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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2022, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOS MIL E VINTE E UM.  

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um á hora regimental 

reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira sob a Presidência do vereador 

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

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

Teixeira, João Estevam da Silva Neto, Juares Giachini on-line, Tânia Souza da Silva e Tércio 

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

de Oliveira (acompanhando esposa doente), Francisco de Assis da Cunha (zona rural), Ivonelson 

Alves Soares (doente), Olailton Carvalho Ferreira (zona rural) E Roni Emerson Heck (estrada de 

Castelo de Sonhos para Altamira). O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o 

Hino Nacional. Em seguida solicitou a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a chamada 

nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta em nome de 

Deus. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, SÓ LEITURA. Projeto de Lei 

n.º 061/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Sousa, que dispõe sobre o Programa de Fornecimento de 

Absorventes Higiênicos nas escolas públicas do município de Altamira. Projeto de Lei n.º 062/2021, do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal n.º 3.360, de 23 de abril de 2020, 

que modifica dispositivos da Lei Municipal n.º 3.195/2014. Projeto de Lei n.º 063/2021, de iniciativa da 
vereadora Thais Nascimento, que dispõe sobre a divulgação no site da Prefeitura Municipal de Altamira, 

os dados básicos de todas as obras públicas em andamento. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  

Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em atenção ao Parecer Jurídico 
Emitido pelo Doutor Procurador Jurídico desta Casa Legislativa, dizendo que a propositura está em 

harmonia quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, no entanto carece de alterações a fim de 

adequá-lo à boa técnica legislativa. Para isto, apresenta Emenda Supressiva a fim de adequar o referido 

Projeto Lei à técnica legislativa e, também apresenta Emenda Modificativa a fim de corrigir os equívocos 
textuais, de ordem gramatical, e de boa técnica legislativa. Isto posto, emite Parecer favorável pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação 

do Programa Horta Escolar nas instituições de ensino do município de Altamira. Proposta de Emenda 
Modificativa apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Modificando o 

texto dos artigos 2º e 7º. Proposta de Emenda Supressiva retirando do corpo do projeto o Parágrafo Único 

do Artigo 1º e, suprimir também, o Artigo 4º, Projeto de Lei 025/2021 que dispõe sobre a criação do 
Programa Horta Escolar nas instituições de ensino do município de Altamira. 1 - Emenda Modificativa ao 

texto do artigo 2º, com a seguinte redação: Art. 2º O programa será desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria 

Municipal de Agricultura. 2 - Emenda Modificativa ao texto do artigo 7º, com a seguinte redação: Art. 7º 
O Executivo Municipal fica autorizado a firmar convênios com órgãos do Governo do Estado, instituições 

de ensino e com a iniciativa privada a fim de garantir viabilidade para a execução do programa. 3 - 

Emenda Supressiva, suprimindo o Parágrafo Único do Artigo 1º, com a seguinte redação: Art. 1º (...) 
Parágrafo Único. O objetivo primordial do programa é otimizar a educação alimentar e possibilitar o 

contato dos alunos com a terra e as plantas, valorizando a produção de alimentos livres de agrotóxicos. 4 - 

Emenda Supressiva, suprimindo o Artigo 4º, com a seguinte redação: Art. 4º O programa “Horta Escolar” 
tem como objetivo: I – promover a educação e a preservação ambiental; II – o fornecimento de mudas às 

escolas e as comunidades locais; III – o desenvolvimento de habilidades e aptidões dos estudantes; 

IV – a ampliação da arborização em áreas públicas e privadas da cidade; V – a iniciação e a formação 

profissional dos alunos; VI – a criação de uma alternativa para a geração de renda, combate ao 
desemprego e a criminalidade; VII – reforço e maior variação da Merenda Escolar.  Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 025/2021, que dispõe sobre a criação do 
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Programa Horta Escolar nas instituições de ensino do município de Altamira, em conformidade com as 

conclusões do relatório exarado pelo Vereador Davi da Silva Teixeira, opina pela APROVAÇÃO, por 
entender que a referida proposição, após as alterações propostas pelas Emenda Supressiva e Emenda 

Modificativa, pois, as mesmas atendem os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica 

legislativa é favorável à aprovação.  Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação em atenção ao Parecer Jurídico Emitido pelo Doutor Procurador Jurídico desta Casa 
Legislativa, dizendo que a propositura está em harmonia quanto à constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade, no entanto carece de alterações a fim de corrigir os equívocos de técnica legislativa e 

redacionais, que procede por meio de Emenda Substitutiva, a fim de corrigir os equívocos textuais, de 
ordem gramatical, e de boa técnica legislativa. ISTO POSTO, emite Parecer favorável pela aprovação do 

Projeto de Lei n.º 033/2021, de autoria do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que institui o Programa de 

Apadrinhamento de Espaços Público.  Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação alterando o texto do Projeto de Lei 033/2021 que 

“Institui o Programa de Apadrinhamento de Espaços Público”, que passa a ter a seguinte Redação: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Apadrinhamento de Espaços Públicos, caracterizado pelo 

zelo e pela administração de espaços e equipamentos públicos por pessoas físicas e/ou jurídicas pelo 
período máximo de 2 (dois) anos. Parágrafo Único. São considerados os seguintes espaços públicos de 

lazer, cultura, recreação e esportes: I – parque naturais; II – parques infantis; III – academias populares; 

IV – quadras esportivas; V – rotatórias; VI – canteiros; VII – jardins; VIII – praças; IX – calçadas; X – 
placas de sinalização; XI – pontos de ônibus; XII – pontos de coletas de lixo; XIII – monumentos. Art. 2º 

O apadrinhamento do qual trata esta Lei inclui como responsabilidade do “padrinho” a proteção, 

administração, os custos, inclusive os de instalação, conservação e manutenção dos instrumentos de lazer 

e cultura, bem como de equipamentos públicos e áreas verdes complementares. Parágrafo Único. Caso o 
“padrinho” do referido espaço não cumpra os termos dos quais trata o caput deste artigo, os efeitos do 

apadrinhamento poderão ser suspensos pelo Poder Executivo Municipal. Art. 3º O Programa de 

Apadrinhamento será realizado: I – de forma integral, quando ocorrer na totalidade do espaço ou 
equipamento público; II – de forma parcial, quando ocorrer em partes do espaço ou equipamento público. 

