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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO 

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

DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

Aos dezenove 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, Thais 

Miranda Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, Davi da Silva Teixeira, Francisco de Assis 

Cunha, Ivonnelson Alves Soares, Olailton Carvalho Ferreira, Tânia Souza da Silva e Tércio 

Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira e participação on-line do vereador Roni Emerson 

Heck. Sendo justificada a ausência dos vereadores Vanderjaime Santos Leite 

(viajando/Santarém), Adevaldo da Silva Brito (doente), João Estevam da Silva Neto (doente) 

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

Reunião Ordinária realizada no dia cinco de outubro do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo 

manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada pela maioria, abstendo-se de votar o 

vereador Assis Cunha. 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 060/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que institui no município de 

Altamira, a divulgação da listagem dos medicamentos e insumos disponíveis e em falta na Rede 

Pública de Saúde. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Proposta de Emenda Modificativa 

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

2º; §1º; modificando o artigo 8º; Seção II, §2 e Aditando o Artigo 27-A do Projeto de Lei 043/21, 

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

de Passageiros Gerenciado por Plataforma de Tecnologia no município de Altamira. Em análise ao 

Parecer Jurídico Emitido pelo Doutor Procurador Jurídico desta Casa Legislativa, tenho que a 

propositura está em harmonia quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, assim opino em conformidade com o parecer jurídico apresentado em anexo, ou seja, 

pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente Comissão 

Permanente, ressalvada as seguintes alterações.  - Emenda Modificativa ao texto do artigo 2º; 

§1º, com a seguinte redação: os veículos que serão utilizados no serviço que trata em lei deverão 

ter 04 (quatro) portas, ar condicionado e idade máxima de 10 (dez) anos de uso, contados a partir 

do seu ano de fabricação. 2 - Emenda Modificativa ao texto do artigo 8º; Seção II, §2º, com a 

seguinte redação: o condutor deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação definitiva, que 

contenha o EAR – Exercício de Atividade Remunerada, sendo que poderão ser cadastrados até 02 

(dois) condutores por veículo. 3 - Emenda Aditiva, criando o Artigo 27-A, com a seguinte 

redação: É expressamente vedada a discriminação de usuários por conta de raça, cor, etnia, 

religião, classe social procedência nacional ou deficiência, sem prejuízo da possibilidade de 

exclusão de passageiros por violação a termos uniformes do serviço. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 043/2021, de iniciativa do Executivo 

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



 
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 
 

Gerenciado por Plataforma de Tecnologia no município de Altamira, m conformidade com as 

conclusões do relatório exarado pelo Vereador Davi da Silva Teixeira, opina por sua 

APROVAÇÃO nos termos da Emendas Modificativas e também a Emenda Aditiva apresentadas, 

por entender que a referida proposição atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, 

regimental e de técnica legislativa.  Requerimento n.º 006/2021 da Câmara Municipal de Altamira, 

encaminhar expediente a empresa vencedora do Pregão Municipal da Saúde, Clinica Davi Covre, 

convidando-a a comparecer nesta Casa, para prestar esclarecimentos sobre a prestação dos 

serviços referentes ao Pregão. Pedido do Informação n.º 003/2021, de iniciativa da vereadora 

Tânia Souza, solicita ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que informe a esta Casa, 

o seguinte: Locais onde estão sendo realizados os testes para pacientes que já tomaram a vacina da 

Covid-19?  Em média quantos testes estão sendo ofertado? Unidades Sentinelas estão previstas 

para dar suporte aos pacientes? Quantas tomografias estão sendo disponibilizadas para pacientes 

exclusivo com a Covid-19? Indicação n.º 688/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, 

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

realizar estudos no sentido de construir uma Rotatória sem monumentos, obras de artes de artistas 

locais. Indicação n.º 689/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do Secretaria competente, construir portais de 

boas-vindas nas entradas da cidade, sentido Vitória do Xingu e sentido Brasil Novo. Indicação n.º 

692/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Edir Silva Sousa – 

Diretor da 10ª URE, para em parceria com a SESPA, disponibilizem equipes de trabalho 

compostas por psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, para prestarem 

atendimentos regulares aos pais, alunos, professores e demais servidores nas escolas de Ensino 

Médio, no município de Altamira. Indicação n.º 693/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

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

competente, providenciar a reforma, cobertura e recomposição da iluminação públicas da Quadra 

Poliesportiva do bairro Jardim Uirapuru, nas proximidades da Unidade de ponto Atendimento – 

UPA. Indicação n.º 686/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

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

um Setor para atendimento dos trabalhadores de Saúde e a família em momento de Crise Sanitária 

e Pandemias; como também, criar um Gabinete de Crise para situações Epidêmicas. Indicação n.º 

700/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

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

capacitação dos Conselheiros Tutelares no município de Altamira. Indicação n.º 709/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza nas redondezas da 

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos do bairro Nova Altamira. Indicação n.º 710/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de iluminação nas proximidades da 

ponte do Ambé, na rodovia Ernesto Acioly. Indicação n.º 684/2021 de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, disponibilizar o fornecimento de medicamentos em geral na Unidades Básica de 

Saúde – UBS, para atender os moradores da comunidade Monte Santo. Requer também, contratar 

uma Técnica de Enfermagem para a referida Unidade. Indicação n.º 685/2021 de iniciativa do 

vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do 
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setor competente, realizar o serviço de reforma geral na Unidade Básica de Saúde – UBS Jáder 

Barbalho, na agrovila Sol Nascente, no Assurini. Indicação n.º 687/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, que viabilize a recuperação do Travessão do Alcino, ao lado direito da 

ladeira da Espada, no Assurini. Indicação n.º 690/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho 

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

competente, realizar o serviço de revitalização asfáltica, como também, a revitalização da rede de 

iluminação pública, com a troca de lâmpadas queimadas, na Travessa Santarém, no bairro Bela 

Vista. Indicação n.º 691/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor 

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

reabertura e terraplenagem no Travessão Acesso II, no Assurini.  Indicação n.º 695/2021 de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através do setor competente, divulgar a listagem dos medicamentos e insumos 

disponíveis e também, os em falta na Rede Pública de Saúde. De forma de fácil visualização para 

leitura dos usuários do SUS em todos as Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto 

Atendimento, Hospital Geral de Altamira, Almoxarifado Central, Farmácia Municipal e na própria 

Secretaria Municipal de Saúde. Indicação n.º 696/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck, que 

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

realizar o serviço de poda nas arvores próximas ao semáforo da Avenida Djalma Dutra. Indicação 

n.º 698/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adquirir poltronas novas para os 

acompanhantes dos leitos de enfermaria do HGA – Hospital Geral de Altamira. Indicação n.º 

706/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar a troca 

das lâmpadas queimadas na Praça do Mirante. Indicação n.º 707/2021, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que contrate um 

Engenheiro de Tráfego para o DEMUTRAN. Indicação em Conjunto n.º 702/2021, de iniciativa 

dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Eládio 

Farias, Assis Cunha, João Estevam, Juares Giachini, Davi Teixeira, Roni Heck e Enfermeiro 

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

competente, perfurar um Poço Artesiano, como também construir a rede de distribuição de água 

potável na comunidade da Vila Canopus. Requer também que o sistema de captação, possam 

disponibilizar em seu planejamento estrutural dos dispositivos para a utilização de Energia Solar. 

