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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA CINCO DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

Aos cinco dias do mês de outubro 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: Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Eládio Farias de 

Oliveira, Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva Teixeira, Ivonnelson Alves Soares, 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: Vanderjaime 

Santos Leite (viajando Castelo de Sonhos), Thais Miranda Nascimento (viajando/Belém), 

Francisco de Assis da Cunha (doente) e Juares Giachini (Castelo de Sonhos/doente).  

Estando ausente o vereador Roni Emerson Heck. 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 submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a 

Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e oito de setembro do ano de dois mil e vinte e 

um. Não havendo manifestantes, submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção dos 

vereadores Tércio Brito, Tânia Souza e Adevaldo Brito. Em seguida passou para a ORDEM 

DO DIA, solicitando a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias: 

SÓ LEITURA. Projeto de Lei n.º 058/2021, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a fazer a doação do bem imóvel que menciona para o Fundo de Assistência 

Social da Polícia Militar do Estado do Pará – FASPMPA, área Institucional localizada no 

Loteamento Bonanza, para construção de residências para Policiais e Bombeiros militares do 

Estado do Pará.  Projeto de Lei n.º 059/2021, do Executivo Municipal, que estima a Receita e fica 

a Despesa do município de Altamira, Estado do Pará, para o exercício de 2022. LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação n.º 676/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

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

Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de manutenção na Rede de 

Iluminação Pública, trocando as lâmpadas queimadas na Avenida de Cícero Benício Maia, trecho 

entre a rotatória de saída da Brasília sentido Centro de Eventos. Indicação n.º 682/2021, de 

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

Municipal, através do Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aproveitar a época de verão para 

retirar do leito do rio Xingu, os restos de balsas, chapas de ferro e embarcações abandonadas nas 

proximidades da área conhecida como “Prainha, ao longo da rua Natividade Batista de Menezes, 

que dá acesso ao bairro Alberto Soares. Requer também, que seja encontrado um local apropriado 

para que esses materiais sejam depositados. Indicação n.º 681/2021, de iniciativa do vereador 

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

Departamento Municipal de Iluminação Pública, que proceda a reposição de lâmpadas queimada 

nos postes da Rua 14, Quadra 18, lote 26, no loteamento Bonanza.  Indicação n.º 679/2021, de 

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

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar a recuperação dos igarapés Ambé, 

Cupiúba e Panelas, no município de Altamira. Indicação n.º 670/2021, de iniciativa do vereador 
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João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, que viabilize a recuperação do Ramal do Lindomar, adjacente do 

Travessão do Babaquara, no Assurini. Indicação n.º 672/2021, 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 Neguinho, adjacente do Travessão das 

Mangueiras, no Assurini. Indicação n.º 671/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realizar a revitalização e cobertura do Parque Infantil, localizado no Ramal das Mangueiras, no 

Assurini. Indicação n.º 673/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do setor competente, em caráter de emergência, 

realizar a recuperação da ponte do Gadelha, estrada da Princesa do Xingu. Indicação n.º 674/2021, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir um muro para proteção da caixa d’água, 

localizada na parte alta do Birro Nova Altamira. Indicação n.º 675/2021, de iniciativa do vereador 

Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do 

Departamento de Iluminação Pública, realizar o serviço de troca de lâmpadas queimadas dos 

postes na Praça da Paz, localizada na Avenida Djalma Dutra; como também, na Praça da Cultura, 

localizada no Bairro Jardim Primavera. Indicação n.º 677/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho 

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

competente, realizar os serviços de pavimentação asfáltica e/ou bloqueteamento, como também, a 

instalação de iluminação pública na Passagem X, Bairro Ibiza. Indicação n.º 678/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar maquinas para a reabertura e 

terraplenagem do Travessão Dispensa II, no Assurini. Indicação n.º 680/2021 de iniciativa do 

vereador Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, determina 

através do setor competente, a aquisição de ambulância para o município de Altamira, haja vista, 

que a Emenda Parlamentar do deputado Joaquim Passarinho, solicitada por este vereador, já se 

encontra na conta do município. Indicação em Conjunto n.º 683/2021, de iniciativa dos vereadores 

Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Eládio Farias, Assis Cunha, 

Davi Teixeira, Roni Heck, Adevaldo Brito e João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, adquirir um Tomógrafo para instalar no Hospital Geral de Altamira, 

assim como, prover o mesmo em espaço apropriado, com todas as adequações técnicas necessárias 

para o funcionamento desse equipamento, em benefício dos usuários do SUS em Altamira. 