Art. 4º As intervenções pretendidas pelo apadrinhamento público ficam sujeitas à aprovação prévia a fim 

de que sejam garantidos os padrões urbanísticos inerentes à utilização. Art. 5º A administração será 
concedida por termo específico, realizado pelo Poder Público Municipal. Art. 6º A veiculação de 

publicidade em espaços ou equipamentos públicos será permitida, bem como a divulgação da parceria 

com veículos de imprensa e informes publicitários envolvendo a área, objeto do apadrinhamento. § 1º 

Deverá constar, previamente, em contrato com a Administração Pública, a opção pela realização de 
propagandas pelo contratante do referido espaço ou equipamento público. § 2º Fica vedada a sublocação 

do espaço ou equipamento público. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 
033/2021, de autoria do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que “INSTITUI O PROGRAMA DE 

APADRINHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICO”, em conformidade com as conclusões do relatório 

exarado pelo Vereador Davi da Silva Teixeira, opina pela APROVAÇÃO, por entender que a referida 
proposição, após as alterações propostas pela Emenda Substitutiva, pois, a mesma atende os aspectos 

constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa é favorável à aprovação.  Indicação n.º 

725/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, encaminhar a esta Casa de Leis, para tramitação e 
votação, Projeto de Lei, que dispõe sobre a criação, organização administrativa e atribuições do 

"Grupamento de Operações com Cães – GOC da Guarda Municipal de Altamira", e estabelece os 

requisitos da aquisição, compra criação, exclusão e adestramento dos cães, e dá outras providências. 
Segue em anexo, minuta do Projeto de Lei.  Indicação n.º 715/2021, de iniciativa da vereadora 

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

Secretaria competente, construir um prédio próprio para o CAPS Infantil no município de Altamira.  

Indicação n.º 716/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 
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Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar a troca do piso da 

Quadra de Esporte do Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 724/2021, de iniciativa da vereadora Thais 
Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de iluminação na Travessa Mineira, no bairro São Domingos (Nova 

Altamira).  Indicação n.º 726/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de 
iluminação na Avenida Castelo Branco, no bairro São Domingos (Nova Altamira).  Indicação n.º 

717/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, que viabilize a recuperação e manutenção do Travessão 
Terra Preta, até a fazenda do senhor Zelito, no Assurini. Indicação n.º 718/2021, de iniciativa do vereador 

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

competente, que viabilize a recuperação e manutenção do Travessão da Chica do Zezão, adjacente ao 
Travessão Dispensa II, no Assurini. Indicação n.º 719/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que 

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

garantir o abastecimento diários de testes para detecção da COVID-19, nas Unidades de Saúde. Indicação 

n.º 720/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Helder Barbalho – 
Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, enviar reforços para viabilizar a 

ampliação de Leitos e Serviços do Hospital Regional de Altamira – HRPT. Indicação n.º 721/2021 de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 
através da Secretaria competente, realizar os serviços de manutenções nas Centrais de Ar, providenciar 

um Bebedouro, implantação de rampa de acessibilidade e substituir as mesas e cadeiras. Como também, 

observar a necessidade de contratação de 02 (dois) Técnicos de Enfermagem e destacar Guardas 

Municipais para a Unidade Básica de Saúde – UBS do bairro Santa Ana. Indicação n.º 722/2021 de 
iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através do setor competente, realizar o serviço de reforma geral no prédio da EMEF Artur Pessoa, como 

também, instalar centrais de ar nas salas de aula e sala de Informática, na comunidade do Michila. 
Indicação n.º 723/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro 

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

de iluminação pública, com a troca de lâmpadas queimadas, na Passagem V, no bairro Ibiza.  Indicação 
em Conjunto n.º 711/2021, 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 o serviço de retirada de lixo e entulhos nas ruas da comunidade da Vila 
Canopus.  Indicação em Conjunto n.º 712/2021, 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, construir um Centro Administrativo na da 

comunidade da Vila Canopus. Indicação em Conjunto n.º 713/2021, 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, construir uma Academia ao Ar Livre na 

comunidade da Vila Canopus. Moção em Conjunto n.º 030/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato e Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere que seja encaminhada Moção de Aplauso aos 
Servidores Públicos pela passagem do Dia do Servidor Público. AVULSOS:  Ofício n.º 279/2021-

PROGER/PMA e Mensagem sem número encaminhando o Projeto de Lei n.º 062/2021, do Executivo 

Municipal. Ofício n.º 535/2021-GAB.PREF., apresentando respostas para as Indicações aprovadas na 
Reunião do dia 28 de setembro de 2021.  Ofício n.º 280/2021-PROGER/PMA encaminhando Convênio 

celebrado entre o município de Altamira e o Detran, que dispôs sobre a utilização do sistema remoto 

SISTRÂNSITO.  Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo 

as matérias para DISCUSSÃO: Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e 
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Redação apresentando Emenda Supressiva e Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 025/2021, de 

autoria do Executivo Municipal. Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Modificando o texto dos artigos 2º e 7º. Proposta de 

Emenda Supressiva retirando do corpo do projeto o Parágrafo Único do Artigo 1º e, suprimir também, o 

Artigo 4º, Projeto de Lei 025/2021. Emenda Modificativa ao texto do artigo 2º, com a seguinte 

redação: art. 2º O programa será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Agricultura.  Emenda Modificativa 

ao texto do artigo 7º, com a seguinte redação: art. 7º O Executivo Municipal fica autorizado a firmar 

convênios com órgãos do Governo do Estado, instituições de ensino e com a iniciativa privada a fim de 
garantir viabilidade para a execução do programa. 3 - Emenda Supressiva, suprimindo o Parágrafo 

Único do Artigo 1º, com a seguinte redação:  Art. 1º (...) Parágrafo Único. O objetivo primordial do 

programa é otimizar a educação alimentar e possibilitar o contato dos alunos com a terra e as plantas, 
valorizando a produção de alimentos livres de agrotóxicos. 4 - Emenda Supressiva, suprimindo o 

Artigo 4º, com a seguinte redação: Art. 4º O programa “Horta Escolar” tem como objetivo: I – 

promover a educação e a preservação ambiental; II – o fornecimento de mudas às escolas e as 

comunidades locais; III – o desenvolvimento de habilidades e aptidões dos estudantes; IV – a ampliação 
da arborização em áreas públicas e privadas da cidade; V – a iniciação e a formação profissional dos 

alunos; VI – a criação de uma alternativa para a geração de renda, combate ao desemprego e a 

criminalidade; VII – reforço e maior variação da Merenda Escolar. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo 

