no 

Assurini sobrea manutenção de estradas e a construção também de algumas pontes. Nos Quatro 

Bocas temos a ladeira do Espada vai ser verificada a melhor forma da infraestrutura daquela 

ladeira do Espada para ser feita com galeria, tubulação, porque daqui alguns meses vem ai nosso 

inverno amazônico, então precisa se fazer uma ladeira ali de qualidade para que realmente ao 

agricultores possam escoar suas produções, porque em toda zona rural que nós caminhamos que 

fizemos reuniões ele só pediram uma coisa estrada para escoar sua produção. Então que a 

Secretária de Obras venha a fazer com galeria, tubulações, saída de água para facilitar realmente o 

trafego durante o inverno. No travessão da Firma o Prefeito esteve lá com alguns edis dessa Casa, 

aonde houve uma reunião aonde solicitaram a regularização das propriedades, ampliação da 

Escola Altair Mardegan na Agrovila Nova Canãa, porque eles solicitaram essa ampliação dessa 

escola? Vou dizer as senhoras e senhores aqui presentes que nós já temos em parceria com o 

Estado com a SEDUC vai começar o Ensino Médio nos Quatro Bocas e também no travessão da 

Firma isso é uma parceria onde se lutou muito e somente agora que foi conseguido. Dizer ao 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

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

Altamira – Pará 
 

Presidente da Associação dos Carroceiros onde o mesmo fez uma solicitação e estarei 

encaminhando a Norte Energia quer tirar o ponto os carroceiros aqui próximos da FUNAI, 

sabemos das dificuldades de colocar o pão de cada dia na mesa com a inflação que está o País. 

Então estarei encaminhando tanto para o senhor Camilo para que vocês possam permanecer aonde 

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

cumprimentos disse: fico muito contemplado com a fala dos nobres colegas principalmente dos 

colegas da saúde que é uma pasta grandiosa se não a maior do município com grandes 

complexidades e grandes dificuldades. Este parlamento é composto vocês ligados à saúde. Então 

iremos cobrar dentro daquilo que conhecemos iremos cobrar com precisão. Temos aqui 

enfer4meirops que contribui com a parte hospitalar, primária, regulação, administrativa e com 

grandes experiências, isso é importante porque quem ganha é o nosso município é a população de 

Altamira. Então quando o vereador da saúde vem aqui cobrar por melhorias de salário, cobrar por 

atendimento de qualidade ele sabe o que está cobrando, sabe o que está falando tudo isso é em prol 

da população de Altamira e vocês podem ter certeza que essas cobranças vão existir sempre que 

for preciso por parte da bancada da saúde que fala com propriedade em saúde pública em 

Altamira. Estive visitando o Hospital Regional estive em reunião com o Diretor do mesmo senhor 

Edson dizer foi importante a fala da vereadora Tânia, aonde perdemos atendimento cada 

município tem cotas tem vagas dentro do Hospital Regional especialidades que não são 

preenchidas pelos municípios e outras existe a falta do paciente. Importante o que a Tânia falou 

que estejamos em alinhamento para que seja feito encaixe para quem esteja na vez mais próxima, 

assim dará a celeridade maior na fila dessas especialidades, sabemos das dificuldades o Hospital 

Regional ele não atendo somente Altamira, atende nove municípios com quase mil e quinhentas 

pessoas, sabemos das dificuldades e das necessidades com apenas noventa e sete leitos, então é 

uma complexidade muito grande a saúde de Altamira. Estamos nessa luta, vamos continuar vesse 

trabalho e com a vontade de trazer saúde para nosso município. Estive na zona rural, nas ruas, 

bairros de Altamira, acredito que chegar aqui falar dos problemas de nossa cidade é falar o obvio, 

não é de hoje os problemas da cidade temos também que avaliar o processo e o andamento das 

coisas. Estamos solicitando em todas as sessões melhorias para Altamira, estamos cobrando do 