Indicação em Conjunto n.º 703/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro 

Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Eládio Farias, Assis Cunha, João Estevam, Juares Giachini, 

Davi Teixeira, Roni Heck e Enfermeiro Olailton, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar a construção de uma Unidade 

Básica de Saúde – UBS, na comunidade da Vila Canopus. Requer também que a mesma, possam 

disponibilizar em seu planejamento estrutural dos dispositivos para a utilização de Energia Solar. 

Indicação em Conjunto n.º 704/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro 

Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Eládio Farias, Assis Cunha, João Estevam, Juares Giachini, 

Davi Teixeira, Roni Heck e Enfermeiro Olailton, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar a Reforma e Ampliação da Escola 

na comunidade da Vila Canopus. Requer também que a mesma, possam disponibilizar em seu 
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planejamento estrutural dos dispositivos para a utilização de Energia Solar. Indicação em 

Conjunto n.º 705/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, 

Enfermeira Socorro do Carmo, Eládio Farias, Assis Cunha, João Estevam, Juares Giachini, Davi 

Teixeira, Roni Heck e Enfermeiro Olailton, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar a construção de uma Unidade Básica de 

Saúde - UBS na comunidade de São Pedro do Iriri. Requer também que a mesma, possam 

disponibilizar em seu planejamento estrutural dos dispositivos para a utilização de Energia Solar.  

Moção n.º 027/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere que seja 

encaminhada Moção de Aplauso aos Médicos pela passagem do Dia do Médico, em especial ao 

Dr. Armando Aragão, Dr. Renan Granato, Dr. Anísio Chaves e Dra. Bianca Frugone. Moção n.º 

028/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere que seja encaminhada Moção de 

Aplauso ao professor Ronaldo Costa, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua 

digna profissão ao município de Altamira, através da educação. 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 2º, §1º e Artigo 8º; Seção II, §2º. Emenda Aditiva ao texto, criando 

o Artigo 27-A, ao Projeto de Lei 043/21, do Executivo Municipal, que dispõe sobre serviço de 

Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros Gerenciado por Plataforma de 

Tecnologia no município de Altamira. Em análise ao Parecer Jurídico Emitido pelo Doutor 

Procurador Jurídico desta Casa Legislativa, tenho que a propositura está em harmonia quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opino em 

conformidade com o parecer jurídico apresentado em anexo, ou seja, pela aptidão da presente 

propositura dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente, ressalvada as seguintes 

alterações.1 - Emenda Modificativa ao texto do artigo 2º; §1º, com a seguinte redação: “os 

veículos que serão utilizados no serviço que trata em lei deverão ter 04 (quatro) portas, ar 

condicionado e idade máxima de 10 (dez) anos de uso, contados a partir do seu ano de 

fabricação”. 2 - Emenda Modificativa ao texto do artigo 8º; Seção II, §2º, com a seguinte 

redação: “o condutor deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação definitiva, que contenha o 

EAR – Exercício de Atividade Remunerada, sendo que poderão, ser cadastrados até 02 (dois) 

condutores por veículo” 3 - Emenda Aditiva, criando o Artigo 27-A, com a seguinte redação: 

“É expressamente vedada a discriminação de usuários por conta de raça, cor, etnia, religião, classe 

social procedência nacional ou deficiência, sem prejuízo da possibilidade de exclusão de 

passageiros por violação a termos uniformes do serviço”. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 043/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros Gerenciado 

por Plataforma de Tecnologia no município de Altamira, m conformidade com as conclusões do 

relatório exarado pelo Vereador Davi da Silva Teixeira, opina por sua APROVAÇÃO nos termos 

da Emendas Modificativas e também a Emenda ADITIVA apresentadas, por entender que a 

referida proposição atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica 

legislativa.  Projeto de Lei n.º 043/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre 

serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros Gerenciado por Plataforma 

de Tecnologia no município de Altamira. Pedido do Informação n.º 003/2021, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza, solicita ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que informe a 

esta Casa, o seguinte: Locais onde estão sendo realizados os testes para pacientes que já tomaram 
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a vacina da Covid-19?  Em média quantos testes estão sendo ofertado? Unidades Sentinelas estão 

previstas para dar suporte aos pacientes? Quantas tomografias estão sendo disponibilizadas para 

pacientes exclusivo com a Covid-19?  Requerimento n.º 006/2021 de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Silvano Fortunato – Presidente da Câmara 

Municipal de Altamira, encaminhar expediente a empresa vencedora do Pregão Municipal da 

Saúde, Clinica Davi Covre, convidando-a a comparecer nesta Casa, para prestar esclarecimentos 

sobre a prestação dos serviços referentes ao Pregão. Indicações n.ºs 688 e 689/2021, de iniciativa 

do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 692 e 693/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime.  Indicações n.ºs 686 e 700/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

do Carmo. Indicações n.ºs 709 e 710/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  

Indicações n.ºs 684 e 685/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 687/2021, de 

iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 690 e 691/2021, de iniciativa do vereador 

Nelsinho Campeiro.  Indicação n.º 695/2021 de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. 

Indicação n.º 696/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck.  Indicação n.º 698/2021, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação n.º 706/2021, de iniciativa do vereador Davi 

Teixeira. Indicação n.º 707/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações em 

Conjunto n.º 702, 703, 704 e 705/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, 

Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Eládio Farias, Assis Cunha, João Estevam, 

Juares Giachini, Davi Teixeira, Roni Heck, e Enfermeiro Olailton. Moção n.º 027/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Moção n.º 028/2021, de iniciativa da vereadora 

Tânia Souza. Fazendo uso da palavra o vereador o vereador Enfermeiro Tércio Brito após os 

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

Indicação nº 695/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza após os cumpri8mentos dirigiu-se aos demais colegas 

e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação nº 698/2021, de iniciativa da vereadora 

Tânia Souza. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira após os 

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

Indicação nº 706/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 684 e 685/2021, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Agradeceu.  Em seguida fez 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 7019 e 710/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 686 e 

700/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro. 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 688 e 689/2021, de inciativa do vereador 

Silvano Fortunato. 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. A pedido 

da vereadora Thais, a Mesa Diretora acatou a decisão de retirou de pauta, a indicação de nº 

692/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Em seguida submeteu para votação: 
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Indicações n.ºs 688 e 689/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 686 e 

700/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 709 e 

710/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 684 e 685/2021 de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 687/2021, de iniciativa do vereador João 

Estevam.  Indicações n.ºs 690 e 691/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação 

n.º 695/2021 de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicação n.º 696/2021, de 

iniciativa do vereador Roni Heck. Indicação n.º 698/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 

Indicação n.º 706/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicação n.º 707/2021, de 

iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações em conjunto n.º 702, 703, 704 e 705/2021, de 

iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, 

Eládio Farias, Assis Cunha, João Estevam, Juares Giachini, Davi Teixeira, Roni Heck e 

Enfermeiro Olailton. Moção n.º 027/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. 