Vereador Davi da Silva Teixeira, opina pela APROVAÇÃO, por entender que a referida proposição, 

após as alterações propostas pelas Emenda Supressiva e Emenda Modificativa, pois, as mesmas atendem 

os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa ao Projeto de Lei nº 
025/2021, que dispõe sobre a criação do Programa Horta Escolar nas instituições de ensino do município 

de Altamira.  Projeto de Lei nº 025/2021, com as emendas apresentadas pela CCJ, que dispõe sobre a 

criação do Programa Horta Escolar nas instituições de ensino do município de Altamira.  Parecer da 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentando Emenda Substitutiva, ao 

Projeto de Lei n.º 033/2021, de autoria do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que institui o Programa de 

Apadrinhamento de Espaços Público. Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação alterando o texto do Projeto de Lei 033/2021 que 

“Institui o Programa de Apadrinhamento de Espaços Público”, que passa a ter a seguinte Redação: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Apadrinhamento de Espaços Públicos, caracterizado pelo 

zelo e pela administração de espaços e equipamentos públicos por pessoas físicas e/ou jurídicas pelo 
período máximo de 2 (dois) anos. Parágrafo Único. São considerados os seguintes espaços públicos de 

lazer, cultura, recreação e esportes: I – parque naturais; II – parques infantis; III – academias populares; 

IV – quadras esportivas; V – rotatórias; VI – canteiros; VII – jardins; VIII – praças; IX – calçadas; X – 
placas de sinalização; XI – pontos de ônibus; XII – pontos de coletas de lixo; XIII – monumentos. Art. 2º 

O apadrinhamento do qual trata esta Lei inclui como responsabilidade do “padrinho” a proteção, 

administração, os custos, inclusive os de instalação, conservação e manutenção dos instrumentos de lazer 
e cultura, bem como de equipamentos públicos e áreas verdes complementares. Parágrafo Único. Caso o 

“padrinho” do referido espaço não cumpra os termos dos quais trata o caput deste artigo, os efeitos do 

apadrinhamento poderão ser suspensos pelo Poder Executivo Municipal. Art. 3º O Programa de 

Apadrinhamento será realizado: I – de forma integral, quando ocorrer na totalidade do espaço ou 
equipamento público; II – de forma parcial, quando ocorrer em partes do espaço ou equipamento público.  

Art. 4º As intervenções pretendidas pelo apadrinhamento público ficam sujeitas à aprovação prévia a fim 

de que sejam garantidos os padrões urbanísticos inerentes à utilização. Art. 5º A administração será 
concedida por termo específico, realizado pelo Poder Público Municipal. Art. 6º A veiculação de 

publicidade em espaços ou equipamentos públicos será permitida, bem como a divulgação da parceria 

com veículos de imprensa e informes publicitários envolvendo a área, objeto do apadrinhamento. § 1º 

Deverá constar, previamente, em contrato com a Administração Pública, a opção pela realização de 
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propagandas pelo contratante do referido espaço ou equipamento público. § 2º Fica vedada a sublocação 

do espaço ou equipamento público. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 

nº 033/2021, de autoria do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que “INSTITUI O PROGRAMA DE 

APADRINHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICO”, em conformidade com as conclusões do relatório 

exarado pelo Vereador Davi da Silva Teixeira, opina pela APROVAÇÃO, por entender que a referida 
proposição, após as alterações propostas pela Emenda Substitutiva, pois, a mesma atende os aspectos 

constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa é favorável à aprovação. Projeto de Lei 

nº 033/2021, de autoria do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que “INSTITUI O PROGRAMA DE 

APADRINHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICO”.  Indicação n.º 725/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 715 e 716/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo. Indicações n.ºs 724 e 726/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  Indicações n.ºs 717 
e 718/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 719 e 720/2021, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 721 e 722/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação 

n.º 723/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações em Conjunto n.ºs 711, 712 e 

713/2021, 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 em Conjunto n.º 030/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e 

Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere que seja encaminhada Moção de Aplauso aos Servidores 
Públicos pela passagem do Dia do Servidor Público. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia 

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

matérias. Indicações nºs. 719 e 720/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os cumprimentos dirigiu-se aos 
demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 715 e 716/2021, de 

inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 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 nºs 724 e 726/2021, 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 
nºs 715 e 716/20221 de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 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. A vereadora Thais disse: senhor Presidente 
quero que conste em ata a votação com destaque em relação a matéria apresentada em nossa pauta tem 

alguns erros onde tem parecer da relatoria da CCJ apresentado emenda supressiva e emenda modificativa 

onde é emenda modificativa é emenda de redação, pois tivemos uma redação gramatical no projeto 
proposta de emenda modificativa apresentada pela relatoria da comissão no lugar de modificativa que 

também é emenda de redação aqui no item 1 e 2 emenda modificativa ao texto do artigo 2 e emenda 

modificativa ao texto do artigo 7 são duas emendas de redação. Parecer da CCJ de conformidade com as 
conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira opina pela aprovação de emenda supressiva 

e emenda modificativa, no lugar de emenda modificativa também e emenda de redação. O senhor 

Presidente disse: vereadora estou sendo informado pelo secretário que na Lei Orgânica não existe emenda 

de redação somente emenda modificativa. A vereadora Thais disse: a emenda de redação faz parte do 
processo legislativo, a emenda modificativa ela modifica o texto em partes a emenda de redação é a 

gramatica. Proposta de emenda modificativa no lugar de modificativa é substitutiva que trata sobre o 

Programa de Apadrinhamento de espaços públicos. O texto foi modificado na sua totalidade. Agradeceu. 
O senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se os nobres edis entenderam as correções 

feita pela vereadora Thais Nascimento Presidente da CCJ se o mesmo acatava as correções do texto 

aprovado a vereadora Tânia Souza disse: não estou satisfeita acho que teria que rever e fazer certo, mas 

como é apenas uma correção e precisamos dar seguimento do projeto do vereador Tércio. Em seguida o 
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vereador Adevaldo Brito disse: com a mudança de texto não for atrapalhar o projeto do vereador Tércio, 

minha proposta é que siga o rito da Lei Orgânica do Município essas modificações.  O senhor Presidente 
disse: como foi bem explicado aqui não fere a constitucionalidade dos projetos. O que a vereadora 

colocou o que houve foi que a secretaria invés de ter colocado emenda modificativa colocado emenda de 

redação e substantiva, então foi só parte técnica que não fere o teor dos dados os esclarecimentos o senhor 

Presidente submeteu para VOTAÇÃO. Indicação n.º 725/2021, de iniciativa do vereador Silvano 
Fortunato. Indicações n.ºs 715 e 716/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  

Indicações n.ºs 724 e 726/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  Indicações n.ºs 717 e 

718/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 719 e 720/2021, de iniciativa da 
vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 721 e 722/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação 

n.º 723/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações em conjunto n.ºs 711, 712 e 

713/2021, 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 em conjunto n.º 030/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e 

Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere que seja encaminhada moção de aplauso aos servidores 

públicos pela passagem do dia do servidor público. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentando 

Emenda Supressiva e Emenda de Redação ao Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do Executivo 

Municipal. Proposta de Emenda de Redação apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação modificando o texto dos artigos 2º e 7º. Proposta de Emenda Supressiva retirando do 

corpo do projeto o parágrafo único do artigo 1º e, suprimir também, o artigo 4º, Projeto de Lei 025/2021. 

