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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, à hora regimental 

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

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

Rodrigues do Carmo, Thais Miranda Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da 

Silva Brito, Francisco de Assis da Cunha, João Estevam da Silva Neto, Olailton Carvalho 

Ferreira, Roni Emerson Heck, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito 

de Oliveira. Sendo justificada a ausência dos vereadores: Davi da Silva Teixeira (zona rural), 

Ivonnelson Alves Soares (participando de uma reunião com o Senador Zequinha Marinho 

no SILRALTA) e Juares Giachini (procedimento cirúrgico). O senhor Presidente convidou 

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

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

vereadores. Havendo número legal declarou aberta a reunião em nome de Deus. Em seguida o 

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

Reunião Ordinária realizada no dia dezenove de outubro de dois mil e vinte e um. Não havendo 

manifestantes, submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção do vereador 

Enfermeiro Jaime. Submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da 

Reunião Ordinária realizada no dia vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um. Aprovada 

com abstenção do vereador Roni Heck. 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 nº 040/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações nos 

dispositivos que menciona na Lei Municipal nº 1.647 de 15 de março de 2007 e dá outras 

providencias.  Projeto de Lei nº 064/2021, do Executivo Municipal, que altera o Anexo Único da 

Lei Municipal n.º 2.105/2010, o Artigo 1º - Fica Alterado o quantitativo de cargos de Agente 

Comunitário de Saúde, mencionado no Anexo Único, da Lei Municipal  n.º 2.105, de 14 de junho 

de 2021,, que dispõe sobre a criação doas cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e de 

Agente de Combate às Endemias e dá outras providencias, passando dos atuais 231 (duzentos e 

trinta e um) para 18 (quatrocentos e dezoito) cargos públicos. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO. Pedido de Informação nº 04/2021 de iniciativa da vereadora Tania Souza, que 

solicita ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, as 

seguintes informações: 01 - Local onde o serviço de atendimento da Ouvidoria do Sistema Único 

de Saúde (SUS) está funcionado? 2 – Se nas Unidades que compõem a rede municipal de saúde, 

existem cartazes contendo as informações com o número dos telefones da Ouvidoria do (SUS)? Se 

sim quais são os números telefônicos? Pedido de Informação n° 05/2021 de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito, que solicita ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente informar a esta Casa de Leis: 01 - Qual fonte foi locado os recursos 

provenientes de leilão público para alienação de bens imóveis inseríveis ao patrimônio público do 

município de altamira, conforme edital 001/2021. Parecer da relatoria da comissão de constituição, 

justiça e redação ao projeto de lei 057/2021. O vereador que este subscreve, atendendo ao 

respeitável despacho de V. Ex. ª, analisando o Projeto de Lei 057/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, que “autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação, com encargo e cláusula 
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de reversão, do bem imóvel que menciona para o Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA, e dá 

outras providencias. ”, tem a relatar, seguindo o artigo 50 do Regimento Interno dessa Casa, o que 

se segue: O projeto vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise, sob os 

ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no 

inciso II do artigo 28 do Regimento Interno desta Casa. Trata-se de Projeto de Lei que visa doar 

bem imóvel ao Sindicato Rural de Altamira para que este realize a construção de um Parque de 

Exposições. Foi exarado o competente Parecer Jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa 

opinando pela aprovação. 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, no entanto carece de alterações a fim de corrigir os equívocos de técnica 

legislativa e redacionais, bem como ajustes temporais para execução de trabalhos, produtos de 

reuniões realizadas com o donatário do presente bem imóvel, que procedo por meio de Emenda 

Substitutiva. No artigo 3º, adicionou-se o texto “em face do interesse público” com o objetivo de 

dar clareza à Lei que tal doação somente se fará legítima caso este objetivo seja alcançado, sendo 

este um princípio implícito na Constituição Federal de 1988 e devido ao regime jurídico 

democrático e ao sistema representativo, presume-se que toda e qualquer atuação estatal deva ser 

baseada no interesse público. Segundo a CF/88, em seu artigo 37, IX, “a lei estabelecerá os casos 

de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público”, por este motivo o texto do artigo 3º especifica que venham a ser estes 

interesses. Quanto ao artigo 4º, estendeu-se o prazo de 18 para 60 meses não para a finalização da 

obra de construção do Parque de Exposições, mas para a finalização de objetivos de curto e médio 

prazos, em atendimentos à solicitação da própria direção do SIRALTA, expressa em minuta de 

compromisso entregue à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que, por meio deste relator, 

achou por bem transformá-los em incisos no artigo 4º a fim de definir metas e prazos. Tal fato 

demandou a criação de um parágrafo contendo o elemento de reversão, em caso de 

descumprimento por parte do donatário, do imóvel ao Patrimônio Público Municipal, que se 

encontrava no caput do artigo, mas que fora retirado a fim de abrigar os incisos com as metas a 

serem atingidas no período de 60 meses. Também se alterou a redação original suprimindo o 

termo “a mesma”, pois o uso desta expressão para retomar um termo citado anteriormente, 

constitui-se em equivoco quanto ao uso correto da língua portuguesa. O uso da vírgula 

transformando em aposto o texto “sem que a mesma tenha sido concluída” configura-se como 

incorreto, pois ele não é termo explicativo, mas parte componente para o entendimento do texto 

fora do aposto, portanto essa parte também fora modificada na finalização desta Emenda. Assim, 

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

propositura dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente, ressalvada a seguinte 

alteração: 1 – Emenda Substitutiva que altera, parcialmente, o texto do Projeto de Lei 057/2021. 