Moção n.º 028/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Aprovadas a unanimidade. A Mesa 

diretora submeteu para VOTAÇÃO COM DESTAQUE: Pedido de Informação n.º 003/2021, de 

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

que informe a esta Casa, o seguinte: Locais onde estão sendo realizados os testes para pacientes 

que já tomaram a vacina da covid-19? - Em média quantos testes estão sendo ofertado?  Unidades 

Sentinelas estão previstas para dar suporte aos pacientes? Quantas tomografias estão sendo 

disponibilizadas para pacientes exclusivo com a Covid-19?. Aprovado a unanimidade. 

Requerimento n.º 006/2021 de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao 

senhor Silvano Fortunato – Presidente da Câmara Municipal de Altamira, encaminhar expediente 

a empresa vencedora do Pregão Municipal da Saúde, Clinica Davi Covre, convidando-a a 

comparecer nesta Casa, para prestar esclarecimentos sobre a prestação dos serviços referentes ao 

Pregão. Aprovado a unanimidade. AINDA VOTAÇÃO COM DESTAQUE. 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 043/21, do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros Gerenciado 

por Plataforma de Tecnologia no Município de Altamira. Em análise ao Parecer Jurídico emitido 

pelo Doutor Procurador Jurídico desta Casa Legislativa, tenho que a propositura está em harmonia 

quanto à Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade e boa técnica legislativa, assim opino em 

conformidade com o Parecer Jurídico apresentado em anexo, ou seja, pela aptidão da presente 

propositura dentro do campo de análise da presente Comissão permanente, ressalvada as seguintes 

alterações. 1 - Emenda Modificativa ao texto do artigo 2º; §1º, com a seguinte redação: os 

veículos que serão utilizados no serviço que trata em lei deverão ter 04 (quatro) portas, ar 

condicionado e idade máxima de 10 (dez) anos de uso, contados a partir do seu ano de fabricação. 

2 - Emenda Modificativa ao texto do artigo 8º; seção II, §2º, com a seguinte redação: o condutor 

deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação definitiva, que contenha o EAR – exercício de 

atividade remunerada, sendo que poderão ser cadastrados até 02 (dois) condutores por veículo. 3 - 

Emenda Aditiva, criando o artigo 27-A, com a seguinte redação: é expressamente vedada a 

discriminação de usuários por conta de raça, cor, etnia, religião, classe social procedência nacional 

ou deficiência, sem prejuízo da possibilidade de exclusão de passageiros por violação a termos 

uniformes do serviço. Aprovadas a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei n.º 043/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre 

serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros Gerenciado por Plataforma 
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de Tecnologia no município de Altamira, na conformidade com as conclusões do relatório exarado 

pelo vereador Davi da Silva Teixeira, opina por sua APROVAÇÃO nos termos das Emendas 

Modificativas e também a Emenda Aditiva apresentadas, por entender que a referida proposição 

atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Aprovado a 

unanimidade. Projeto de Lei n.º 043/2021, com as emendas apresentadas pela CCJ, que dispõe 

sobre serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros Gerenciado por 

Plataforma de Tecnologia no município de Altamira. Aprovado 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 Enfermeiro Tércio Brito após os cumprimentos disse: quero começar minha fala 

dizendo vereador Assis Cunha que vossa excelência é um homem de sorte que até hoje não fui se 

quer respondido com relação ao oficio que enviei em relação aos pescadores, até hoje não obtive 

nem um retorno se vai ter audiência pública e em conversa com o senhor Lúcio Presidente da 

Colônia dos Pescadores e uma preocupação sabemos que o há o seguro defeso que é direito dos 

pescadores, não é algo que está sendo afetado pela urina preta  como eles estão sendo impactados 

agora não adianta usa história porque a queda da venda veta sendo por medo da população , então 

é direito dos pescadores receberem Altamira tem sim recurso para isso municípios menores que 

Altamira estão recebendo aqui no estado do Pará. Agora na semana passada teve vinte e dois casos 

suspeito no estado do Pará, Altamira não tem Tambaqui que essa é a desculpa estão sendo 

afetados por medo da população de comer o pescado, é um direito de vocês e temos que ter uma 

resposta sim e que seja oficializada a Câmara Municipal e que não seja apenas uma conversa um 

recado que tem que ser pautado.  Outra situação que me chama atenção onde quero parabenizar o 

Prefeito com relação ao oficio que recebi hoje após um vídeo que gravei ontem na fábrica de 

bloquetes. Resposta do oficio ao retomar o processo de produção exigi o treinamento dos 

funcionários, manutenção das máquinas, distribuição dos EPIS, testagem da linha de produção dos 

materiais fabricados, isso no sábado dia dezesseis e já pulando para o dia dezoito depois que fiz o 

vídeo, no dia dezessete não estava falando que essa máquina estava em reforma lá na SEMOV. 

Então assim será que Altamira vamos continuar num governo faze de conta e eu ficar calado por 

estava na base sendo cobrado vinte e quatro horas aqui no gabinete, nas ruas e sem dar resposta 

para a população. Quero aproveitar em resposta a esse ofício que coloquei um rapaz de prontidão 

na frente da fábrica de bloquetes e vejo aqui pelo vídeo que está chegando agora o gorgulho. 

Então precisamos de fato sair dessa caixinha de presente que estamos aqui cobrar e trazer solução 

para a população. Quero aproveitar o momento vereadora Socorro líder do governo para que 

terminando a sessão possamos se fazer presente lá e assim fazermos um levantamento que aqui diz 

que já tem trabalhadores e pedir contratos dos trabalhadores com datas retroativa e aí sim vamos 

saber de fato se essa empresa estava funcionando ou não. Então eu não preciso mandar oficio para 

a Câmara eu vou lá e faço vídeo assim mostro imagens, hoje não preciso levar uma carrada de 

gorgulho para dizer que a fábrica de bloquetes estar funcionando sabemos a quantidade vimos o 

material, a quantidade. Então chegar com essa enrolação no município de Altamira porque fomos 

eleitos pela base do governo, eu posso sofrer retaliação não tenho problema nenhum em sofrer 

retaliações, até porque nasci aqui e me criei aqui e saio todos os dias da minha casa para as ruas e 

graças a Deus que esse vídeo viralizou e nós vereadores assim poderemos ganhar essa causa para 

assim podermos fazer mais e mais. Outra situação que chama atenção é com relação a população 

do ramal do Itaboca, alguns vereadores já foram lá, já tem sessenta dias e não tenho retorno de 
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quando vai entrar uma máquina no ramal do Itaboca O senhor Lucas mandou uma foto para mim 

da situação que estar lá, não mais condições do ônibus escolar entrar lá para levar as crianças para 

a escola e o ramal é somente seis quilômetros. O vereador Olailton esteve lá também é um ramal 

que tem inúmeros balneário deixando de trazer recurso econômico para o município por falta 

estrada. Não sou da área da agricultura não Nelsinho, mas também não sou leigo de entender que 

vai começar o inverno e não vai dar conta de fechar esse serviço. Aproveitando aqui que o Prefeito 

mandou um relatório das obras que estão sendo executadas e porque ele não colocou a fábrica de 

bloquetes se diz que já estar sendo executada. Esse relatório estar seno entregue não é pelo 