1 – 2 Emenda de redação ao texto do artigo 2º.  – Emenda de redação ao texto do artigo 7º. - 3 - Emenda 

supressiva, suprimindo o parágrafo único do artigo 1º. 4 - Emenda supressiva, suprimindo o artigo 4º.  
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e redação em conformidade com as conclusões do relatório 

exarado pelo vereador Davi da Silva Teixeira, opina pela aprovação, por entender que a referida 

proposição, após as alterações propostas pelas Emenda Supressiva e Emenda de Redação, pois, as 
mesmas atendem os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa ao Projeto 

de Lei nº 025/2021, que dispõe sobre a criação do programa horta escolar nas instituições de ensino do 

município de Altamira. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº 025/2021, com as emendas 
apresentadas pela CCJ, que dispõe sobre a criação do programa horta escolar nas instituições de ensino do 

município de Altamira. Parecer da relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentando 

Emenda substitutiva, ao Projeto de Lei n.º 033/2021, de autoria do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que 

institui o Programa de Apadrinhamento de Espaços Público. Aprovado a unanimidade.   Proposta de 
Emenda substitutiva apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação alterando 

o texto do Projeto de Lei 033/2021 que “institui o Programa de Apadrinhamento de Espaços Público”. 

Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 
033/2021, de autoria do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que “institui o Programa de Apadrinhamento 

de Espaços Público”, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi da 

Silva Teixeira, opina pela aprovação, por entender que a referida proposição, após as alterações 
Propostas pela Emenda Substitutiva, pois, a mesma atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, 

regimental e de técnica legislativa. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº 033/2021, de autoria do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, que “institui o Programa de Apadrinhamento de Espaços Público”.  

Aprovado unanimidade. Não havendo, mas matérias para votação, o senhor Presidente passou para a 
parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra o vereador Tércio Brito após os cumprimentos disse: o que me traz hoje na 

tribuna é a mesma linha de defesa constantemente em prol da população altamirense. Hoje trago um 
assunto sério para ser discutido nessa Casa de Leis, sobre o Projeto de Lei da regulamentação dos 

royalties que votamos e foi sancionada e regulamentada pelo Executivo Municipal no dia 09 de junho de 

2021. Aproveito para esclarecer que quando votamos essa lei aqui no município foi firmado um CAKI 

junto ao Ministério Público, compromisso de ajustamento de conduta até a presente data não temos se 
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quer no portal da transparência todas as contas das secretarias especificas para mostrar para a população 

que até hoje não entrou este recurso nestas contas. Quero que fique registrado em ata que existe na 
clausula 3º artigo 2, o compromissário se compromete no prazo de sessenta dias no prazo do acordo 

apresentar números de contas bancárias especificas vinculadas em cada secretaria municipal que serão 

utilizadas especificamente para recebimento das verbas dos royalties. Isso vereador João Estevam foi 

realizado e assinado no Ministério Público juntamente com o Promotor Daniel Braga Bonna, com o 
Procurador do Município, com a presença do Executivo Municipal e até hoje as secretarias não receberam 

esses recursos, não sou eu que estou acusando estou trazendo aqui a conta que consta no portal da 

transparência do município. O compromissário dará publicidade de livre e expressivo da internet a todas 
as transferências realizadas da conta bancária indicada no item 1 – as contas bancárias indicadas no item 

1 e 2 no prazo de trinta dias da operação. O compromissário publicará quatro meses no mesmo período a 

prestação de contas da Prefeitura para a Câmara Municipal. Ora minha gente nosso poder é fiscalizador é 
trazer transparência para a população que acreditou em cada um tenho certeza que cada um aqui dar o seu 

melhor, mas precisamos ser mais claros e objetivos o que for de errado no município temos que levar até 

ao órgão responsável que é o Ministério Público e se não está sendo obedecido esse CAKI a Câmara 

Municipal tem que oficializar tem que passar ao Promotor Daniel Braga Bonna. Cláusula 5º parágrafo 
único, este compromisso de ajustamento de conduta não inibe ou impede que o compromitente do órgão 

de fiscalização e defesa do patrimônio público exerça suas funções prerrogativas. A Câmara Municipal 

tem um poder enorme no município, nós temos o objetivo aqui onde todos nós pedimos votos levando 
isso com seriedade na transparência de recursos públicos. No dia 29 apresentei um requerimento nesta 

Casa para a classe dos pescadores aprovado pelo Soberano Plenário e fui informado que não tem recurso 

para atender essa classe porque até hoje ninguém foi chamado para prestar esclarecimentos nem os 

pescadores e nem o vereador Tércio que apresentou o requerimento. Não estou aqui para dizer que é 
crime o papel de denunciar o que vem acontecendo no município, temos leito 201de 27 de fevereiro de 

1967, dispõe sobre responsabilidade dos Prefeitos e vereadores e dá outras providências. Artigo 4 – são 

ações políticas administrativas dos Prefeitos Municipais sujeito a julgamentos da Câmara de Vereadores 
sancionadas com a cassação dos mandatos e pedir o funcionamento regular da Câmara e retardar a 

publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Temos no nosso poder 

trabalhar como fiscalizador, temos que levar transparência para a população, temos que oficia o 
Ministério Público para vermos se estamos sendo corretos ou não com a população. Temos que observar 