ISTO POSTO, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 057/2021 de autoria do Executivo Municipal. Projeto de 

Emenda Substitutiva. Altera o texto dos artigos 3º e 4º e adiciona o parágrafo único ao artigo 4º do 

Projeto de Lei 057/2021 que “autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação, com 

encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona para o sindicato rural de altamira – 

SIRALTA, e dá outras providencias”. Passarão a ter a seguinte redação: Art. 3º Em face do 

interesse público, a presente doação destina-se, exclusivamente, a fim de que o donatário utilize o 

bem público imóvel para a construção de Parque de Exposições, com fins de viabilizar a 
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realização de eventos agropecuários, a venda e exposição de produtos, com o objetivo de 

proporcionar visibilidade aos participantes, atrações para os visitantes, e incremento econômico e 

turístico para a cidade e região. Art. 4º Fica estabelecido o prazo de 60 para a conclusão do 

seguinte: I - levantamento topográfico da área para identificar o tamanho exato de área 

aproveitável, delimitando a Área de Preservação Permanente; II - licenciamento para limpeza da 

área que será utilizada para as instalações em geral; III - elaboração do projeto arquitetônico; IV - 

construção do muro em torno da área; V - perfuração de poço artesiano e instalação de caixa para 

atender o abastecimento de água do parque; VI - construção do escritório de apoio à administração 

do parque; VII - construção do tatersal de leilões, currais, troncos, balanças e demais instalações 

que venha atender o funcionamento do conjunto; VIII - construção de bebedores para o 

fornecimento de água e cochos para os animais; IX - construção do escritório de apoio a recepção 

e Inspeção dos animais para adentrar no recinto; X - implantação de Capineira para atender a 

demanda de forragem para os animais; XI - construção da pista de laço, vaquejada, provas de 

tambor e julgamento de animais com os currais de manejo; XII - preparo da área para receber 

estrutura móvel de arquibancada e camarotes para shows e rodeios; XIII - busca de parceria com 

os agentes financeiros, empresários, órgãos em geral para construção de estandes, churrascaria, 

ponto de bares e lanchonetes; XIV - preparo de áreas para expositores com estandes móveis para 

atender exposição de maquinas, implementos, veículos em geral; XV - preparo de área para 

estacionamento. Parágrafo Único. Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo sem que os 

itens supramencionados tenham sido concluídos, o imóvel retornará ao Patrimônio Público do 

Município, independente de notificação judicial. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 057/2021 de autoria do Executivo Municipal. VOTO:  A Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de 

Lei nº 057/2021 de autoria do Executivo Municipal que “autoriza o Poder Executivo Municipal a 

fazer a doação, com encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona para o Sindicato 

Rural de Altamira (SIRALTA) e dá outras providências”, em conformidade com as conclusões do 

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

entender que a referida proposição, após as alterações propostas pela Emenda Substitutiva, atende 

os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Parecer Prévio e 

sugestão para o protocolo sanitário firmado com a Comissão de Seguridade Social e Família ao 

Projeto de Lei 57/2021, Relatório: de iniciativa do prefeito de Altamira Claudomiro Gomes da 

Silva, que autoriza o poder executivo Municipal a fazer doação, com encargo e cláusula de 

reversão, do bem imóvel que menciona para o Sindicato Rural de Altamira - SIRALTA e dá 

outras providências. O projeto foi encaminhado, em atendimento ao parecer prévio da Comissão 

de Justiça, para manifestação da comissão de Seguridade Social e família. Em razão do projeto ter 

que fazer algumas adequações, precisando de sugestões para o aprimoramento da matéria, sugiro 

as seguintes emendas: 1- Este documento Visa estabelecer uma série de recomendações para 

aplicação de medidas preventivas devido a pandemia da COVID 19 e segurança para os 

organizadores, participantes, prestadores de serviços, público em geral e para os praticantes da 

modalidade de vaquejada entre outros. 2- 90% do público deverá estar vacinado com duas doses 

ou vacinas de dose única e 10% do público com a primeira dose e teste rápido de antígeno 

negativo realizado durante o período de 24 horas que antecedem o evento ou teste RT-PCR 

negativo realizado até 48 horas antes do evento. 3- Formato de mesas e cadeiras; 4- Uso 

obrigatório de máscaras; 5- Distanciamento social, higiene e desinfecção das superfícies, 
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protocolo deve incluir o acompanhamento diário da sintomatologia dos Trabalhadores; 6- 

Presença de uma equipe multidisciplinar da saúde e transporte médico terrestre para primeiros 

socorros. Indicação n.º 688/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento-

SEPLAN, realizar o estudo para que seja construído nas Rotatórias sem monumentos, construção 

de obras de artes e artistas locais. Indicação n.º 689/2021, de iniciativa vereador Silvano 

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

Municipal de Planejamento-SEPLAN, realizar a construção de dois portais nas entradas da cidade, 

um sentido Vitória do Xingu, um sentido Brasil Novo.  Indicação n.º 731/2021, de iniciativa do 

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

através da Secretaria Competente, realize a reparos na ponte no Travessão da 6, a 27 KM da sede 

do município. Indicação n.º 734/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, 

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

restabeleça a iluminação pública nas Ruas: Manoel Amorim e Alameda Bonfim no Jardim 

Independente I.  Indicação n.º 735/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, 

que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal que reative o polo da Universidade 

Aberta do Brasil.  Indicação n.º 741/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que 

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

competente, realize o serviço de iluminação pública na Ponte sobre Rio Altamira, situada na 

Rodovia Ernesto Acioly. Indicação n.º 742/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, 

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

competente, realize o serviço de iluminação pública na Rua Abel Figueiredo, Bairro Boa 

Esperança.  Indicação n.º 727/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a construção de (03) 

salas de aula, (01) sala de Professor com banheiro, (01) dispensa, na EMEF São Pedro no Ramal 

Monte Santo. Indicação n.º 728/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente reforma geral e 

construção do muro da EMEF São Lázaro na Comunidade da Serrinha. Indicação n.º 729/2021 de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realização dos serviços de saneamento básico, 

calçamento, meio fio, asfaltamento na Rua 06, Bairro Panorama. Indicação n.º 730/2021 de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realização dos serviços de saneamento básico, 

calçamento, meio fio, asfaltamento na Rua 07, Bairro Panorama. Indicação n.º 732/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, que viabilize estudos e adote medidas necessárias, 

para realizar a reforma da Praça do Mirante, localizada na rua: Monte Sião, no bairro: Brasília.  