Presidente e nem pelos secretários e sim pelo Executivo, então ele mesmo estar se contradizendo 

em resposta ao oficio enviado para essa Casa de Leis. Também outra situação que me chama 

atenção que venho batendo na mesma tecla a muito tempo sobre o acesso de tomografia para a 

população, a empresa vencedora deste pregão tem os serviços disponibilizados e vou deixar cópias 

a quem interessar a empresa CDC tem (dois milhões e dezesseis mil reais) no projeto do pregão, 

estar aqui no pregão e porque a população não tem acesso a esse serviço? Porque não assina um 

contrato para a população se não quer disponibilizar (cinco mil e quatrocentos) que tem aqui, 

então disponibiliza a renda do município que é (mil trezentos e treze) que resolve esse problema 

da fila de espera que tem. Quero deixar registrada em ata senhor Presidente que estive em 

audiência com o Cipriano secretário adjunto da saúde pública junto com o Deputado Gustavo 

Sefer, discutindo sobre essa situação. Discutindo com a SESPA e recebi oficio em resposta que 

tem que ser mandado para DPASS em Belém porque aqui não tem a demanda reprimida se aqui 

não tem Belém vai ter? Temos que entender o que estar acontecendo aqui em nosso município 

essa questão da saúde e parceria com a SESPA porque eu tenho certeza que o CRA (Centro de 

Regulação de Altamira) tinha esses pedidos para a SESPA para ser resolvido e feito no hospital 

regional, nossa população estão morrendo por falta de realização de exames  o Covid-19, estar 

aumentando no município de Altamira e  que de imediato pode ser resolvido para a população de 

Altamira, porque essa empresa r CDC que assine o contrato de serviço de tomografia para a 

população e dar esse direito para a população ser assistida com esse exame no município. 

Vereador Olailton vossa excelência é testemunha que temos Pacientes hospitalizados há vinte dias 

para fazer uma tomografia, ou seja, o paciente já evoluiu a óbito ou estar usando um TOTI 

traqueal ou estar intubado e o paciente esperando leito. Fiz denúncia no Conselho Municipal de 

Saúde, de óbito que ocorreu nesse município, eu peço ao Conselho Municipal de Saúde que 

investigue isso de forma correta e que encaminhe ao Ministério Público e que sejam penalizados 

os responsáveis, já estou cansado de cobrar saúde pública no município de Altamira. Essa semana 

meu irmão estava internado na HGA com o laudo de tomografia de apendicite suturada e meu 

irmão foi mandado para casa, não é porque é meu irmão e sim pela urgência do caso apendicite 

suturada se não é feita de imediato o que a família tem a fazer e comprar o caixão. A saúde de 

Altamira precisa ser resolvida o quanto antes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Tânia Souza após os cumprimentos disse: quero dizer que fiz uma indicação 

solicitando brinquedos ao Prefeito a equipe da Câmara me informou que não poderia ser feito esse 

tipo de indicação porque poderia até cassar o Prefeito, então foi retirada de pauta. Só que meu 

posicionamento é que se o Prefeito pode fazer doações de brinquedos aí penso será que não era 

mais bonito chamar os vereadores e perguntar vocês têm interesse de ajudar alguma comunidade? 

Aí eu iria dizer vou fazer uma fasta para as crianças no Lama Negra, vereador não tem estrutura 

para fazer eventos. Quero agradecer todos os apoiador4es desse evento. E porque escolhi o Lama 
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Negra? Lá tem uma moradora a senhora Marilda que vem aqui constantemente pedir ajuda e hoje 

ela é participante do Projeto Galileu e uma das pontuações desse projeto tem umas regrinhas a ser 

cumprida e visitando o Lama Negra vi que as ruas estão todas cheias de mato, então tem que ser 

feito o dever de casa para que a Marilda tenha exemplo. Quero dizer que todos apoio que recebi 

dos amigos me fez acreditar que eu posso fazer ações pedindo apoio sim e o que eu mas presenciei 

foi que as pessoas estão precisando de alimentação, tem pessoas aqui chegasse em nosso gabinete 

a procura de emprego, mas vem chorando com fome e quem vai consegue sair atrás de emprego 

com fome? E quando a gente ver que a fábrica ainda não está funcionando eu quero, mas que ela 

funcione, imaginem quantos pais de família vão estar lá trabalhando e levando a cesta básica para 

sua mesa. Ontem eu protocolei meu primeiro Projeto de Lei, assim nós vereadores precisamos 

sentir a confiança para começar os trabalhos, hoje já me sinto mais preparada para estar lutando, 

cobrando e hoje já posso dizer que tenho orgulho e dizer que hoje já acho até graça na política que 

antes não achava ainda fico triste com as jogadas da politicagem, mas não posso esquecer minha 

essência, meu jeito de trabalhar. Não posso deixar de agradecer ao secretário de agricultura o 

Marcelo que tem feito um trabalho incansável. Assistir o corpo de balé e vi a luta dele e lá ouvi 

que tem um empresário dono da Cerâmica Santa Clara fazendo as inscrições de todas bailarinas 

que vão disputar no PIDA e também ouvi que o vereador Silvano Fortunato estar vendo como 

poderia estar fazendo para dar uma força fiquei muito feliz por ver pessoas preocupadas com a 

cultura assim ajudando nossos jovens assistindo um futuro melhor. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton após os cumprimentos disse: quero falar de uma 

problemática eu vem assolando em nosso município há muito tempo aos nossos moradores em 

muitos bairros com os engenheiros Rafael, Robson. O carro pipa o abastecimento tem acontecido 

da maneira que eles podem, então tem quatro carros pipas e eu solicito ao Executivo essa 

ampliação, mas o que queríamos mesmo era que fosse resolvido essa questão da água para que 

nem um bairro pudesse sofrer com a falta de água. Então nessa semana estive no conjunto Alberto 

Soares e lá tem uma problemática grande o poço que fica dentro da localidade ele foi condenado e 

é abastecimento pelo carro pipa e a caixa d’água é apenas de dez mil litros e assim não supri as 

demandas dos moradores que ali residem. E como o Alberto Soares temos o Colinas que uma 

parte é abastecida pelo carro pipa e que precisa resolver esse problema do carro pipa tanto da parte 

da Norte Energia quanto da parte da COSALT, peço que seja resolvido isso o quanto antes. Falar 

um pouco sobre a saúde, ouvi a fala dos colegas vereadores atentamente onde falam com 

propriedades não tem nem um questionamento. Falamos aqui das problemáticas que não são 

poucas, temos avanço troca de secretário e precisamos que a secretária atue diretamente na 