Executivo cada vereador tem sua forma de trabalhar de cobrar o Executivo, o Executivo está sim 

sendo bastante pressionado através dos secretários, vereadores enfim. Existe um cronograma, 

ainda existe ajustes a ser feito as vezes não temos a informação com tanta precisão. É importante 

que o secretariado do Executivo venha noticiar as informações do que está acontecendo e quais os 

serviços a serem feitos. Sabemos que há grandes ordens de serviços e estão sendo anunciadas para 

a zona rural e zona urbana.  Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a direção dos 

trabalhos ao Vice-Presidente, ao assumir facultou a palavra ao vereador Silvano Fortunato após 

os cumprimentos disse: convido os vereadores da bancada da saúde para que possamos nos reunir 

com a empresa CDC que está prestando serviços para o hospital, essa solicitação vou fazer durante 

essa semana e ver horário e data para que esteja dentro da agenda de cada um para que todos os 

seis possam participar dessa reunião. Vereador Baiano de Senador José Porfírio, nós temos 

conhecimento de que a ponte da entrada da Ressaca foi queimada a Prefeitura também já tem 

conhecimento e segundo tratamos mais cedo  com a secretária de obras e a líder do governo 

também tomou conhecimento segundo o Prefeito a ponte será recuperada dentro  do tempo 

necessário e oportuno que a Prefeitura tem para entrar porque hoje salve engano a vereadora 

Socorro pode checar com a secretária de obas e com o Prefeito as máquinas iriam para o Assurini 
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para fazer o trabalho de recuperação de estradas da Agrovila Sol Nascente até o Ituna  e até nas 

Mangueiras, Cocal e Cajá II. A vereadora Enfermeira Socorro solicitou um aparte o qual foi 

concedida: após os cumprimentos disse: quero dar esclarecimento sobre a questão da recuperação 

dos trinta e quatro quilômetros da Agrovila até o Ituna, onde foi dado ordem de serviço no sábado. 

Conversei com a Priscila nessa semana vai ser dado início a recuperação da estrada. O contrato 

houve no Assurini aonde proibiram a balsa onde foi feito uma manifestação pacifica.  Mas 

gostaria de dizer as senhoras e senhores que o contrato de Senador José Porfírio  foi no valor deum 

milhão oitocentos e setenta mil, então  quilometro para a empresa que o Prefeito pagou foi no 

valor de cento e três mil reais por quilômetro, se não me falha a memória foi para ser recuperado 

dezoito quilômetros pela empresa AGL em Senador José Porfírio e o contrato de Altamira é no 

valor de setecentos e setenta e um mil reais , serão recuperados trinta e quatro quilômetros, há um 

valor de vinte e dois mil por quilometro que a Prefeitura vai executar. Dando continuidade o 

vereador Silvano Fortunato disse: vereador Baiano veja bem que os valores são cinco vezes 

menores para que Altamira faça um quilometro de recuperação de estrada e Senador José Porfirio 

no caso onde foi bem explicado pela vereadora nós fizemos uma fala na Agrovila Sol Nascente a 

respeito que o contrato de Senador José Porfirio é no valor de um milhão oitocentos e setenta mil 

reais, o quilometro quadrado feito pela empresa AGL vai sair por quase cento e quatro mil reais. O 

contrato de Altamira com a Norte Energia é de setecentos e setenta e um mil e alguns reais, onde 

vai sair por vinte e dois mil e seiscentos reais o quilometro de estrada a serem recuperadas. 

Lembrando que Senador José Porfirio vai fazer somente dezoito quilômetros e Altamira vai fazer 

trinta e quatro quilômetros e cem metros conforme estar assinado na ordem de serviço que nós 

fizemos no Assurini no sábado com a presença dos vereadores Adevaldo Brito, Assis Cunha, 

Jaime, João Estevam e Eládio. Estivemos duas vezes visitando o Assurini e já foi falado que os 

trechos serão recuperados e é enorme a gratificação que temos em relação a felicidade dos nossos 

produtores rurais, porque as estradas que estão sendo recuperadas pela Prefeitura são de qualidade. 

Agradeceu. Em seguida o Vice-Presidente repassou a direção dos trabalhos. Não havendo mais 

manifestantes o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos ver4eadores 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 quatorze dias do mês de setembro do 

ano de dois mil e vinte e um.  
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