Indicação n.º 737/2021, de iniciativa do vereador Juarês Giachini, que sugere ao senhor 

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

construção de um Ginásio Poliesportivo no Distrito de Castelo dos Sonhos e outro em Cachoeira 

da Serra. Indicação n.º 738/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor 

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

construção de Posto de Saúde no assentamento PDS Brasília. Indicação n.º 740/2021, de iniciativa 

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



 
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 
 

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

pavimentação em asfalto ou em bloquetes na Rua 03 no bairro Bela Vista. Moção n°31/2021, de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira, Moção de congratulação pela passagem do aniversário dos 

41 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular em Altamira a ser comemorado no próximo dia 15 

de novembro. AVULSOS: Ofício n.º 004/2021-SEC/SEGMUC, encaminhado pelo senhor José 

Iramar da Silva Maués – Secretário Municipal de Segurança Pública. Ofício n.º 598/2021-

GAB.PREF, encaminhado pela senhora Bruna Souza Tomé – Subchefe de Gabinete, informando à 

Câmara Municipal, as respostas para as indicações enviadas ao Executivo.  Ofício n.º 267/2021-

GAP e mensagem sem número, do Executivo Municipal, encaminhado o Projeto de Lei que altera 

o Anexo Único da Lei Municipal n.º 2.105/2010. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Pedido de Informação 

nº 04/2021 de iniciativa da vereadora Tania Souza, que solicita ao senhor Claudomiro Gomes - 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, as seguintes informações: 01 - Local onde o 

serviço de atendimento da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) está funcionado? 02 – Se 

nas Unidades que compõem a rede municipal de saúde, existem cartazes contendo as informações 

com o número dos telefones da Ouvidoria do (SUS)? Se sim quais são os números telefônicos? 

Pedido de Informação n° 05/2021 de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que solicita 

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

esta Casa de Leis: 01 - qual fonte foi locado os recursos provenientes de leilão público para 

alienação de bens imóveis inseríveis ao patrimônio público do município de Altamira, conforme 

edital 001/2021.  Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto 

de Lei 057/2021. Que opina em conformidade com o parecer jurídico apresentado, ou seja, pela 

aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente, 

ressalvada a seguinte alteração: 1 – Emenda Substitutiva que altera, parcialmente, o texto do 

Projeto de Lei 057/2021. ISTO POSTO, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 057/2021 de autoria do Executivo 

Municipal.  Projeto de Emenda Substitutiva, que altera o texto dos artigos 3º e 4º e adiciona o 

parágrafo único ao artigo 4º do Projeto de Lei 057/2021 que “autoriza o Poder Executivo 

Municipal a fazer a doação, com encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona 

para o Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA, e dá outras providencias. ” Passarão a ter a 

seguinte redação: art. 3º Em face do interesse público, a presente doação destina-se, 

exclusivamente, a fim de que o donatário utilize o bem público imóvel para a construção de 

Parque de Exposições, com fins de viabilizar a realização de eventos agropecuários, a venda e 

exposição de produtos, com o objetivo de proporcionar visibilidade aos participantes, atrações 

para os visitantes, e incremento econômico e turístico para a cidade e região. Art. 4º Fica 

estabelecido o prazo de 60 para a conclusão do seguinte: I - levantamento topográfico da área para 

identificar o tamanho exato de área aproveitável, delimitando a Área de Preservação Permanente; 

II - licenciamento para limpeza da área que será utilizada para as instalações em geral; III - 

elaboração do projeto arquitetônico; IV - construção do muro em torno da área; V - perfuração de 

poço artesiano e instalação de caixa para atender o abastecimento de água do parque; VI - 

construção do escritório de apoio à administração do parque; VII - construção do tatersal de 

leilões, currais, troncos, balanças e demais instalações que venha atender o funcionamento do 

conjunto; VIII - construção de bebedores para o fornecimento de água e cochos para os animais; 

IX - construção do escritório de apoio a recepção e Inspeção dos animais para adentrar no recinto; 
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X - implantação de capineira para atender a demanda de forragem para os animais; XI - 

construção da pista de laço, vaquejada, provas de tambor e julgamento de animais com os currais 

de manejo; XII - preparo da área para receber estrutura móvel de arquibancada e camarotes para 

shows e rodeios; XIII - busca de parceria com os agentes financeiros, empresários, órgãos em 

geral para construção de estandes, churrascaria, ponto de bares e lanchonetes; XIV - preparo de 

áreas para expositores com estandes móveis para atender exposição de maquinas, implementos, 

veículos em geral; XV - preparo de área para estacionamento. Parágrafo Único. Decorrido o prazo 

estabelecido no caput deste artigo sem que os itens supramencionados tenham sido concluídos, o 

imóvel retornará ao Patrimônio Público do Município, independente de notificação judicial.  