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

cumprimentos disse: dizer que realmente senhor Presidente observamos diante de tantos desafios 

muitas das vezes se não tivermos capacidade de memorizar de entender que somos preparados 

para enfrenta-los desistimos. Com as mesmas palavras quero9 falar ao colega Tércio eu não 

entendi a colocação do colega, mas quero dizer que venho cobrando e concordo com vossa 

excelência, venho cobrando do governo municipal diálogo com essa Casa de Leis e também de 

todos os secretários e coordenadores, venho cobrando porquê? Porque sabemos do tamanho do 

desafio do município e cada secretaria são desafios diferentes e como a colega Tânia acabou de 

falar e se não tivermos conhecimento de tudo o que estava acontecendo ela não tinha se 

posicionado. São muitos desafios e sempre muito bem claros e todos os governos que eu já 

convivi muitas das vezes até mesmo na nossa casa colocamos pessoas para trabalhar e a pessoa 
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quer mandar, mas que o proprietário e muitas das vezes atrapalha, mas uma coisa é fato levando 

em consideração que nós vereadores visitamos no período de campanha todas as comunidades e 

continuamos visitando todos os moradores e comunidades é estranho que não haja diálogo que 

esse poder   acredito que tem secretários que vai passar dez anos e não vai ouvir o que eu já ouvi e 

ouço nas comunidades que andei e tem problemas que eu sei que apenas com toque de mágica 

vamos dizer assim é resolvido o problema naquela comunidade  com uma pena atitude. Então 

somos nós vereadores que visitamos e continuamos visitando e continuamos sendo cobrados. 

Então seria importante que as portas das secretarias estivessem abertas para que pudéssemos 

dialogar e como o nobre colega falou em relação a uma resposta que chegou seria bom para todos. 

Gostaria de dizer ao colega que as vistas que estou fazendo em todo município inclusive nos 

bairros essas visitas são atendendo cobranças e quero informar ao colega que ainda não foram 

atendidas de fato. O vereador Tércio Brito solicitou um aparte a qual foi concedida após os 

cumprimentos disse: vossa excelência não entendeu quando usei a palavra no adjetivo sortudo 

quis dizer que vossa excelência foi respondida o Prefeito enviou retorno a vossa excelência, mas 

que para mim eu nunca tive retorno, então usei o adjetivo a vossa excelência e não criticando seu 

trabalho. Dando continuidade o vereador Assis disse:  eu entendi. Quero dizer a todos que tenho 

maior carinho e respeito ao nosso Prefeito Claudomiro Gomes, quando conversamos com ele fala 

da boa vontade dos interesses que tem inclusive dos projetos que já foram aprovados nessa Casa 

de leis que vão favorecer a muitas famílias, mas uma coisa é clara nós temos muitas pendencias e 

nós continuamos a visitar e cobrar. Gostaria de dizer aos senhores que um dos piores caminhos 

que já vi e até trilhei foi o caminho da emoção. Então tenho falado a todos que estou preparado 

para tirar as lapas de couro da minha costa e que não vou desistir dos meus objetivos rei lutar para 

cada indicação aprovada aqui ao Executivo que venha a executar trazendo melhor qualidade de 

vida aos nossos moradores da nossa cidade. E por essa razão Presidente que solicitei a vossa 

excelência uma reunião para conversarmos sobre esses problemas, porque a única coisa é o 

diálogo, tenho certeza que o Legislativo e Executivo andando com o mesmo objetivo iremos tirar 

êxito isso não tenho dúvidas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Nelsinho 

Campeiro após os cumprimentos disse: venho aqui relatar a real situação que se encontra o 

Assurini ouvi o colega Assis falar que os trabalhos estão andando, mas só se for andando de ré, a 

situação que lá se encontra são mais de novecentos quilômetros de estrada mais de cem 

quilômetros de principal e a principal te4m hoje vinte quilômetros de recuperação sendo que tem 

30 trinta quilômetros para trás que foi a empresa AGL que fez a terraplenagem, então só fizeram 

recapeamento e disseram que foi feito o serviço pela Prefeitura , então a Prefeitura está levando o 

mérito mas quem fez o trabalho foi a empresa AGL dos Quatro Bocas até no asfalto. Nos Quatro 

Bocas até ao Itapuama fizeram uma raspagem na lateral aquilo não é acabamento de estrada. 

Quando houve aquela manifestação alguns vereadores aqui disseram que foi baderna é porque não 

sentem na pele o que eu sinto o que eu sofro com os colonos disseram que era de punho político, 

sendo que os manifestantes só queriam que fosse terceirizada porque falaram que era AGL? 

Porque AGL já estava instalada lá dentro, então falaram que era de punho político e que não tem 

nada a ver com punho político foi uma manifestação pacífica e que na verdade eles querem obra 

de qualidade. Não desfazendo a Prefeitura, mas pergunto o que que foi feito? Tiraram as máquinas 

dos Quatro Bocas   que lá poderiam estar trabalhando e colocaram um serviço terceirizado, se tem 

noventa quilômetros de estrada e encontra uma empresa que faça trinta e seis trinta e oito porque 

não atende? Porque não deixa as máquinas da Prefeitura para fazer as outras vicinais. Dizer que 
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participei de uma reunião onde solicitei que fosse contratada, mas pessoas se tem uma máquina ela 

pode trabalhar dois turnos, três turnos assim se transformaria em três patróis. Mas como é 

sugestão minha do vereador Nelsinho que o Prefeito estar tentando queimar minha imagem no 

Assurini ele não aceita. Então eu vejo assim está sendo uma politicagem do vagalume contra a 

serpente, então ele quer apagar o brilho dos moradores do Assurini. Em como representante 

quando chega um deputado eu digo eu te apoio, mas preciso de apoio para representar minha 

região, não vou declarar apoio para deputado nenhum que não me der suporte para representar 

minha região. Gente andei com nosso Prefeito digo nosso Prefeito porque é Prefeito do município 

eu desrespeito o que estar acontecendo na nossa região, ele teve sessenta e quatro por cento de 

aceitação no Assurini e hoje ele tem mais de oitenta por cento de rejeição. É tanto que para ele 

fazer suas ordens de serviços enganando o povo lá no Itapuama, aquele almoço que vocês foram 

na beira do Rio vocês sentiram na pele um dia o que os colonos sentem o ano todo com aquela 

estrada ruim e digo aquilo foi proposital para vocês sentirem o quanto as estradas estão ruins. A 

vereadora Thais solicitou um a parte a qual foi concedida após os cumprimentos disse: importante 

deixar a população ciente que a Prefeitura colocou maquinário no Assurini no dia quatorze de 

setembro ele deu um prazo de cinquenta dias para executar a obra dentro do Assurini isso foi um 

acordo firmado diante o Ministério Público Federal e dos manifestantes que estavam lá 

reivindicando seus direitos naquela comunidade. Então dentro de cinquenta daquele serviço tem 

que estar pronto e com qualidade e vamos estar acompanhando fiscalizando o quem estar sendo 

feito lá. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Nelsinho disse: para vocês verem o que é má 

gestão, as maquinarias ficaram, mas de trinta dias fazendo seis quilômetros de estrada 

terraplanando, empiçarrando, patrol, caçamba, carregadeira para atender seis famílias incluindo o 

pai do Vice-Presidente dessa Casa de Leis, onde tem mais de quatrocentas famílias até o Ituna III, 

até no Índio preto precisando que fizesse a principal, mas quando eu sugeri vamos faze a espinha 

dorsal do Assurini e deixa os ramais para fazer depois não foi aceito, foi dito é sugestão do 

vereador vamos por aqui poxa será que eu estou atrapalhando? Na verdade, fico envergonhado de 

andar com o Prefeito nessa região. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais 