AVULSOS: Ofício n° 232/2021 do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n.º 

059/2021 e Ofício n° 233/2021 do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n.º 

058/2021. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo 

as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 676 e 682/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato.  Indicação n.º 681/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 

679/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 670 e 

672/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 671 e 673/2021 de iniciativa do 

vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 674 e 675/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. 

Indicações n.ºs 677 e 678/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 

680/2021 de iniciativa do vereador Tércio Brito. Indicação em Conjunto n.º 683/2021, de 

iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, 
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Eládio Farias, Assis Cunha, Davi Teixeira, Roni Heck, Adevaldo Brito e João Estevam. Fazendo 

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 680/2021 de iniciativa do 

vereador Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro 

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

suas matérias. Indicação nº 679/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

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

dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 676 e 

677/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  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.  

Indicações n.ºs 676 e 682/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicação n. º 

681/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 679/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 670 e 672/2021, de iniciativa do 

vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 671 e 673/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 674 e 675/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira.  Indicações n.ºs 677 e 

678/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro.  Indicação n.º 680/2021 de iniciativa do 

vereador Tércio Brito. Indicação. Aprovadas a unanimidade. O senhor Presidente colocou para 

votação em DESTAQUE: Indicação em Conjunto n.º 683/2021, de iniciativa dos vereadores 

Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Eládio Farias, Assis Cunha, 

Davi Teixeira, Roni Heck, Adevaldo Brito e João Estevam. Aprovada pela maioria, recebendo 

votos favoráveis dos vereadores Socorro do Carmo, Eládio Farias, Davi Teixeira, Adevaldo 

Brito, Olailton Carvalho e votos contrário dos vereadores Tércio Brito, Nelsinho Campeiro e 

Tânia Souza. Não havendo, mas matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte 

das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito após os cumprimentos disse: início 

minha fala em relação a indicação de nº 683, onde votei contrário, o município de Altamira e os 

demais municípios precisam se unirem e solicitar ao 10º Centro Regional (SESPA) porque temos 

o serviço de tomografia solicitado pelo Estado, eu lembro que desde no princípio eu e a vereadora 

Tânia e o vereador Adevaldo falamos sobre a solicitação e que íamos correr atrás de emenda 

parlamentar com nossos Deputados para um tomógrafo e vossa excelência Presidente se 

manifestou contrário, dizendo que isso estava contra os princípios do SUS e no HRPP já tinha esse 

serviço, então não poderia disponibilizar. E4ntão por isso deixo registrado em ata meu voto 

contrário. Quero agradecer aos nobres colegas que aprovaram a unanimidade o requerimento de 

minha autoria onde solicito o auxílio emergencial para os pescadores. Na condição de Presidente 

da Comissão de Seguridade Social e Família senhor Presidente tenho na prerrogativa de deliberar 

ao Augusto e Soberano Plenário qualquer emenda, oficio, qualquer pedido de informação e 

qualquer requerimento ao chefe do Executivo Municipal ou a quaisquer secretários municipais. 

Tenho essa prerrogativa assegurado nos artigos 23 e 24 do Regimento Interno desta Casa, onde 

podemos observar que lá está escrito seguindo rito da legalidade da Casa de Leis e Presidente das 

Comissões permanentes eles tem esse direito e eu estou requerendo isso ao Prefeito e não estou 

determinando que ele pague o auxílio emergencial aos pescadores. Tenho aqui o meu direito de 

buscar dias melhores a esta classe. Também indo de encontro a sua fala na sessão passada que não 
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foi feito nenhum estudo e nem um levantamento se teria orçamento ou não no município. Quero 

informar a vossa excelência que sentamos com os pescadores e fiz todo o levantamento sobre a 

quantidade de pescadores que tem o RGP e o protocolo. Quero lembrar a todos que no dia seis de 

abril que o chefe do Poder Executivo encaminhou a essa Casa de Leis que nós aprovássemos a 

regulamentação dos royalties com trinta dias após seria sancionado e já estamos no mês de 

outubro e não até hoje não foi sancionado está lei. Então continua sendo aplicado em diversos 

seguimentos, diversos setores e vale lembrar que no mês de agosto o município recebeu de 

royalties oito milhões de reais, será que com esse valor eu não tenho condições de pagar seiscentos 

e cinquenta e três pescadores que vivem da pesca. Eu solicitei o auxílio emergencial no valor de 

dois mil reais dividido em quatro parcelas no valor de quinhentos reais, multiplicando João 