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei nº 057/2021 de autoria 

do Executivo Municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infra-

assinados, após analisar o Projeto de Lei nº 057/2021 de autoria do Executivo Municipal que 

“autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação, com encargo e cláusula de reversão, do 

bem imóvel que menciona para o Sindicato Rural de Altamira (SIRALTA) e dá outras 

providências”, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo Vereador Davi da 

Silva Teixeira, opina por sua aprovação, por entender que a referida proposição, após as alterações 

propostas pela Emenda Substitutiva, atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental 

e de técnica legislativa.  Parecer Prévio e sugestão para o protocolo sanitário firmado com a 

Comissão de Seguridade Social e Família ao Projeto de Lei 57/2021, Relatório: de iniciativa do 

prefeito de Altamira Claudomiro Gomes da Silva, que autoriza o poder executivo Municipal a 

fazer doação, com encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona para o Sindicato 

Rural de Altamira - SIRALTA e dá outras providências. O projeto foi encaminhado, em 

atendimento ao parecer prévio da Comissão de Justiça, para manifestação da comissão de 

Seguridade Social e família. Em razão do projeto ter que fazer algumas adequações, precisando de 

sugestões para o aprimoramento da matéria, sugiro as seguintes emendas: Este documento Visa 

estabelecer uma série de recomendações para aplicação de medidas preventivas devido a 

pandemia da COVID 19 e segurança para os organizadores, participantes, prestadores de serviços, 

público em geral e para os praticantes da modalidade de vaquejada entre outros. 2- 90% do 

público deverá estar vacinado com duas doses ou vacinas de dose única e 10% do público com a 

primeira dose e teste rápido de antígeno negativo realizado durante o período de 24 horas que 

antecedem o evento ou teste RT-PCR negativo realizado até 48 horas antes do evento. 3- Formato 

de mesas e cadeiras; 4- Uso obrigatório de máscaras; 5- Distanciamento social, higiene e 

desinfecção das superfícies, protocolo deve incluir o acompanhamento diário da sintomatologia 

dos Trabalhadores; 6- Presença de uma equipe multidisciplinar da saúde e transporte médico 

terrestre para primeiros socorros. Projeto de Lei 57/2021, de iniciativa do prefeito de Altamira 

Claudomiro Gomes da Silva, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doação, com 

encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona para o Sindicato Rural de Altamira - 

SIRALTA e dá outras providências.  Indicações n.ºs 688 e 689/2021, de iniciativa vereador 

Silvano Fortunato. Indicação n.º 731/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações 

n.ºs 734 e 735/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 741 

e 742/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  Indicações n.ºs 727 e 728/2021, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 729 e 730/2021 de iniciativa do vereador João 

Estevam.  Indicação n.º 732/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza.  Indicações n.ºs 737 e 

738/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini. Indicação n.º 740/2021, de iniciativa do 
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vereador Nelsinho Campeiro. Moção n°31/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, Moção 

de Congratulação pela passagem do aniversário dos 41 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular 

em Altamira a ser comemorado no próximo dia 15 de novembro. Fazendo uso da palavra a 

vereadora Tânia Souza após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicação nº 732/2021, 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 734 e 735/2021, 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. 

As vereadoras Tânia Souza e Thais Nascimento, solicitaram a Mesa Diretora que colocasse em 

destaque a Moção de nº 031/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. O senhor Presidente 

passou para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 688 e 689/2021, de iniciativa vereador Silvano 

Fortunato.  Indicação n.º 731/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 

734 e 735/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 741 e 

742/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 727 e 728/2021, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 729 e 730/2021 de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicação n.º 732/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza.  Indicações n.ºs 737 e 

738/2021, de iniciativa do vereador Juarês Giachini. Indicação n.º 740/2021, de iniciativa do 

vereador Nelsinho Campeiro. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE. 

Pedido de Informação nº 04/2021 de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que solicita ao senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, as seguintes 

informações: 01 - local onde o serviço de atendimento da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde 

(SUS) está funcionado? 02 – Se nas Unidades que compõem a Rede Municipal de Saúde, existem 

cartazes contendo as informações com o número dos telefones da Ouvidoria do (SUS)? Se sim 

quais são os números telefônicos?  Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação n° 

05/2021 de Iniciativa do vereador Tércio Brito, que solicita através da Secretaria competente 

informar a esta Casa de Leis: 01 - qual fonte foi locado os recursos provenientes de leilão público 

para alienação de bens imóveis inseríveis ao patrimônio público do município de Altamira, 

conforme edital 001/2021. Aprovado a unanimidade. Moção nº 031/2021, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira, Moção de Congratulação pela passagem do aniversário dos 41 anos da 

Igreja do Evangelho Quadrangular em Altamira a ser comemorado no próximo dia 15 de 

novembro. Aprovada pela maioria, recebendo votos favoráveis dos vereadores: Enfermeiro 

Jaime, Enfermeira Socorro, Eládio Farias, Adevaldo Brito, Assis da Cunha, João Estevam, 

Enfermeiro Olailton, Roni Heck e Enfermeiro Tércio Brito e votos contrários vereadoras 

Tânia Souza e Thais Nascimento. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação ao Projeto de Lei 057/2021. Que opina em conformidade com o Parecer Jurídico 

apresentado, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente 

Comissão Permanente, ressalvada a seguinte alteração: 1 – Emenda Substitutiva que altera, 

parcialmente, o texto do Projeto de Lei 057/2021. Isto posto, sou pela constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 057/2021 

de autoria do Executivo Municipal.  Projeto de Emenda Substitutiva, que altera o texto dos artigos 