João Estevam, temos que pedir cópias dos processos licitatórios do município de Altamira, não aguento 

mais ouvir a população dizer que não tem medicamentos nos Postos de Saúde porque a empresa não 

entregou e até hoje não recebi uma notificação da Secretaria de Saúde mostrando que notificou essa 
empresa. Precisamos de transparência é isso que precisamos não estou aqui para ser conchavo de Prefeito 

e muito menos de secretários municipais que não tem conhecimento para tal para exercer pasta em nosso 

município. Falo mais uma vez falei na presença do Prefeito, Presidente da Câmara, Vice-Prefeito e aos 
vereadores que estavam aqui hoje a saúde do município é a pior saúde da região. Convoco qualquer um 

de vocês para investigar em cada uma das Unidades de Saúde, no CAPS não tem medicação. A questão 

dos royalties é muito grave. A cultura do município hoje não tem repasse, vejo o secretário hoje pedindo 
doação porque tem que ficar cinco seis horas aguardando o Prefeito ou administração para estar 

atendendo o secretário municipal. Pessoal estamos mexendo é com ser humano e não estamos 

trabalhando com material não com livros ou com qualquer outro material, mas fiscalizar para que isso 

seja mudado que ainda dar tempo, ou então fazemos nossa prerrogativa nessa Câmara Municipal. No dia 
11 oficializei a secretaria municipal de saúde quais as medidas estavam sendo adotadas para o aumento da 

COVID-19 no município de Altamira, fui informado que as Um idades Sentinelas voltaram. Acabei de 

pedir para meu irmão ir na UPA e não tem Unidade Sentinela nenhuma funcionando qual medida está 
sendo feita pela Secretaria de Saúde? Pessoal vir aqui dizer e gravar vídeos dizendo que é lindo e 

maravilhoso, dizer que tem teste para COVID, dizer que foi liberado tomografias de graça para a 

população pelo amor de Deus, a população hoje não tem acesso a um teste de COVID. Fui informado 

pela líder de governo que na UPA os pacientes que lá estão hospitalizados estão fazendo teste, mas 
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aqueles que moram na zona rural que não sabem onde é o Centro Diagnóstico vai ter que fazer o teste 

como? Vai ter que ser avaliado pelo médico? E encaminhado novamente para o Centro Diagnóstico? O 

que falta no município não é recurso não o que falta no município é falta de gestão é fluxo que não tem 

no município de Altamira, não adianta dizer que vai ser disponibilizado um tomógrafo se 

não dão base para a população que é saúde de qualidade. Enquanto eu estiver nessa Casa o 

direito da população será assistida e vamos oficializar de verdade que órgãos competentes situações 
drásticas em nosso município. A vereadora Thais solicitou um aparte o qual foi concedido, após os 

cumprimentos disse: eu andei fiscalizando fazendo meu papel enquanto vereadora tive informação que de 

acordo com detalhamento de transferência constitucionais repassadas para os municípios Altamira já 

recebeu de royalties o valor de (quarenta Milhões e trinta mil reais e quatrocentos e trinta e sete reais e 
setenta e sete centavos) provenientes dos recursos dos royalties de Belo Monte, então de janeiro a 

setembro de 2021. O que o Tércio estar colocando aqui é uma pauta muito importante pois me lembro 

muito bem Presidente onde o Prefeito falou vocês vão ter a chance de fazer história com aprovação dessa 
regulamentação e o que eu estou vendo aqui não é uma boa história, estou vendo uma história sem 

transparência sem informação, uma história onde nós Câmara e a população não estão sabendo para onde 

está indo esse recurso. Então precisamos formalizar denuncia no Ministério Público e começar uma 

investigação nessa questão dos royalties de Belo Monte é muito dinheiro, esse dinheiro tem que ser 
aplicado no município como o vereador colocou as contas não existe, então temos que fiscalizar e cobrar 

aplicação desse recurso, tem que ter informação, transparência é o direito de qualquer cidadão 

altamirense. Agradeceu. A vereadora Tânia solicitou um a parte o qual foi concedida após os 
cumprimentos disse: meu posicionamento é para os secretários, secretários sem autonomia não consegue 

fazer absolutamente nada, então peço ao Executivo para que possa colocar a máquina para roda. Meu 

posicionamento vai fortalecer a agricultura, turismo, saúde, enfim, porque o que queremos é que eles 
tenham recursos para comprar tinta para a impressora para assim não estar pedindo ajuda para vereador e 

que tenham telefone com chip. O que vemos no Cadastro Único, mas de cinco telefones e nem um 

funciona, não adianta o secretário tirar do bolso e pedir exoneração porque não aguentar, mas ter que 

arcar com as despesas, então o que pedimos foi o que lutamos com o Prefeito para ter essa aprovação, o 
que queremos é para a máquina rodar. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Tércio disse: o recurso 

continua entrando do mesmo jeito anterior. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi 

Teixeira após os cumprimentos disse: dizer que no dia 09 de junho protocolei nessa Casa indicação para 
que seja feito serviço de manutenção na estrada que dar acesso à praia do Massonáry, bem frequentada 

nos finais de semana é um lugar turístico onde muitas pessoas vão com sua família, mas que infelizmente 

a estrada precisa de infraestrutura. Ratifico, mas uma vez meu pedido a SEMOV, ao Executivo que ainda 
nesse verão que essa janela de obras se inclua na ação de serviço naquele lugar. Essa semana estivemos 

participando também dessa posse da nova diretoria do bairro Nova Altamira onde todos os vereadores 

foram convidados e suas ausências foram justificadas. A vereadora Thais solicitou serviços de iluminação 

pública na parte alta. Estive com a coordenadora da DIP e disse que é muito importante que haja a 
divulgação de cronograma das ações que estão sendo feitas porque nesse final de semana foram feitas 

ações no bairro Nova Altamira e também na parte alta do bairro São Domingos, nos informaram que em 

algumas ruas que passaram as canelas estavam quebradas e disse que não disponibilizam desse material 
no momento, mas que logo que for licitado seria realizado esse serviço. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra a vereadora Tânia Souza após os cumprimentos disse: dizer que a líder do governo pediu 

capacitação para os Conselheiros Tutelares, ontem estive acompanhando e vi que em nossa cidade está 

acontecendo fiscalização onde foi encontrada uma criança numa casa de festa foi notificada a mãe da 
criança, a menor está apresentando vários agravos mentais, então vimos que muitas famílias estão 

passando por muitas dificuldades tem um público que nos procura pedindo emprego, tem muitas pessoas 

passando fome. Essa audiência que estamos motivando para que acontecer assim só vai motivar nossas 
crianças para que tenham propostas melhores para nosso município. Quero parabenizar ao coordenador 