Estevam seiscentos e cinquenta e três vezes dois mil reais vai dar uma fração no valor de um 

pouco mais de um milhão de reais divido em quatro parcelas vais dar um valor de trezentos e 

oitenta mil reais por mês, o município de Altamira tem sim condições se tivesse sancionado  para 

que a agricultura tivesse os dez por cento e a pesca ai seria a fonte mais segura  e transparente para 

essa classe dos pescadores que estão sendo afetados pela queda de noventa por cento . Também 

quero deixar senhor Presidente a vossa excelência eu fiz um oficio ao chefe do Poder Executivo 

Municipal, a Secretária de Saúde, fiz indicação a essa Casa de Leis e fiz requerimento, então não 

fui ilegal em forma alguma e sim fui usando o que é de correto nesta Casa de Leis. Tenho um 

vídeo com sua fala dizendo que fui ilegal e dizendo que sim que tenho boa vontade, mas não na 

legalidade. Para finalizar quero falar sobre a prestação de contas do Executivo Municipal estava 

ausente, mas estava acompanhando juntamente com o vereador Adevaldo Brito, foi colocado aqui 

na prestação de contas comandada por essa Casa de Leis, a apuração do limite mínimo 

constitucional valor exigido que teria sido aplicado até agosto um montante no valor vinte e oito 

milhões duzentos e vinte e um, quatrocentos e cinquenta sete mil reais, valor aplicado no valor de 

dezenove milhões duzentos e dez e sessenta e quatro reais, isso chegando no percentual  de 

dezessete virgula dois, sabemos muito bem que a educação ela é o conhecimento, formação social 

é a chave que abre portas para o município e para o futuro. Então fico intrigado a esses dez 

milhões a ser aplicado vereador Assis Cunha e vereador João Estevam de forma correta eu fico 

intrigado porque eu estive fazendo visitas nas escolas o vereador Olailton também esteve presente 

e que não tem acessibilidade nenhuma nas escolas não tem rampa de acessibilidade. A vereadora 

Tânia solicitou um a parte a qual foi concedida: após os cumprimentos disse: quanto vossa 

excelência disse que chegou a porcentagem vereador Tércio Brito respondeu dezessete, virgula 

dois por cento e temos até final do ano. Segundo o artigo 212 da Constituição Federal a União não 

pode passar menos de dezoito por cento e estados, municípios e distritos federais, não menos que 

vinte e cinco por cento até final do ano. Vereadora Tânia disse: então o município deixou de 

investir na educação? Vereador Tércio respondeu sim. Vereadora Tânia disse: ontem eu estava 

fazendo um levantamento onde trinta escolas voltaram a funcionar e o que mas temos ouvido e 

professor reclamando que precisa voltar ao trabalho. Então esse valor que vossa excelência está 

falando que poderia está investindo, mas na educação? E, mas nessas famílias que estão 

desempregadas? Vereador Tércio respondeu com certeza valorizando, mas os professores, 

valorizando ainda mais o profissional da área da educação, como eu disse aqui no princípio 

educação é a transformação da formação da nação. Estou amparado pelo artigo 212 já mencionado 

por este vereador. Então quero deixar registrado em ata na Secretaria desta Casa de Leis sobre a 

diferença deste valor subsídio e o valor aplicado até a atualidade e que duvido muito e peço a 
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Deus que chegue final do ano que alcancemos esse valor de vinte e cinco por cento. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza após os cumprimentos disse: dizer que 

todo debate, discussão e todo voto contrário só fortalece esse parlamento, ninguém aqui está 

somente para dizer amém para o que o Executivo manda que o vereador teve uma iniciativa é 

correto todo debate contrário ele te força ele te faz querer aprender, mas. Votar nessa indicação do 

tomógrafo e tirar nossa força de trabalho é olhar para nossa cara é estar brincando com nossa luta 

porque desde o início que eu falo que tem setecentos pacientes em fila. Toda nossa convexa com o 

Executivo, todo trabalho que temos com a Regulação, agora assim a gente vai para a capital pede 

parceria para um Deputado para na ALEPA estar pedindo o terceiro turno para o hospital geral, 

temos uma empresa que estou com a licitação estou estudando pedindo apoio para pessoas que 

entendam, temos uma empresa que está recebendo milhões que tem o suporte de tomografia e aí 

tem vereadores para comprar um tomógrafo no valor de um milhão e duzentos mil reais. Eu pego 

um Projeto de Lei do Executivo dando espaço para fazer alojamento para os militares, estou com a 

regulação que estar sendo feita uma reforma onde estou pegando a bancada da saúde dizendo o 