Nascimento após os cumprimentos disse: quero começar falando de algo histórico que aconteceu 

aqui nessa semana que foi a contratação do neuropediatra através do estado para atendimento no 

hospital regional, após várias reuniões com as famílias do TEAS e usuários no qual o atendimento 

não tinha na nossa região, as famílias tinham que se deslocar de Altamira para outros municípios 

ou até mesmo para outros estados sem terem recursos financeiros sem ter aonde ficar e passando 

grande perrengue. Após ter ciência da situação eu me comprometi com as pessoas que estavam 

presentes comigo que faria o possível para tentar resolver esse problema. No dia três de agosto 

estive em tratativa com o secretário adjunto da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará Dr. 

Cipriano Ferraz e levei a demanda para ele estavam presentes na reunião os vereadores Tânia, 

Olailton, Nelsinho, ex-vereador Marquinho meu pai que muito me ajuda nas tratativas para o bem 

do nosso povo, meu irmão Mauricio Nascimento, os representante do TEAS do Xingu que são 

pais e mães das crianças com autismo aqui da nossa região as problemáticas o Dr. Cipriano de 

imediato se colocou à disposição para nos ajudar com esse problema aqui no município. Entramos 

em contato com o Governador Helder Barbalho o qual também não mediu esforços para que 

acontecesse essa contratação e que o município e região hoje fosse agraciado com esse 

atendimento de neuropediatria no hospital regional. Então é uma luta dos vereadores envolvidos, 

das famílias que se fizeram presentes que não se calaram, pediram e que graças a Deus foram 
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atendidas. É import5ante destacar aqui que tempos sim um governo presente que temos um 

governador que olha por essa região, acredito eu que é a primeira vez que temos esse serviço de 

neuropediatria em nossa região disponível pelo SUS. Então é uma grande vitória do povo de 

Altamira e para isso que existe a política para fazer o bem para a população. Então estou muito 

feliz por ter participado dessa luta e de ter alcançado essa conquista a luta é boa quando vem com 

a conquista também. Agradeço a todos os envolvidos ao Secretár4io de Estado Dr. Romulo 

Rodovalho que também não mediu esforços, que foi uma grande conquista para nosso município, 

apesar de a saúde pública ser um direito, mas para os direitos serem garantidos precisamos termos 

políticos comprometidos com as pastas discutidas aqui dentro da nossa cidade. A vereadora Tânia 

solicitou um aparte a qual foi concedida: gostaria de dizer a vocês que a neuropediatria a primeira 

indicação que foi feita foi de autora do vereador Davi e a Thais pegou a causa das mãezinhas do 

TEAS e para mexer com a causa dos autista existem várias siglas e tínhamos que protocolar 

nossas emendas impositivas e a Thais me falava vou usar toda minha emenda para o TEAS e eu 

preciso me cadastrar no TEAS e ai eu falava nossa não sei nem o que ela estar falando  ai fomos 

para Belém e a Dra. Nos atendeu na minha casa de quarenta e cinco, anos quem tem um autista 

precisa realmente de apoio e aí a Thais fez a primeira ação cadastrou as pessoas, assim como 

Belém não sabe da nossa demanda de tomografia, Belém não sabe da nossa demanda de autistas. 

Então essas siglas agora já estão fazendo parte do nosso cotidiano, eu já se dizer para onde a Thais 

está querendo pedir ajuda. O senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se o 

mesmo acatava prorrogar o prazo da sessão por, mas trinta minutos. Aprovado a unanimidade. 

Dando continuidade a vereadora Thais disse: como é de conhecimento dos munícipes altamirense 

quero deixar aqui na situação da população do Cupiúba, no dia quatorze de setembro a 

comunidade do Cupiúba se fez presente nessa Casa solicitando melhorias para a comunidade, após 

o termino da sessão reuni com os moradores da comunidade fizemos uma reunião e garanti a eles 

que nosso papel enquanto Câmara nos iriamos fazer. Umas das principais solicitações feita por 

essa comunidade foi a manutenção das estradas como o amigo Assis Cunha que também é um 

grande defensor do Cupiúba que também solicitou a manutenção das estradas e eu vou reforçar a 

solicitação quantas vezes for preciso a principal reivindicação era essa com o receio do inverno 

que aqui em Altamira se tem uma história que no inverno Prefeitura não trabalha, quero saber se 

no inverno os contribuintes vão para de contribuir com os imposto municipais que se recebe tem 

que trabalhar e não ficar com essa história de que no inverno não se trabalha isso não existe 

administração pública é continua ela não para. O vereador Tércio solicitou um a parte o qual foi 

concedida: nesse dia acabamos de nos encontrando lá a tarde fui atender um morador de lá que 

também exerço minha profissão de enfermeiro, o engraçado Nelsinho que muitas pessoas 

acamadas moram lá só naquela parte do Cupiúba até na casa da senhora Marlene só não tenho a 

quantidade de pessoas acamada nessa comunidade porque lá não tem ACS. Então muitas pessoas 

estão deixando de ser assistida pelo melhor em casa por falta de ACS, de Agente que conhece a 

realidade de quem precisa temos pacientes acamado na região sacra que nem se que vai ter um 

curativo, um dos grandes problemas do Cupiúba é a falta de ACS, conversei com o Enfermeiro 

Lagerson ele me garantiu que vai resolver esse problema e que vamos acompanhar. No dia quinze 

de setembro solicitei uma reunião com a secretária Priscila Couto que até o presente momento não 

tive retorno tentei de forma pacifica, amigável até porque precisamos ter esse diálogo são poderes 

diferentes mas devem ser harmônicos e estamos aqui representando o povo e se chega uma 

demanda até meu gabinete solicitando manutenção de estrada automaticamente irei me dirigir até 
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a secretária. Lamento muito por ela não ter compromisso com a população, digo misso com muita 

precisam até o momento eu não nunca tive retorno dessa secretária. Foi necessário e preciso a 

população do Cupiúba fazer uma manifestação fechando a via de acesso do ramal para que a 