Marcelo e parabenizar o incentivo da Câmara que fortaleceu para que as meninas fizessem uma excelente 

apresentação. Agradeço o apoio. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito 
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após os cumprimentos disse: senhor Presidente dizer que fui procurado por alguns funcionários porque a 

nova secretária de saúde colocou uma portaria onde a partir do dia 15 até dia 30 o RH não recebe 
ninguém. Presidente isso já passa de imoral vossa excelência já trabalhou, mas de quinze anos na saúde e 

vossa excelência sabe e eu nunca ouvi vossa excelência falar num caso desse e agora em pleno século 21 

em invés da nova secretária evoluir estar complicando. Convidei o vereador Tércio para ir até meu 

gabinete para ouvir os funcionários, então se simplesmente o funcionário precisar ir ao banco e precisar 
de algum documento do RH está impedido de resolver seu problema por conta dessa portaria. Que essa 

Casa possa está convidando a secretaria a vir nessa Casa para dar explicações porque isso não é viável 

para ninguém. Então fica aqui minha indignação Presidente porque ao invés dos secretários trabalhar 
estão se atrapalhando. Quero dizer também Presidente que com essas chuvas que tem acontecidos por 

esses dias em nossa cidade vários moradores dos Vista Alegre, Mexicano e outros bairros pedindo 

socorro. Presidente eu não vejo nem uma alternativa da Prefeitura colocar e peço até que o Ministério 
Público intervenha nessa situação, ouvi a líder do governo dizendo que o loteamento São Francisco não ia 

receber os trabalhos porque está irregular, então não se vai trabalhar em lugar nenhum em Altamira 

minha gente, porque são 42 loteamentos irregular na nossa cidade. Senhora líder do governo peço a vossa 

excelência que nos explique onde o Executivo vai trabalhar por se são 42 loteamentos irregular o que que 
vai sobrar para esse governo trabalhar? Não consigo entender já procurei a SEPLAN várias vezes e até o 

momento não tive retorno para assim poder dizer para a população qual o cronograma e aí manda oficio 

para essa Casa de Leis João Estevam dizendo que tem um cronograma mas pergunto para quando? Se o 
ano já está terminando o inverno está chegando. O Pessoal das Lages, Cajueiro, Picadão estão me 

enviando mensagens todos os dias. O Japão estar lá Presidente com a máquina para fazer o trecho dos 

Quatro Bocas até o Ituna III, sem falar nos ramis que todos sabem que tem a ser feito e que as pessoas já 

estão ficando ilhados. Então não consigo entender líder do governo quais são as programações, sabemos 
que tem as programações queremos datas, não estamos aqui para servir de palhaço não, estamos aqui para 

dar resposta para a população. Quando eu vejo o pessoal do Massanóry Davi e vossa excelência com essa 

mansidão, o Massanóry é dentro da cidade e se dentro da cidade está assim e fora da cidade? Penso como 
vai ficar o povo do Ituna II, do ramal do Maranhense, ramal do Xingu, Presidente vossa excelência sabe 

quando fomos no ramal da 05, onde se comprometemos que no máximo trinta dias terminava o travessão 

da 05, estive no travessão da 05 não está nem na metade e o povo do ramal Novo Xingu já estão dizendo 
que vão trancar a rodovia do aeroporto porque não conseguem mas tirar um enfermo do travessão. A 

população do bairro Vista Alegre me enviara fotos das ruas onde não passa nem, mas motos. Líder do 

governo precisamos de alternativa e não recadinho através de oficio dizendo que está no cronograma, 

precisamos de conclusão. Presidente tenho andado em todos os bairros e em uma conversa com o Prefeito 
ele falou que a data para os tapa buracos seria de cinco anos e não é isso que vemos nas ruas, o asfalto 

que foi feito em algumas ruas já está só os buracos, principalmente no anel viário, onde se vê os 

manchões saindo as poucas obras feitas é de péssima qualidade. Presidente essa Casa tem que tomar 

providências temos que tirar a bunda da cadeira e ver um meio do Prefeito trabalhar essa Casa tem esse 
poder. Fiz um relatório e enviei para a secretária de saúde e para o Executivo e até hoje não tive resposta 

com relação a falta de medicamentos. A população do Jatobá me informou que há quinze dias não tem 

médico nos postos de saúde e tem pessoas que toma remédio controlado e a previsão de médico e 

somente para depois do dia 04 de novembro. Senhor Presidente vamos acudir esse povo precisamos fazer 
alguma coisa, o ano de 2021 terminou e 2022 vem aí e precisamos fazer alguma coisa tem muito serviço a 

ser feito. Fica minha indignação vereador Tércio e dou razão aos secretários eles trabalham através de 

doações, não tem papel, combustível não tem nada como é que os secretários vão trabalhar? Agradeceu. 
Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os cumprimentos disse:  

gostaria de falar um pouco do meu trabalho no decorrer da semana, enviei uma foto no grupo dos 

vereadores uma live da Secretaria de Saúde com o coordenador sobre a questão do COVID em nossa 

cidade que é pauta toda semana nessa Casa que é uma preocupação de todos ou seja todas as situações  
seja ela da Secretaria de Administração ou seja da Secretaria de Viação e Obras, Secretaria de Saúde e 

Secretária de Educação, acho que são enviadas mensagens para todos os vereadores, a gente recebe 
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mensagem no intuito de levar as secretárias e ao Executivo para melhorar a situação de nossos moradores. 

Então tivemos essa live, aonde ficou definido pelo Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde da 
Tensão Básica e lá estavam os Enfermeiros Lagerson, Osvaldo e vários outros colegas enfermeiros que 

estavam presentes também, onde foi feito uma programação junto com o LACEM a SESPA de Altamira 

da testagem a população é a população em geral onde foi disponibilizado três mil testes, queriam fazer 

uma testagem menor mas trouxemos três mil testes sexta, sábado e domingo, a Secretaria de Saúde em 
parceria com o LACEM e SESPA vai ser entregue o resultado. Então as Secretarias de Saúde com o 

LACEM e SESPA vai fazer esse trabalho no prazo de três dias. Convido todos os edis para estarem 

participando a variante é uma preocupação muito grande conversamos com o coordenador do LACEM 
para se o nosso município, então vamos fazer essa testagem de três mil testes aonde foi solicitado mas 

teste para o município para assim podermos atender nossa população. Gostaria de dizer que visitei vários 

bairros da cidade como por exemplo, os bairros Paixão de Cristo, Ibiza, Boa Esperança, loteamento Vista 
Alegre onde tenho vários parentes que moram no Vista Alegre, os RUCs, almoxarifado a farmácia do 