nosso povo não merece trabalhar no suporte da pedra onde recebiam maus corpos e a Regulação 

vai ser transferida para esse local, precisamos que os servidores da Regulação trabalhem num 

ambiente onde eles possam ir com tranquilidade. Quero dizer para vocês que eu tenho muita 

facilidade com a pasta da saúde e que com as outras pastas como a educação estou estudando 

estou pedindo apoio, vereador precisa ter esses debates contrários para podermos fortalecer para 

não estarmos visto como puxadinhos da Prefeitura, estamos aqui para lutar pelo povo. Estou 

indignada com essa indicação pedindo para compra tomógrafo sendo que podemos usar o hospital 

regional no terceiro turno, tem tantas formas de lutarmos por melhorias. Pedi para a secretaria 

Tatiane pede ao Prefeito para colocar trinta tomografias para essa empresa fazer para pacientes 

internados, luta por isso garanta as tomografias pelo menos aos pacientes internados não custa 

muito não minha gente para fazer basta querer. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Adevaldo Brito após os cumprimentos disse: senhor Presidente venho à tribuna nesse 

momento dizer a líder do governo que estou muito indignado neste momento os senhores já estão 

sabendo a situação do senhor Carlos Henrique Silva que mora no loteamento Viena o qual foi 

negado assistência do melhor em casa é um paciente senhor Presidente onde possa excelência tem 

conhecimento, entra e sai secretaria de saúde e nada é feito pela saúde de Altamira, não foi isso 

que nós pregamos na campanha uma saúde de qualidade que ia nos libertar mas até agora 

Presidente por ser base do governo. Estou cobrando isso do Poder Executivo e cobrando dessa 

Casa para que a bancada da saúde possa tomar providências que não é de hoje que temos essas 

reclamações, os vereadores Assis e Tércio tem reclamado da falta de assistência do melhor em 

casa e que hoje encontra-se o senhor Carlos Henrique, prostrado em cima de uma cama e onde foi 

falado para ele que ele não tem o direito de pegar gaze, esparadrapo e soro fisiológico. O vereador 

Tércio Brito, solicitou um aparte o qual foi concedida: nobre colega Adevaldo esse é um assunto 

que se arrasta por inúmeras sessões, agora a pouco a 1ª Secretária dessa Casa desta Casa de Leis, 

infelizmente mais uma vez nesse assunto vereadora Socorro a secretária de saúde do município 

não estar levando a sério o que estamos cobrando aqui na tribuna. Eu disse no grupo dos 

vereadores a seguinte forma secretários tem que nos respeitar somos autoridades não somente eu e 

o vereador Adevaldo e sim todos do parlamento porque estamos representando sim a legalidade da 

população de Altamira e este serviço ele tem que ser atendido. O vereador Adevaldo colocou a 

situação do senhor Carlos Henrique, então temos que ser atendidos sim vereadora a vossa 



 
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 
 

excelência colocou sua manifestação, mas uma vez e vamos pedir quantas vezes for preciso. 

Dando continuidade o vereador Adevaldo Brito disse: senhor Presidente quero que fique 

registrado em ata essa cobrança que estou fazendo porque não adianta trocar seis por meia dúzia, 

precisamos de secretários competentes que possa atender as demandas da sociedade altamirense 

foi para isso que fomos eleitos e que teve uma mudança de noventa por cento nessa Casa de Leis e 

se teve essa mudança é porque a sociedade estava enojada da gestão passada, então não devemos 

seguir a gestão passada e sim devemos seguir o que prometemos em campanha. Senhor 

Presidente, me desculpe, mas não estou vendo mudança principalmente na área da saúde. Quero 

que fique registrado em ata minha fala. Dizer que eu juntamente com o vereador Tércio 

atentamente nós estávamos assistindo a audiência de prestação de contas e vossa excelência falou 

sobre uma PC da agricultura do estado que estava lá dentro cavando tanque, quero dizer a vossa 

excelência que eu concordo sim, que seja feito fiscalização, mas vamos começar pelo município 

porque os agricultores precisam produzir e o município até hoje não chegou com as máquinas no 

Ituna III. Este vereador através do Deputado GUSTAVO SEFER e Deputado Joaquim Passarinho 

conseguimos, inclusive o vereador Nelsinho na primeira que fomos lá ele estava presente 

juntamente com a SEDAP. Esta PC Presidente não é PC particular essa PC é do estado que faz 

parte inclusive da SEDAP e de Capitão Poço. Então senhor Presidente essa Casa de Leis não é 