Secretaria de Obras olhasse por aquela comunidade, isso é um absurdo, falta de respeito com a 

população, falta de respeito com esse parlamento que mais uma vez tentei diálogo com a secretaria 

e não consegui, isso é um descaso com a população de Altamira porque nós estamos aqui 

representando na população, nós tentamos diálogo de forma amigável e o secretário tem que 

atender a todos os vereadores ele pode responder criminalmente por isso ele estar aqui para 

trabalhar pelo povo a Prefeitura não é uma empresa privada ela é para atender a todos e o que nós 

levamos lá é uma coletiva o povo pedindo ajuda que é esse o papel do vereador  fazer seu 

trabalho, fazer uma ponte com a Prefeitura junto com as secretarias e ajudar os problemas da 

população. Então quero deixar meu repúdio a forma de como a Secretaria de Obras está se 

posicionando com esta Casa e volto a dizer Prefeitura não é empresa privada, Prefeituras e se não 

for resolvido vamos atuar em outras esferas e eu tenho certeza, garanto que vamos resolver o 

problema dessa comunidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira  

Socorro do Carmo após os cumprimentos disse: falar sobre as visitas que fiz ao longo desses dias  

fiz uma viagem a Belém onde tive reuniões muito produtiva uma foi com a  Deputada Estadual  

Heloisa Guimarães, aonde havia solicitado recurso de  custeio para a Secretaria Municipal de 

Saúde aonde tenho aqui em minhas mãos um deposito  em nome da Secretaria de Saúde no valor 

de cento e vinte mil reais, através de emenda parlamentar para custeio de tensão básica, então já 

passei tanto para o Prefeito Municipal quanto para a secretária para que tome ciência e faça a 

licitação para que se possa comprar o que realmente for de custeio para Secretaria Municipal de 

Saúde. Então a gente busca nessas viagens, audiências com o s deputados melhorias para nosso 

município. Tive também uma audiência dentre outra que já tive com o Secretário Adjunto 

Estadual de Saúde Pública do Estado o qual gostaria de parabeniza-lo pelo atendimento muito 

Cortez. Também pelo Horácio, onde eu o Silvano e o Jaime conversando com o TFD a 

Coordenadora do TFD a senhora Simone as demandas do nosso município aonde o hospital 

regional precisa aumentar alguns serviços que são insuficientes porque o hospital regional é para o 

povo da Transamazônica. Em 2019 fiz ofício, também fiz indicação nessa Casa quando faleceu a 

Dra. Adriana Espessato, que era neuropediatra neste município aonde atendia no hospital regional 

e no HGA, uma médica de excelência com o falecimento dela ficamos sem neuropediatra pelo 

SUS, fiz um oficio parabenizo a Thais pelo seu empenho também, mas fiz oficio só Governador 

do Estado solicitando que contratasse de imediato esse profissional. Fui procurada pelas mães do 

TEAS das crianças que tem aspecto autista, onde elas me chamaram para uma conversa e em 

novembro iremos marcar uma audiência pública com os chefes dos poderes para que possamos 

melhorar o atendimento dessas crianças para que possamos ter melhor atendimento para essas 

mães para com seus filhos, estamos com uma questão e se Deus quiser vamos resolver junto a 

secretaria de educação com sete mães que tem filhos com aspecto autista. Gostaria também de 

falar sobre uma audiência muito produtiva, eu trabalho a partir de todos os dias  a partir das treze 

horas, sou servidora pública  e trabalho como enfermeira obstetra no HGA e há mais o menos dez 

dias tivemos uma audiência com o Prefeito e a secretária municipal de saúde  sobre a questão da 

tomografia aonde vários colegas militantes da saúde tem falado aqui nessa tribuna onde estavam 

presentes eu, Silvano, Jaime e o Olailton, onde foi acordado nessa reunião porque antes  a outra 

secretaria que estava à frente da secretaria municipal de saúde  embora estando no pregão  ela não 
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contratou o serviço de tomografia computadorizada e nós mostramos o quantitativo de pessoas 

que estão esperando para fazer tomografia para ter um diagnóstico. Os pacientes que nós temos 

internados precisando realizar tomografia, nós temos no hospital regional uma cota, essa cota foi 

ampliada, mas mesmo assim temos necessidade de termos esse serviço de imediato para um 

diagnóstico. A partir de hoje vereadores e vereadoras esse serviço está disponível no m município 

de Altamira. Parabenizo o Prefeito Municipal, a Secretária de Saúde ao povo que aqui esteve 

presente mostrando a necessidade para o Executivo e que a partir de hoje os pacientes podem estar 

fazendo esse exame. A primeira secretária não aceitou, conversamos com a nova secretária onde a 

mesma aceitou e vai ser encaminhada através da Central de Regulação os pacientes serão 

atendidos essa é uma boa notícia para os pacientes do SUS. Sabemos que falta muitas coisas 

acontecerem sabemos sim, estamos diariamente trabalhando na saúde e estamos vendo e 

procurando dialogar tanto com o Executivo Municipal, quanto com a Secretária Municipal de 

Saúde para termos dias melhores para nossa população. Eu sugeri para a secretaria que esse valor 

de cento e vinte mil reais que pudéssemos fazer uma licitação emergencial porque o que acontece? 

O vereador Tércio me passou uma situação e somos sabedores na questão dos medicamentos nas 

Unidades básicas e no CAPS também. Fomos na questão do contrato na questão da licitação, ou 

seja, o ganhador da licitação de medicamentos um deles é de outros estados porque o pregão ele é 

aberto para todos de todo brasil a pessoa se habilita e concorre só que de forma irresponsável, esse 

fornecedor forneceu medicamento que custa menos de cinquenta reais, uma licitação que ele 

ganhou no valor de muito, mas de um milhão de reais. Então para que esse problema não persista, 

sou líder do governo, mas aqui procuramos falar a verdade e estar dialogando com o Prefeito e 

qual deles for o secretário do dia melhores para Altamira e é isso que fazemos diariamente. Então 

notificaram através da licitação o ganhador para que se possa fazer realmente outra licitação de 

medicamentos para que possamos abastecer as Unidades de Saúde para que possamos abastecer a 

farmácia do CAPS, Como o Assis Cunha também fez suas solicitações para que possa atender essa 

população. Foi solicitado e o Presidente já nos informou para sabermos como funciona   as 

empresas que ganharam os serviços que prestam hoje no HGA porque se fala no montante tantos 

milhões, mas essa empresa só recebe por aquilo que ela faz. Então amanhã vai ficar claro eles vão 

explicar e nós vamos perguntar também são coisas novas vamos perguntar o que ela estar 

prestando como é feito o serviço para que possamos ter o entendimento e passar para as pessoas 

também. O vereador Tércio Brito solicitou um aparte o qual foi concedida após os cumprimentos 

disse: gostaria de saber qual o número de cota de foi disponibilizado? E que vossa excelência peça 

para a empresa trazer esse contrato assinado que começou hoje, então o contrato deve ter sido 

assinado ontem, eu recebi oficio ontem dizendo que ainda não tinha sido assinado o contrato. 

Então solicito a vossa excelência que peça para a secretaria de saúde o contrato assinado amanhã. 