3º e 4º e adiciona o parágrafo único ao artigo 4º do Projeto de Lei 057/2021 que “autoriza o Poder 
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Executivo Municipal a fazer a doação, com encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel que 

menciona para o Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA, e dá outras providencias. ” Passarão a 

ter a seguinte redação: art. 3º em face do interesse público, a presente doação destina-se, 

exclusivamente, a fim de que o donatário utilize o bem público imóvel para a construção de 

parque de exposições, com fins de viabilizar a realização de eventos agropecuários, a venda e 

exposição de produtos, com o objetivo de proporcionar visibilidade aos participantes, atrações 

para os visitantes, e incremento econômico e turístico para a cidade e região. art. 4º fica 

estabelecido o prazo de 60 meses para a conclusão do seguinte:  I - levantamento topográfico da 

área para identificar o tamanho exato de área aproveitável, delimitando a área de preservação 

permanente; II - licenciamento para limpeza da área que será utilizada para as instalações em 

geral; III - elaboração do projeto arquitetônico; IV - construção do muro em torno da área; V - 

perfuração de poço artesiano e instalação de caixa para atender o abastecimento de água do 

parque; VI - construção do escritório de apoio à administração do parque; VII - construção do 

tatersal de leilões, currais, troncos, balanças e demais instalações que venha atender o 

funcionamento do conjunto; VIII - construção de bebedores para o fornecimento de água e cochos 

para os animais; IX - construção do escritório de apoio a recepção e inspeção dos animais para 

adentrar no recinto; X - implantação de capineira para atender a demanda de forragem para os 

animais; XI - construção da pista de laço, vaquejada, provas de tambor e julgamento de animais 

com os currais de manejo; XII - preparo da área para receber estrutura móvel de arquibancada e 

camarotes para shows e rodeios; XIII - busca de parceria com os agentes financeiros, empresários, 

órgãos em geral para construção de estandes, churrascaria, ponto de bares e lanchonetes; XIV - 

preparo de áreas para expositores com estandes móveis para atender exposição de maquinas, 

implementos, veículos em geral; XV - preparo de área para estacionamento. Parágrafo único. 

Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo sem que os itens supramencionados tenham 

sido concluídos, o imóvel retornará ao patrimônio público do município, independente de 

notificação judicial. Aprovado a unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 057/2021 de autoria do Executivo Municipal. a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei 

nº 057/2021 de autoria do Executivo Municipal que “autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer 

a doação, com encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona para o Sindicato 

Rural de Altamira (SIRALTA) e dá outras providências”, em conformidade com as conclusões do 

relatório exarado pelo vereador Davi da Silva Teixeira, opina por sua aprovação, por entender que 

a referida proposição, após as alterações propostas pela emenda substitutiva, atende os aspectos 

constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa.  Parecer prévio e sugestão para o 

protocolo sanitário firmado com a Comissão de Seguridade Social e Família ao Projeto de Lei 

57/2021, relatório: de iniciativa do Prefeito de Altamira Claudomiro Gomes da Silva, que autoriza 

o Poder Executivo Municipal a fazer doação, com encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel 

que menciona para o Sindicato Rural de Altamira - SIRALTA e dá outras providências. O projeto 

foi encaminhado, em atendimento ao parecer prévio da Comissão de Justiça, para manifestação da 

Comissão de Seguridade Social e Família. Em razão do projeto ter que fazer algumas adequações, 

precisando de sugestões para o aprimoramento da matéria, sugiro as seguintes emendas: 1- este 

documento visa estabelecer uma série de recomendações para aplicação de medidas preventivas 

devido a pandemia da COVID 19 e segurança para os organizadores, participantes, prestadores de 

serviços, público em geral e para os praticantes da modalidade de vaquejada entre outros. 2- 90% 
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do público deverá estar vacinado com duas doses ou vacinas de dose única e 10% do público com 

a primeira dose e teste rápido de antígeno negativo realizado durante o período de 24 horas que 

antecedem o evento ou teste RT-PCR negativo realizado até 48 horas antes do evento. 3- Formato 

de mesas e cadeiras; 4- uso obrigatório de máscaras; 5- distanciamento social, higiene e 

desinfecção das superfícies, protocolo deve incluir o acompanhamento diário da sintomatologia 

dos trabalhadores; 6- presença de uma equipe multidisciplinar da saúde e transporte médico 

terrestre para primeiros socorros. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei 57/2021, de iniciativa 

do Prefeito de Altamira Claudomiro Gomes da Silva, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

fazer doação, com encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona para o Sindicato 

Rural de Altamira - SIRALTA e dá outras providências. Aprovado a unanimidade.  Não 

havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos vereadores inscritos. O 

senhor Presidente registrou a presença dos representantes do SIRALTA. Fazendo uso da palavra o 

vereador Tércio Brito após os cumprimentos disse: na minha fala quero começar parabenizando 

três Prefeitos primeiramente o Prefeito de Medicilândia Dr. Júlio, Brasil Novo Pirica e de Vitória 

do Xingu Marcio Viana é uma vergonha o município de Altamira entre esse noves municípios da 

região do Xingu pagar o menor salário para técnicos de Enfermagem contratado da região, 

Altamira cidade polo e com um salário desse imoral que assim posso dizer e afirmar com 

propriedade trouxe os contracheques da região Xingu não vou ressaltar o nome do profissional 

mas vou dizer valores Fundo Municipal de Saúde de Altamira salário técnico de Enfermagem 

valor (mil duzentos e trinta e sete reais). Prefeitura Municipal de Medicilândia técnico de 

Enfermagem contratado valor (dois mil e cento e cinquenta reais). Prefeitura Municipal de Brasil 