Casa para receber denúncias de meio ambiente que cite os órgãos competentes para receber a 

denúncia. Portanto quero deixar claro que este vereador tem lutado para que seja dado assistência 

lá.  Passei três dias lá João Estevam e os moradores estão fazendo vaquinha para fazer estradas e 

pontes porque a assistência até agora não chegou lá e vou continuar Presidente através da 

agricultura do estado e com o apoio do Deputado GUSTAVO SEFER vou continuar dando apoio 

aos agricultores daquela localidade e o que tiver irregular vamos fiscalizar vamos começar pela 

nossa própria casa que tem que ter fiscalização. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os cumprimentos disse: gostaria de dizer a todos 

os pescadores em nome do senhor Lúcio quero informar já conversamos outras vezes pôr o que 

estamos passando, aonde iremos conversar com a irmã Neves para ver a possibilidade do apoio da 

Secretaria de Ação Social. Sobre a questão do tomógrafo vejam bem o município quer fazer o 

serviço e vai fazer temos os repasses financeiros, o município tem o recurso para comprar o 

tomógrafo, então a gente sente na pele e senti quando estava com minha sobrinha com suspeita de 

apendicite lá no HGA precisava de um diagnóstico o hospital regional devido sua demanda 

marcou para uma semana após para fazer a tomografia se naquele momento ela precisava de um 

diagnóstico. A senhora Celinalva uma servidora pública que precisava também fazer uma 

tomografia foi marcada para depois. Então foi preciso a Dra. Ervana e a Enfermeira Socorro ir lá e 

tentar antecipar essa tomografia. Então digo aos pares sou a favor sim que o município tenha sim 

esse equipamento, já tivemos esse equipamento em Altamira no antigo Hospital São Rafael foi 

doação do estado ele mandou e o município na época devido ao custo em relação ao profissional, 

mas esse profissional já existe no município já trabalha, temos uma fila imensa o Regional não dar 

conta, o município quer comprar e vai comprar assim vai diminuir a fila, temos uma fila imensa. 

Então o município vai comprar o tomógrafo e irá fazer pela Regulação esses exames no HGA. 

Dizer as senhoras e senhores que no dia de hoje Gari está sendo realizado aula inaugural de 

alfabetização para os garis, Projeto Gari na Escola, então ele terá no mesmo período de serviço no 

horário deles eles terão algumas horas    que eles vão se dedicar com os professores para aprender 

a ler e escrever, temos muitos garis que assina com o dedo. Então esse projeto hoje pala manhã 
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não foi possível estarmos presentes devido a sessão dessa Casa de Leis, o qual parabenizo tanto o 

Prefeito Municipal por essa iniciativa de ter essas aulas para os garis. Falei anteriormente com 

relação ao valor de trezentos mil reais do Deputado Júnior Ferrari, para comprar também 

ambulância traçada no nosso município temos o Assurini, a Princesa do Xingu, temos Castelo de 

Sonhos, Canopus, enfim temos vários locais que precisa realmente ter esse equipamento para o 

transporte de pacientes principalmente na questão de Castelo de Sonhos eu que já fui lá várias 

vezes, já fiquei lá por algum tempo  se ver a necessidade de ter um equipamento novo  para que 

possa ser deslocados os pacientes de Castelo de Sonhos aos municípios mas próximos quando 

necessário porque temos hoje um hospital em Castelo de Sonhos. Desde ontem a SEMOV 

começou as obras de terraplenagem no bairro Paixão de Cristo, sabemos que temos inúmeros 

bairros passando por dificuldades de terraplenagem, então hoje iniciou-se as obras de 

terraplenagem no bairro Paixão de Cristo, o Presidente dessa Casa esteve logo cedo lá, temos 

várias frentes de trabalho como falei anteriormente mas ainda se se finalizou porque tem ramais na 

zona rural principalmente no Assurini que é bastante grande como por exemplo, a Ressaca, Quatro 

Bocas, Travessão da 05, Itapuama a parte principal do Itapuama está sendo feito. Assim as 

solicitações como vocês verem através das indicações dos nobres edis são muitas uma 

preocupação também é a questão do inverno, então estão se apressando para que realmente a gente 

possa dar trafegabilidade aonde se tem um cronograma no município, como por exemplo, temos 

no bairro Ibiza perto do Ponto Alto Leilões, o Vista Alegre, temos vários outros bairros também 

que vão receber serviços. No dia trinta de setembro o Prefeito Claudomiro Gomes juntamente com 

o Presidente Silvano Fortunato estivera em Santarém no auditório da UFOPA, aonde o 