CAPS que também visitamos as Unidades de Saúde. O CAPS na questão de medicamentos onde 

chegaram um pouco de medicamentos da Tensão Básica. Então conversamos com a secretária fizemos 

esse momento para que realmente a medicação não falte e que seja feita licitação não somente para dois 
messes e sim para seis meses para que não falte medicação tanto nas Unidades de Saúde como também no 

CAPS para os pacientes que precisam tomar remédio psicotrópica. Informações sobre os bairros que a 

coordenação da DIP já fizeram com a ajuda dos moradores do conjunto Santa Bendita e São Domingos na 
questão da iluminação pública e hoje estão realizando trabalhos de iluminação pública no bairro Paixão 

de Cristo, Ibiza, Jardim França e Santa Ana, onde todos os consumidores pagam sua taxa e querem 

retorno  do seu tributo que ali é pago principalmente na parte da energia elétrica ela é cara, então é muito 

justo a cobrança da iluminação pública , então nesses bairros foram informados que vão repor as 
lâmpadas e os bairros São Domingos e Santa Benedita além das reposições de alguns bairros. A falta de 

profissional médico em algumas Unidades de Saúde conversei com sua secretária e também com sua 

assessora aonde quinta-feira alguns médicos foram a Secretaria de Saúde e devido esse chamamento já 
foram chamados mas tem que ser contratados, mas profissionais. Visitei também o CTA então solicito 

que viabilize esse processo para que tenhamos esse profissional médico tanto para as Unidades de Saúde 

que estão faltando como também no CTA. Sobre as insatisfações de alguns vereadores dessa Casa nós 
temos as reuniões e temos livre acesso nas secretárias como também marcações de audiências com o 

Prefeito e aquilo que eu não informar a vocês é porque nesse momento não tenho conhecimento mas 

posso está informando na próxima reunião como foi falado na questão dos royalties e outras questões que 

o vereador Adevaldo falou e outros vereadores também para que possamos estar encaminhando, como 
será feito e em que tempo. Foi falado também na reforma do Hospital Regional Público da 

Transamazônica onde é uma demanda antiga aonde o Governador do Estado esteve aqui no município e 

deu a palavra de ser feito essa reforma estamos esgotados não temos leito para nada assim como os 
telefones de vocês tocam o nosso também toca solicitando leitos, principalmente leitos de UTI, outros 

municípios ligam também para não ficarem no município de Altamira aguardando leito assim podendo 

vir a óbito esses pacientes através da SESPA estão sendo encaminhados via aérea para outros municípios  
para leitos principalmente de UTI porque o Regional está realmente lotado, além do número de acidentes 

que aumentou muito em nosso município e em outros municípios aumentaram bastante a questão dos 

acidentes. O vereador Adevaldo Brito solicitou um, a parte o qual foi concedido após os cumprimentos 

disse: vossa excelência que é líder do governo é tem mais acesso a secretária de saúde peço que veja essa 
questão da portaria porque até aonde tenho conhecimento nunca ouvi falar que se fecha as portas do RH 

por dez dias para que funcionário tenha acesso. E que tenhamos um cronograma vossa excelência sabe 

que esses bairros como Vista Alegre e outro pode precisar de uma ambulância e a mesma não poderá 
fazer o atendimento, então a questão de levar engenheiro no local já levei, a secretária atual em vários 

bairros e não foi resolvido absolutamente nada sabemos que está dentro da programação, mas precisamos 

de data o inverno está batendo na porta. Dando continuidade a vereadora Enfermeira Socorro disse:   Essa 

questão do RH da Secretaria de Saúde está fechada vou está conversando com a secretária, isso não pode 
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está acontecendo qualquer vereador pode chegar nos períodos manhã, tarde e noite as portas tem que está 

aberta para o servidor público, estarei indo lá no RH porque isso realmente não pode acontecer tem que 
está aberto para esclarecimentos realmente não pode estar fechado. Vossa excelência pode ter certeza que 

hoje ainda vou estar conversando com a Secretária Municipal de Saúde. O vereador Enfermeiro Tércio 

Brito solicitou um aparte o qual foi concedido, após os cumprimentos disse: vereadora somente uma 

sugestão como aqui no CAKI compromisso que foi firmado entre o Ministério Público e o Executivo 
Municipal, na cláusula 3ª – sobre a prestação de contas da Prefeitura para a Câmara Municipal, quero 

solicitar a vossa senhoria se tiver possibilidade quando tiver prestação de contas que não venha somente o 

contador do município, mas sim a presença do Executivo Municipal  porque ele terá que prestar 
esclarecimentos o porquê de até hoje não foi alimentado e prestado conta no portal da transparência sendo 

que já tem mais de noventa dias que aprovamos e ele sancionou a lei. Agradeceu. Dando continuidade a 

vereadora Enfermeira Socorro disse: ontem à noite tivemos aqui na Câmara Municipal uma audiência 
pública referente aos impactos ocasionados aos povos do Xingu e região após a implantação da Norte 

Energia, sentimos muito com as ausências principalmente do IBAMA, Norte Energia que mando oficio 

no final da tarde informando que não poderia estar presente uma grande falta de respeito com a população 

que esteve presente, somente a Prefeitura esteve representada pela Dra. Manuela Batalha, a qual o senhor 
Francisco lá da Lagoa ele colocou aqui com muita propriedade que foi lá com o Prefeito parabenizou a 

Prefeitura porque a gestão, passada não fez isso o Prefeito foi a Brasília juntamente com o Presidente da 

Câmara e outras pessoas em reunião com o IBAMA que realmente o IBAMA destratou as pessoas que ali 
estavam e os mesmos não trouxeram nenhum resultado. Essa assinatura da LDO, que nós não temos o 

poder de impedir mas temos uma voz muito grande temos o poder de instalar fiscalizar. Dizer que ontem 

estivemos a oportunidade de estar conversando com as pessoas que realmente são responsáveis, já 

estivemos antes no ano passado a presença do senhor Camilo aonde deixa bem claro que os RUCS foram 
passados para a Prefeitura, mas ontem foi falado que nem um RUC foi passado para a Prefeitura a 

questão do saneamento, água. Onde eles disseram nas audiências públicas que nós teríamos água mineral 

nas nossas torneiras. A questão da água em todos os bairros. RUCs a questão da água temos esse 
problema da água que é sério, no Santa Benedita houve um problema com o poço, mas já foi resolvido, 

temos outros bairros distantes que precisam temos um problema sério de água no Alberto Soares e em 

outros bairros também a questão da água, ou seja, ela dá uma contribuição porque tem um convênio 
firmado com a Prefeitura na questão da COSALT. Como foi falado nas reuniões em todas as reuniões que 

participei da Norte Energia eu digo tudo que eles fizerem pelo povo de Altamira ainda é pouco pelas 

mazelas que causaram em Altamira é cadê o emprego? Só na construção da obra de Belo Monte e que 

hoje temos muitos desempregos muitos batem em nossos gabinetes a procura de empregos e quem 
emprega, mas é a Prefeitura, não temos indústria em nossa cidade para a geração de empregos. Então a 