Novo valor (mil quinhentos e sessenta e oito reais). Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu 

valor (mil novecentos e doze reais).  Eu enquanto profissional e hoje na condição de vereador no 

município de Altamira não posso me calar com essa vergonha que nossos profissionais da área da 

saúde vêm passando em plena pandemia. Faço um desafio a qualquer vereador ao secretário de 

saúde e ao chefe do Poder Executivo Municipal que faça uma entrevista e pergunte qual 

funcionário da Prefeitura estar trabalhando contente hoje vereador Assis Cunha, faço desafio para 

qualquer um que seja se eu estou falando asneira, enquanto a população está sofrendo os 

profissionais dando seu máximo e não tem reconhecimento, então isso é um absurdo. Quero dizer 

a um empresário melhor vou me retratar a um oportunista que abriu uma empresa no início de 

2021 e ganhou a licitação no município de Altamira milionário e veio aqui dentro dessa Casa de 

Leis debochar e falar mal de vereador a esse oportunista dizer que eu sou homem e deixando 

registrado na secretaria desta Casa que eu vereador Tércio estarei denunciando vossa senhoria no 

TCM e no Ministério Público, empresário não oportunista porque empresário são vocês que estão 

aqui Idelson, Márcio há mais de vinte anos no município de Altamira, vocês não estão abrindo 

empresa há mais de seis meses para vir aqui ganhar licitação milionária em nosso município e 

ainda vir debochar de vereador. Assis Cunha nós fomos eleitos pelo povo e nós temos que 

defender o povo e todos nós aqui vereadores estamos fazendo isso. Agora aceitar oportunista fazer 

deboche com cara de autoridades aí temos que nos posicionar. Então meu posicionamento é esse 

oportunista saiba que eu vou fazer a denúncia, não vou citar nome do oportunista porque ele não 

citou nomes. Outra situação é sobre um requerimento de minha autoria solicitando auxilio 

emergencial para a classe dos pescadores e que até hoje não obtivemos nenhum retorno para essa 

classe, os pescadores foram se humilhar pedindo um caminhão na Prefeitura e o Prefeito disse não, 
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mas eu fui atrás de conseguir com o Deputado Gustavo Seffer ele conseguiu esse transporte e os 

pescadores receberam setecentas cestas básicas aqui no município de Altamira. O que eu vejo na 

página oficial do Prefeito é que estão providenciando o seguro defeso dos pescadores e que estão 

reunindo para a possibilidade de multa no valor de setecentos a mil reais e porque não atende o 

pedido do vereador? Porque não esquece a politicagem e vai fazer de fato o que a população 

precisa. Vejo muitas coisas bonitas nas redes sociais, mas não vejo ninguém do Executivo 

Municipal vindo aqui nessa Câmara para solucionar problemas da população que tanto precisa fui 

eleito pela base, mas não estou com os olhos fechados para ser conivente com os erros e as 

mazelas que o Executivo Municipal vem trazendo para o município. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton após os cumprimentos disse: nesse momento 

quero falar um pouco da soberania parlamentar ou supremacia parlamentar isso é muito 

importante nem uma instituição tem mais poder do que essa Casa aqui no regime da soberania 

parlamentar um órgão legislativo tem soberania absoluta o que significa que está acima de todas as 

outras instituições governamentais incluindo tais órgãos Executivo e Judiciário, esta Casa está 

acima de todos Executivo e Judiciários. Dizer que nessa semana tive muitas críticas relacionadas 

as inundações que ocorreu em nossa cidade e não podemos deixar de falar muitas áreas e pontos 

alagados que tivemos pontos novos e pontos antigos que tínhamos que não foram sanados 

drenagem, limpeza, rede pluvial as famosas galerias de água, esgotos que nas chuvas precisam 

serem feitas manutenção a Prefeitura iniciou a manutenção eu estive lá acompanhando na Avenida 

Perimetral onde foram feitos serviços de drenagem. Destaco aqui didaticamente alguns pontos 

como a rotatória da Papel e Cia, rotatória do posto de gasolina, rotatória da Rua Comandante 

Castilho, rotatória da Avenida Perimetral e a famosa rua sete de setembro que sempre vai para o 

fundo e assim é um problema bem crônico essa questão dos alagamentos com as chuvas, acho que 

temos que dar uma devida atenção redobrada nesses pontos de alagamento que são pessoas que lá 

residem. Morei na rua do ferro velho e todos os anos minha casa alagava morávamos enfrente o 

igarapé Altamira e assim alagava, então sei bem como é isso as famílias perdem seus moveis 

enfim perdem seus bens que adquiriram com muito trabalho. Tenho certeza que a Prefeitura estar 

saindo desses pontos e atendo para que esses pontos saiam dessa situação. Agradeceu. Em seguida 

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

participei em Belém de um curso ofertado pela ABRACAM essa Câmara é associada a 

ABRACAM poucos municípios são associados e lá tivemos contato com vários vereadores do 

Estado do Pará, vários Presidentes de Câmaras, então sabermos como funciona como estão os 

outros municípios. A decepção que eu tive foi que todos estão passando dificuldades as vezes eles 

têm um Prefeito que dão apoio, outros cedendo porque a oposição está em cima de tem um que 

falou assim a oposição lá estar querendo colocar emendas impositivas aí falei assim poxa vossa 

excelência deveria saber que as emendas impositivas do vereador são para fortalecer teu mandato 

isso não é errado o que a oposição estar fazendo. Nosso Orçamento não está bom o Prefeito ajuda 

a passar, mas recurso eu falei a tua Câmara precisa se afiliar na ABRACAM. Voltando para nossa 

Câmara quando o palestrante Jurídico o Diretor do TCM disse estou fazendo estudo de tantas 