Governador assinou um termo doando para o município de Altamira cem mil litros de óleo diesel 

para abastecer as máquinas e caminhões que vão fazer a recuperação das estradas e vicinais do 

município. A questão da educação queria que nós tivéssemos cem por cento as escolas tudo ok 

para todos os alunos estarem nas salas de aula, mas só temos hoje 30 escolas funcionando as 

demais escolas a vigilância Sanitária passou nas escolas e viram a necessidade de reformas e 

adequações e essas escolas estão sendo feita a reforma e conforme terminadas as escolas vão 

iniciar também as aulas nessas outras escolas. A Regulação é um gargalo tanto a Regulação 

Regional, Regulação do Estado como a Regulação do Município, o que se está tentando fazer 

melhorar o atendimento aos usuários, então nós vimos hoje na Regulação onde funciona a muito 

tempo é uma casa alugada aonde os pacientes não têm conforto de ficar numa fila esperando 

mediante isso está sendo construída no antigo São Rafael ao lado aproveitando o terreno para ter 

feito uma Regulação, onde possamos ter nossos pacientes , nossos usuários do SUS um ambiente 

confortável para que assim as pessoas possam sentar e aguardar. Temos também aqueles pacientes 

que já tem muito tempo aguardando na fila de espera temos um profissional assistente social 

atendendo toda tarde para dar informações sobre esses casos porque certos procedimentos 

conversamos com o senhor Waldecir Maia que hoje é Diretor da Regional para que nós possamos 

ampliar os exames, porque nem todos os exames são feitos exames bioquímico, os exames de 

sangue nem todos o município disponibiliza , tem alguns exames que somente o Regional faz e 

que disponibilize como por exemplo, endoscopia, então certos exames precisa realmente da cota. 

Estamos aí no mês outubro rosa “prevenção do câncer de mama” que nossas mulheres não 

precisam somente usar um lacinho rosa, mas que realmente precisam ir ao médico e se o médico 

solicitar uma mamografia aí precisamos ter esse atendimento. Então com sua sensibilidade ele vai 

ver a quantidade na questão da mamografia principalmente neste mês que é de prevenção de 
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nossas mamas. As solicitações que foram feitas aguardamos que realmente sejam atendidas porque 

tudo visa a melhorar consideravelmente a atenção aos nossos usuários que todos nós vereadores 

queremos para nosso povo de Altamira. Recebi um oficio da Secretaria Municipal de Saúde sobre 

uma indicação que fiz nessa Casa ela me respondeu que irá se empenhar em realizar tal estudo por 

reconhecer a necessidade e importância que foi a questão da expansão do RAPS contemplando a 

expansão do CAPS AD. Dizer aos vereadores sobre a questão melhor em casa vamos conversar 

com a nova secretária eu acho ela tem poucos dias sentada naquela cadeira e são inúmeros 

problemas e aí vamos rever novamente porque eu achava que já teria sido resolvido essa questão. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton após os cumprimentos 

disse: eu não posso deixar de falar no tomógrafo por ser um profissional da saúde, enfermeiro e 

que atuo e acompanho diretamente o sofrimento. Então vou fazer um relato para vocês e quero que 

prestem atenção para podermos entender ninguém aqui está errado o vereador Tércio não está 

errado e nem o município estar errado, porém há responsabilidades e há seguimentos a serem 

seguidos. Ressaltando vereador Tércio os dezessete por cento da educação que devia ter atingido 

na prestação de conta os vinte e cinco por cento, vossa excelência tem razão. Foi relatado aqui ao 

contador Augusto onde ele deixou bem claro em suas explicações a não atingir a meta. 

Tomografia nós temos uma tomografia na cidade que é a do estado e essa tomografia ela não 

comporta os nove municípios, são quase ou mais de quinhentas mil pessoas que são atendidas por 

essa tomografia. Assim como temos noventa e nove leitos que o estado não atende. Estive em um 

evento juntamente com o nosso Presidente Silvano em Santarém aonde tinha, mais de trezentos 

profissionais de saúde, vereadores de Medicilândia e de Brasil Novo chegaram até a mim e me 

perguntaram enfermeiro me explica como é esse terceiro turno e quando é que vai começar na 

mesma hora enviei um vídeo ao parlamentar Enfermeiro Tércio e parabenizei juntamente com os 

colegas da reunião e falei a eles essa é uma proposta do vereador Tércio Brito juntamente com seu 

Deputado vou mandar o vídeo para ele agora falando que aquilo que ele está lutando está 

refletindo aqui, esperamos um retorno e esperamos que aconteça o quanto antes. O vereador 