Norte Energia tem que fazer o papel dela tem várias condicionantes que não foram cumpridas, todos as 

obras que a Norte Energia construiu estão rachados como por exemplo nos RUCs, o Hospital Municipal 
caindo todo o gesso, a Unidade de Saúde da Brasília que foi construído pela Norte Energia, enfim. Então 

ontem dissemos do nosso apoiamento para as pessoas da Lagoa como na questão dos pescadores, os 

moradores da Lagoa tivemos a oportunidade de presidir uma CPI ano passado onde tivemos em loco no 
período de chuva e também no período não chuvoso onde o odor é grande, as casas alaga com crianças 

pessoas idosas, ou seja, implica em várias questões principalmente na saúde. Foi constatado pela 

engenheira da época que foi contratada por essa Casa que realmente a Norte Energia é de 

responsabilidade dela tirar aquelas famílias que estão vivendo ali de forma insalubre. Então nem um 
vereador dessa Casa vai furtar sua palavra em beneficio a população de Altamira, especifico de ontem da 

audiência pública. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime após os 

cumprimentos disse: temos temas importantes sendo trabalhado temos situações importantes a discutir. 
Estive nas comunidades Cabocla e Canopus vendo a necessidade e está dando apoio, ouvindo e levando 

demandas importantes para aquela população. Também estive em Castelo de Sonhos, onde pude ver toda 

problemática de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra dando apoio aos vereadores Juares e Roni 

naquela localidade. Minha fala hoje aqui na tribuna é para fazer uma avaliação do nosso trabalho daquela  
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 da população. Somos responsáveis pelos nossos atos, atitudes e pelas nossas decisões prometemos em 

conjunto que iriamos cuidar da população. Eu acredito muito em Deus e toda autoridade é determinada 

por Deus e se estamos aqui é porque temos visão um passo a mais que outras que acredita em nosso 

trabalho e no podemos fazer. Determinações elas acontecem para que possamos tomar decisões, então 
pedir, cobrar e nossa função nem um de nós vereadores prometemos executar ou muito menos 

prometemos fazer o que outras pessoas fizessem o que queremos fazer. O que eu digo a vocês população 

de Altamira eu respondo por mim, eu não pedi a Deus para estar nessa tribuna para estar falando de 
colegas vereadores ou de quem quer que seja, estou aqui para representar o público que acredita no meu 

trabalho, naquilo que eu vi fazer população de Altamira vocês podem ter certeza que tudo aquilo que falei 

em campanha, tudo que conversamos durante o período de campanha e que me conhece sabe que não 
estou fugindo daquilo que é meu perfil daquilo que eu acredito e no que vou fazer, ao passar os quatro 

anos vocês podem ter certeza que o Enfermeiro Jaime cumpriu com a quilo que ele pensou a quatro anos 

atrás não tenho discurso forte mas não fujo das minhas origens daquilo que acredito e daquilo que me 

comprometi a fazer para a população. Tenho minhas cobranças ao Executivo irei continuar fazendo as 
cobranças e levando as demandas que é conciliar ir atrás, dialogar para que as coisas aconteçam, não 

tenha dúvida que irei fazer desta forma até no último dia de mandato, tenho consciência sou profissional 

de saúde não estamos nos furtando estou correndo atrás de solução. Agradeceu. Em seguida o Presidente 
passou a direção dos trabalhos ao vice-Presidente para que também possa fazer uso da palavra, ao assumir 

facultou a palavra ao vereador Silvano Fortunato após os cumprimentos disse: em primeiro lugar quero 

deixar claro meu papel em conduzir essa Casa e vou faze-la até o dia 31 de dezembro de 2022, agora 

ocorrer ataque a minha pessoa, provocações a qualquer nível haverá resposta vou reagir porque sou 
movido a desafios com gritos aqui ninguém vai levar enquanto eu for presidente, eu exijo respeito porque 

assim é o tratamento compete a civilidade e urbanismo e cortesia. Eu acho que é preciso ler para assim 

conhecer o Regime Interno e Lei Orgânica dessa Casa para atuação do parlamentar, desconhece-la é 
negar a si mesmo o papel que lhe foi outorgado. Essa Casa é o controle externo do poder Executivo essa 

Casa tem o papel fiscalizador, legislador e de cobrar as ações do Executivo. Outra questão que não vou 

passar recibo de atestado de incompetência de chamar as ações dentro do Poder o Ministério público que 
é outro Poder outro órgão de controle externo, acionar o Ministério Público é uma outra questão, chamar 

ele para fazer meu papel é outra questão. Aciona-lo para que as ações que daqui saem como por exemplo, 

relatório final de uma CPI que possa dar prosseguimento e andamento se acontecer denúncias 

comprovadas aí é outra questão para que possa acionar o Poder Judiciário que é assim que funciona. 
Agora chamar para dirimir questões entre o Legislativo e o Executivo eu não vou passar recibo de 

incompetente para ninguém. Eu não estou aqui para arbitrar o que cada vereador tem o que fazer eu acho 

que cada um é ciente do seu papel constitucional que lhe foi outorgado pelo povo. Agora cada um sabe da 
consciência que tem o poder tem de cobrar do colega, exigir do colega que atue como ele e outro como 

vejo aqui vereadores querendo fazer e comigo não cola. O que vejo aqui quando alguns parlamentares 

estão se pronunciando é gracejos, risadinhas, ironias, ou seja, desrespeito com o próprio colega, isso para 
mim quando estamos na tribuna é um desrespeito flagrante na questão na quebra de decoro, mas isso é 

um momento adiante quem quiser fazer uso do Regimento Interno e da Lei Orgânica tem todo o poder de 

fazer. Todo parlamentar tem livre arbitro a imunidade, mas dentro dos limites e das linhas da lei e não 

vou admitir ninguém ou vereador me dar pito ao público porque não faço isso trato todos com respeito e 
assim exijo tratamento da mesma forma. Agradeceu. Em seguida o vice-presidente 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 lavrar a presente Ata 
após lida e aprovada será assinada. Câmara Municipal de Altamira aos vinte e seis dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e vinte e um.  
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