Câmaras do Estado do Pará somente duas estão com o Regimento Interno atualizado que são a da 

cidade de Gurupá e a cidade de Jacareacanga, já fiquei preocupada a nossa Câmara precisa 

atualizar nosso Regimento Interno, a nossa Lei Orgânica do município está desatualizada. Então 

nós aqui Câmara renovada precisamos sentar com a população para mudar para darmos um 

direcionamento. Outra coisa muito importante que eu tenho feito é analisar o PPA nosso 
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planejamento para daqui a quatro anos. Gente o PPA diz lá Restaurante Popular sessenta mil reais 

ano será que eles conseguem suprir as necessidades com esse valor ao ano. Lá tem também um 

valor de trezentos mil reais para comprar brinquedos para crianças carentes eu pensei se for 

bicicletas legal se for vamos fazer muitas crianças felizes aí eu fiquei pensando será que vou 

encontrar aqui esse valor de trezentos mil reais de cestas básicas. Outra coisa aprestei atenção que 

a vereadora Socorro fez uma indicação para Universidade aberta no PPA diz também que o 

Prefeito vai fazer investimento vi muitas aquisições de veículos. Eu queria encontrar algo que 

pudesse dizer assim eu vou capacitar a tantas pessoas lá no SENAI vou abrir vagas de cursos para 

qualquer pessoa e não somente para pessoas carentes. Outra coisa o assunto em Belém era sobre 

audiência pública precisamos debater com vocês Orçamento de Câmara a sociedade precisa saber 

que nosso repasse é pouco vereador aqui estão sem estrutura de trabalho. Então eu querer entender 

minha cidade eu me coloco na posição de que de gestão, de oposição eu não sei. Eu quero 

melhorar essa Casa aqui a pessoa senta aqui nessas cadeiras para representar o povo ela precisa no 

mínimo condições de trabalho eu preciso ter suporte daqui para dar condições melhor para minha 

cidade. Todo esse entendimento eu ganho quando participo de um congresso porque conheço 

pessoas capacitadas que podem melhorar essa Casa de Leis. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Adevaldo Brito após os cumprimentos disse: venho a tribuna, mas uma vez 

pedir a secretária de saúde que possa ir até ao Centro Diagnóstico há mais de vinte dias o aparelho 

de raio x encontra-se quebrado e assim a população penando para bater um raio x. estive na UPA 

no último domingo onde verifiquei alguns pontos negativos. Nobres o tema do governo que eu 

ajudei a eleger era “mais vida, mas saúde” estive em visitando quatro postos de saúde e lá não 

encontrei a medicação básica, portanto peço a secretaria de saúde e ao Executivo Municipal para 

fecharmos essa lacuna, sabemos que recurso tem o ano está terminando as medicações não chega 

por conta de uma tal licitação. Em todos os outros municípios tem medico em nossa cidade falta 

medico, falta medicação e não sabemos, mas o que fazer. Aconteceu uma reunião nesta Casa com 

doze vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretária de Saúde e Coordenador onde pediram para 

essa Casa um prazo de sessenta dias para regularizar a situação, mas até o presente momento nada 

sinto vergonha por ter sido eleito por aquele povo da ponta, a população a chega até a mim e 

pergunta vereador o que que os vereadores estão fazendo mesmo que nem medicação tem o 

básico? O vereador Enfermeiro Tércio solicitou um a parte o qual foi concedido após os 

cumprimentos disse: quero agradecer o Presidente da Casa que disponibilizou nossa ida para o 

Congresso e lá participamos de uma palestra com o Diretor Jurídico do TCM Dr. Rafael ele 

informou que todos os municípios essa questão de licitação não é empecilho para você adquirir a 

medicação é só fazer um documento mostrando a medicação as empresas que o TCM junto com o 

Ministério faz a compra aqui no município de Altamira, então isso não é desculpa. Outra situação 

que é até engraçado, mas tenho que informar que desde o princípio do mandato do gestor o raio x 

da UCI é lá do município do Brasil Novo e que hoje vai ser retirado pela Secretaria do município 

do Brasil Novo. Dando continuidade o vereador Adevaldo Brito disse: Também estive no Centro 

de Testagem se os nobres vereadores forem lá vão ver é uma vergonha a sala toda isolada não tem 

condições de funcionamento muito mofado, alagamento, enfim. Então peço a senhora secretária de 

saúde que abra as portas do seu gabinete e vá para as ruas assim verá a real situação, porque 

gestão se faz visitando e não ficando dentro de gabinete. A trinta dias atrás solicitei a secretária de 

saúde pudesse mandar retirar aquele carro da Câmara no pátio do antigo SESPE e a todo aqueles 

bagulhos que lá estão porque com essas chuvas o mosquito da dengue se aloja, Altamira está com 
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um foco muito grande de dengue e até hoje este vereador não foi atendido esse local que estou 

falando é aonde vai funcionar a Central de Regulação, mas lá está um montão de entulho, no pátio 

do aterro sanitário cabe muito bagulho, inclusive as madeira que é apreendida são colocadas lá e 

porque que esses carros da Prefeitura não podem, ser colocados lá? É falta de respeito com a 

população e de querer fazer o que tem que ser feito. Também peço a senhora Secretária Priscila 

Couto que olhe pelo bairro da Colina onde vários moradores me procuraram dizendo que está 

intrafegável. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o Assis Cunha após os cumprimentos 

disse: quero agradecer a presença da diretoria do SIRALTA e dizer que de certa forma quero 

agradecer em nome de todos os produtores rurais sabemos do empenho dos senhores para manter 

nossa cidade, manter o alimento na mesa de cada cidadão altamirense. Quero me reportar em 1997 

onde já existia uma briga das condicionantes da construção da barragem CARARAOU e em 

seguida veio com o nome de Belo Monte, eu era vereador na época em que era mais de duas mil 

condicionantes e em 1997 já havia discussão para a construção da barragem. Quero frisar algumas 

das situações das condicionantes como o sistema de água e esgoto, infraestrutura, hospitais, 

escolas e segurança que nós não recebemos temos visto uma situação muito complicada. Inúmeras 

audiências públicas nesse parlamento no pleito passado aonde nós tivemos o prazer e a honra de 

convidar a sociedade altamirense para participar e cobrar conosco da Norte Energia e demais 