Enfermeiro Tércio Brito, solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: o 

que me estranha foi uma audiência via WhatsApp com o Secretário de Saúde Adjunto senhor 

Cipriano ele disse que não teria dificuldade nenhuma em realizar um mutirão e zerar essas 

tomografias aqui o que ele disse que aqui não tem formação das demandas reprimidas de 

tomografia da nossa região, essa foi a informação que ele nos passou o senhor Cipriano. Dando 

continuidade o vereador Olailton disse então repassei ao colega Tércio mérito dele que deve ser 

retratado e passado a quem é de direito, que poderia ter muito bem ter dito vai dar certo, mas não é 

do meu perfil ser omisso. Agora vamos para a tomografia do estado, o estado é média e alta 

complexidade o município é baixa complexidade. Ontem estive no HGA assim como no domingo 

estive na UPA e ontem tínhamos doze pacientes internados aguardando tomografia no Hospital 

Regional. Agora faço um relato para vocês aqui não vou falar o nome do paciente, mas vou falar o 

nome do irmão, recentemente faleceu o irmão do professor Aldo ele estava no HGA com AVC e 

veio a falecer, passando por lá em minhas visitas eu vi e falei com o Dr. O que o paciente estar 

aguardando e o Dr. Me respondeu ele está aguardando tomografia, fui com a família e disse gente 

não dar massa para aguardar já avaliei om paciente ele não tem condições de aguardar vocês 

resolvem ou vamos ter que correr para resolver a família disse não vamos resolver , ai foi liberado 

o paciente fez a tomografia, existe dois tipos de AVC o AVC  hemorrágico e o AVC isquêmico 

fisioterapia beleza, o hemorrágico não tem jeito o paciente morre. O paciente fez a tomografia 
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particular ele foi para o Hospital Regional do Regional foi para Belém não tem duas semanas isso 

o paciente foi a óbito. No dia de ontem estive no Mutirão e o paciente vou nomear com a letra J  

estava lá há três dias esperando também tomografia e eu relatei eu sou profissional de saúde e na 

mesma hora eu liguei ao Diretor da SESPA disse precisamos resolver a situação da tomografia 

aqui no HGA tem um paciente há três dias esperando uma tomografia de AVC não duas semanas 

que um outro paciente faleceu o Diretor da SESPA me respondeu eu não estou sabendo  me 

comunica que eu vou liberar todas fui com a Diretora do HGA ela fez o comunicado e graças a 

Deus estão sendo feitas as tomografias. Onde quero chegar com isso o município precisa de um 

tomógrafo votei favorável e votaria novamente se possível. Não participei da emenda porque não 

fui convidado se não meu nome estaria lá, e na solicitação também para a compra do tomógrafo 

porque sei da necessidade. Porém sei também que o estado tem sua tomografia que ajuda a região 

e não dar conta. Agradeceu. Em seguida Presidente passou a direção do uso da palavra o vereador 

Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse: dizer que faço quero de fazer esclarecimentos a 

todos os questionamentos que são feitos aqui até porque nós precisamos ouvir as pessoas para que 

não desvirtue ou distorça as palavras que por ventura aqui são colocadas. Em primeiro lugar quero 

deixar claro aos vereadores Tércio Brito e Tânia Sousa, que o que eu disse eu mantenho de pé o 

que eu disse com relação ao município de Altamira em não ter a obrigatoriedade ou a 

responsabilidade em assumir serviços de média e alta complexibilidade que são de 

responsabilidade do governo do estado, porém disse nessa mesma reunião que se o governo 

municipal com recursos próprios quiser arcar com qualquer serviço média e alta complexidade ele 

pode com recurso dele não com recurso das transferências federais eu disse e deixei bem claro, o 

Prefeito disse que vai avaliar não somente esse serviço, tanto é que solicitei ao TFD um 

levantamento das especialidades que mais demanda que é o TFD (tratamento fora de domicílio 

para Belém, Santarém, Tucuruí, enfim para qualquer município. Isso depois de chegado aqui nós 

falamos isso aqui na sessão anterior e vamos encaminhar ao governo do estado porque foi numa 

proposta que a vereadora Socorro em conjunto comigo fizemos ao pessoal da SESPA que se o 

especialista poder vir até Altamira para tender no hospital regional nosso povo não precisa sofrer 

nas estradas indo para Belém sem casa de apoio, inclusive foi até discutida a questão da casa de 

apoio e se for atendida aqui na cidade isso vai minorar muitos transtornos e vai aliviar nossa 

população em relação  a essas viagens de tratamento fora do município de Altamira. Então vou 

repetir se o município tiver condições de implantar os serviços não é uma má ideia haja visto que 

nossa fila tem mil e trezentas e quarentas usuários esperando esse serviço de tomografia. Tucuruí 

recebe um teto de um milhão e oitocentos mil, mês de MAC que é de média e alta complexidade e 

ela financia e se Altamira aumentar seu teto financeiro que já está em fase de negociação com a 