Agradeceu. Dando continuidade a vereadora Socorro disse: peço sim e trago para vossa 

excelência. A vereadora Tânia solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos 

disse:  vereadora quero dizer que estou sorrindo de felicidade porque foi o que eu pedi que essa 

empresa faça esse serviço, estou emocionada com essa conquista é nosso povo que ganha com 

essa conquista. O vereador Olailton solicitou um aparte o qual foi concedida após os 

cumprimentos disse: também quero externar minha felicidade, estamos aqui com uma bancada da 

saúde, todos nós temos aqui o mesmo objetivo que é o bem da população. Então já relatei mortes 

por falta de tomografia e demais vereadores já relataram mortes por falta de tomografia, então é 

algo que precisamos comemorar é uma guerra, mas não individual, mas sim uma guerra coletiva. 



 
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 
 

Foi falado da então possibilidade que se concretizou de um tomógrafo no hospital fomos lá 

fizemos nossa parte e vamos aguardar esse tomógrafo chegar o colega solicitou que a empresa 

fizesse a parte dela que fizesse exames que foram solicitados que são exames de imagem que foi 

solicitado aqui e hoje temos o resultado de tudo isso que é a tomografia para a população. 

Agradeceu. Dando continuidade a vereadora Socorro disse: os atendimentos dessa empresa 

oftalmologia o Dr. Leonardo está chegando que além das consultas médicas e também as cirurgias 

ele vem todos os meses e assim tem diminuído bastante. Dr. Carlos augusto que também faz vinte 

cirurgias. No dia vinte e cinco temos de outubro serão realizadas vinte cirurgias oftalmológica. 

Dia vinte e seis serão realizadas as cirurgias de catarata, eles também fazem reconstrução, no 

mesmo dia vinte e seis terá consultas e exames e no dia vinte e sete temos, mas vinte cirurgias 

oftalmológica, todos esses procedimentos estão sendo realizados no HGA. Temos uma relação de 

atendimentos que o HGA hoje realiza atendimentos de endócrino, atendimento que são de alta 

complexidade, mas o gestor municipal sensibilizado colocou também que a demanda que temos 

no município é grande consulta com endócrino, cirurgião particular que hoje temos no HGA 

cirurgia geral hoje já começaram as cirurgias eletivas está em passos lentos, mas já começaram as 

cirurgias de laqueadura também já começaram, então todos os dias as mulheres fazem cirurgias 

mulheres que não querem mas ter filhos e é um direito delas e as mulheres que não tem idade o  

HGA também tem na exceção do DIU. O trâmite quando estão gravidas elas procuram o HGA 

procuram o assistente social elas podem procurar tanto no HGA quanto no Ilvanir Denardin, mas 

quando elas estão no hospital elas procuram o assistente social onde é feito todo encaminhar ela 

precisa de encaminhamento médico solicitando a colocação do DIU, ela vai na assistente que 

geralmente quem está trabalhando nessa situação é o Ilvanir Denardin onde ela vai ter todas as 

informações necessárias essa documentação é encaminhada para a Central de Regulação. Todas 

que passa pela assistente social, como a assente social fica na recepção elas são procuradas no 

HGA também fica lá na frente. Então através da Central de Regulação elas são chamadas para 

serem operadas no HGA. Os serviços de ultrassom aumentaram as quantidades também antes não 

fazia certos tipos de ultrassonografias e hoje já se faz. Gostaria de falar um pouco do Assurini as 

obras que se iniciaram as máquinas ainda estão no Assurini, cinco frentes de terraplenagem como 

foi falado aqui pelo vereador Nelsinho a questão do Sol Nascente até o Ituna se tem um prazo para 

se concluir será concluído travessão do Pimentel, Quatro Bocas, estrada principal do Assurini, dos 

Quatro Bocas até o Itapuama. Na Transamazônica, no trecho sentido Altamira/Brasil Novo 

também se está fazendo, travessão da   05 é um travessão grande e ramal São Francisco. Na zona 

urbana estão sendo feitos no bairro Paixão de Cristo e em seguida será Sudam II e bairro Bela 

Vista. Onde visitei o Vista Alegre como o Bela Vista dentre outros bairros que precisam realmente 

de um olhar da secretaria de viação e obras para aquelas pessoas possam ter uma trafegabilidade 

melhor. Outra equipe vai iniciar os trabalhos no bairro Ibiza também onde é solicitação de várias 

indicações aqui nessa Casa e também no Dom Lorenzo, estão somente aguardando umas 

caçambas chegarem para começar nesses dois bairros que também precisam. Na agricultura está 

sendo feito serviços destoca com trator no Babaquara serviço de trator gradeado em vários 

travessões no Babaquara, onde quero parabenizar o secretário muito atuante. Tivemos também o 

serviço do Procon do Estado em Altamira juntamente com a Procuradora do Município no dia 

quinze, onde fizeram uma fiscalização no município, onde tem até um Projeto de Lei que de 

minha autoria sobre a questão do aumento do combustível, então eles fizeram também uma 

vistoria nos postos de combustível, farmácias andaram na cidade fazendo várias vistorias 
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parabenizo a Cilene Brito por esse trabalho. O objetivo de tudo isso é identificar preços abusivos 

falta de informações de valores e também a origem do produto. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente passou a direção dos trabalhos a primeira secretária para que também possa fazer uso 

da palavra, ao assumir facultou a palavra ao vereador Silvano Fortunato após os cumprimentos 

disse:  quero dizer que a Câmara Municipal faz seu papel institucional e também visita nossas 

comunidades, visita no dia os bairros e no bairro que tenho visitado como foi o caso do bairro 

Paixão de Cristo onde beta acontecendo os serviços de terraplenagem. Visitei na SEOVI para 

tratar da questão da terraplanagem do bairro Ibiza, o Vista Alegre que se encontra hoje 

praticamente intrafegável. Tratamos dos coletores que hoje encontram se parados que precisam de 

peças de reposição para que voltem a funcionar. Fui na SEMAT conversar com o secretário e lá 

tratamos sobre os credito de uso do carbono 14, em conversa com o secretário ele me disse que 

Altamira precisa fazer todo um processo para poder ter acesso a esse recurso que é onde 

precisamos cadastrar a nossa flora principalmente da nossa mata que ainda está de pé no nosso 

município e como boa parte de Altamira os cento e sessenta quilômetros quadrado ainda existe 

vegetação em pé e também a grande maioria de área de preservação ambiental e poderíamos ter 

acesso e segundas informações precisamos ter esses dados oficiais por parte da secretaria 

suficiente de pelo menos um milhão de reais Altamira poderia receber agora entendam não seria o 

município em si e sim aqueles proprietários que preservarem as florestas que ainda tem em suas 

propriedades rurais. Agradeceu. A primeira secretária repassou a direção dos trabalhos ao 

Presidente. 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 lavrar 

a presente Ata após lida será assinada. Câmara Municipal de Altamira aos dezenove dias do mês 

de outubro do ano de dois mil e vinte e um.  
 

 Silvano Fortunato da Silva 

Presidente 

 

 

Maria do Socorro R. do Carmo 

2ª Secretária 

 Thais Miranda do Nascimento 

2ª Secretária 

 Eládio Farias de Oliveira 

3º Secretário 

 

 

 