SESPA, com o Dr. Cipriano, Darles Tocantins e todos os outros técnicos que estão envolvidos em 

Belém da COSEMIS e da CIBI que aqui estiveram conversando com om Prefeito. Foi por isso 

vereadora Socorro que essa proposta foi aventada desse serviço vir para cá e o governo do estado 

se comprometendo em passar esse custo para o município aumentando o teto financeiro. Então 

quanto, mas serviços de alta e média complexidade é melhor para nosso povo ser tratado em 

Altamira. Agora volto a dizer que a responsabilidade da média e alta complexidade é do governo 

do estado através do hospital regional que fica com o valor de oito milhões do teto financeiro de 

Altamira para financiar aquele hospital. Então não mudei minha opinião, a estratégia do governo 

municipal e estadual é que estão sendo discutidas para que esse serviço possa ser realizado no 

HGA. Tenho pescadores na minha família, meu padrasto e mais outros da família que vende peixe 
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e eu jamais seria contrário a essa categoria, em momento nenhum eu disse que seria contrário, eu 

disse e repito aos senhores e aos que não estavam presentes, um simples oficio não significa que 

vai estar resolvido porque precisa de legalidade. Eu dei um exemplo, de quando o Bolsonaro no 

ano passado o auxílio emergencial para o Congresso ele encaminhou através de Projeto de Lei, 

aonde se verificava desse PL a receita de onde iria esse recurso do Orçamento da União para poder 

pagar o auxílio emergencial que está sendo pago até hoje. Então há regramentos que precisamos 

seguir. Eu jamais serei contrário tem meu total e restrito apoio que vocês recebam seja quinhentos 

ou seiscentos reais e quantos parcelas que sejam até porque vocês foram os mais prejudicados e 

penalizados com essa doença de rato que caíram muito as vendas. Conversando com os pescadores 

e com os vendedores de pescados ele puderam me relatar que tiveram mais de noventa por cento 

de perda nas vendas e que caiu muito. Nós tro9uxemos aqui um técnico da Vigilância Sanitária 

para dizer que não se aplica essas regras de restrição no consumo do pescado para os rios Iriri e 

Xingu e somente aos peixes de origem Solimões e do Amazonas isso foi falado aqui. Então 

vereador Tércio eu não disse ilegalidade em nem um momento, não disse que não sou favorável, 

agora é preciso que tenhamos a responsabilidade de assumir atos aqui no legislativo de forma 

correta e nós somos favoráveis. Inclusive se pudéssemos ser de iniciativa do parlamento, se 

fizéssemos um PL, faríamos de imediato aprovaríamos e já mandávamos, mas precisa ser de 

iniciativa do Executivo Municipal. Nossa Lei Orgânica não aos vereadores, essa iniciativa não nos 

compete. Mas conversando com o Prefeito Municipal sobre esse assunto ele disse que iria fazer 

um agendamento inclusive de uma reunião para tratar desse tema tão urgente para que os senhores 

pudessem serem ouvidos e discutir a situação financeira tanto dos pescadores e dos vendedores 

dos pescados de nossa cidade. Então essa é a fala. Esse é o registro que faço porque eu não me 

omito daquilo que eu assumo e acho que é obrigação de que vocês sejam atendidos pela economia 

que vocês geram no município em termo de geração de renda e de emprego e de importância que 

vocês têm para que a população possa se alimentar no dia a dia.  Quero colocar ao vereador Tércio 

que a lei nº 3.342 de 06 de maio de 2001, que dispões sobre a regulamentação da reutilização dos 

royalties repassado pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte para o m município de Altamira foi 

sancionada sim e foi lida aqui em Plenário ela estar aqui sancionada pelo o Prefeito.  Agradeceu. 

Em seguida a 1º secretária repassou a direção dos trabalhos. Não havendo mais manifestantes, o 

senhor Presidente agradeceu as senhoras e senhores vereadores e ao povo em geral e em nome de 

Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrara a presente Ata após lida e aprovada será assinada. 

Câmara Municipal de Altamira, aos cinco dias de outubro do ano de dois mil e vinte um.  
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Presidente 
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