órgãos. Nos deparamos com situações como por exemplo, aqui fiz o questionamento porque em 

todos os RUCs eles fizeram uma montanha de barro e colocaram uma caixa em cima e perguntei 

se aquilo era permanente e não é eles disseram que no mês de fevereiro de 2019 estaria sendo feito 

o suporte e estariam sendo entregues e até hoje estão lá a montanha de barro e as caixas quase 

desabando. Em audiência pública com a Norte Energia aqui nós ouvimos coisas de arrepiar, nós 

convidamos a população para vir a está Casa para cobrarmos da Norte Energia e dos órgãos 

convidados onde ouvimos aqui foi população usar a tribuna e dizer que os culpados de não ter 

água são os vereadores. Eu ouvi e vi muitas das vezes o Superintendente da Norte Energia senhor 

Eduardo Camilo gozando da cara desse parlamento, então é necessário que tenhamos 

posicionamento porque agradar não é a solução para o problema, muitas as vezes o agradar 

atrapalha o andamento do nosso município e nós temos que tomar cuidado e valorizar fomos nós 

que batemos de porta em porta, fomos nós que dissemos que íamos lutar pela melhoria do nosso 

município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento após os 

cumprimentos disse: quero parabenizar pelo feito hoje no qual contribui com muito orgulho e 

tenho total consciência de que o Projeto de Lei foi discutido fizemos três reuniões respeitando o 

processo legislativo que deve existir dentro dessa Casa que é soberano. Nessas discussões nós 

conseguimos chegar em um denominador comum de forma em que o interesse público do local foi 

entendido dentro desse projeto. Conseguimos também fazer emendas atendendo solicitação feita 

pelo Sindicato, isso não é para beneficiar o Sindicato, mas sim toda coletividade esse é o trabalho 

das comissões estarmos discutindo os projetos de lei que tramitam aqui nessa Casa. Então fico 

muito feliz em ter feito parte da aprovação desse projeto e desejo sucesso e dias melhores para a 

agricultura do nosso município. Quero também Presidente falar sobre as ações sociais realizadas 

em parceria com o Governo do Estado em comemoração ao aniversário de Altamira, foram três 

dias de muito trabalho em parceria com vereador Nelsinho Campeiro e toda equipe o pessoal da 

Secretaria Estadual de Direitos Humano que estiveram aqui em Altamira em parceria com nosso 

mandato fizemos uma ação maravilhosa onde conseguimos cerca de quinhentas pessoas dentro de 

três dias conseguimos levar cidadania para esse povo co9nseguimos garantir que eles tivessem 



 
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 
 

acesso a emissão de documentação, então isso muito me alegra porque mostra o motivo d 

estarmos aqui de poder fazer o bem para o próximo e poder garantir o direito  porque as vezes é 

tão difícil as pessoas conseguirem uma simples emissão de documento. Mas graças a Deus os 

parlamentares que aqui estão vão atrás de melhorias para nosso povo e aí as coisas acontecem 

dentro do município. Então foram dias maravilhosos. No sábado tivemos na Agrovila Sol 

Nascente onde atendemos duzentas pessoas foi uma ação excepcional a população do Assurini 

estava precisando da emissão de documentos. No domingo fizemos uma programação voltada para 

o público autista, onde também realizamos Ação Cidadania volta para essas criação e jovens que 

possuem autismo porque isso é uma forma de estarmos trabalhando a inclusão dentro do nosso 

município. Na segunda – feira fizemos uma ação na UEPA onde também emitimos mais de 

duzentas carteiras de identidade para a população as quais ainda serão entregues. Volto a dizer 

esse é um dos nossos compromissos do meu mandato com a população, estamos aqui para garantir 

esse direto para nosso povo. Outra situação que quero chamar atenção senhor Presidente é sobre 

nosso PPA a vereadora Tânia fez uma fala muito importante no qual eu concordo Plano Plurianual 

é uma Lei, Projeto Orçamentário assim como a Lei de Diretrizes Orçamentária, assim como a Lei 

anual cada um tem um objetivo dentro do município. Então o que que nós precisamos fazer aqui 

nessa Casa precisamos discutir, mas quero deixar bem claro que essas leis orçamentárias não é 

obrigação do Poder Legislativo está discutindo essas leis não é João Estevam, como é um Projeto 

de Lei do Executivo Municipal ele tem a obrigação de provocar a discussão das audiências, 

discutir as dificuldades da população para ele traçar as metas dos quatro anos de gestão e o que 

podemos perceber quer durante esse ano primeiro ano da legislatura nós não tivemos as discussões 

sobre a Lei Orçamentária, isso é muito grave porque isso pode ser que nós aprovamos aqui um 

PPA em que a agricultura seja prejudicada ou a assistência social ou a causa voltada para a 

mulher. Quero informar que protocolei um ofício para a Presidência dessa Casa solicitando 

providências tendo em vista que não houve audiência pública sobre a Lei Orçamentária que é 

obrigação do Executivo antes de propor a Lei Orçamentária ele tem que fazer essa discussão, tem 

que constar em ata como anda o processo legislativo e como falei o Legislativo é Soberano nessa 

Casa. Quero fazer uma denúncia nessa semana chegou ao meu conhecimento que a Farmácia 

Municipal de Altamira ela encontra-se sem medicação, medicação especifica voltada para os 

autistas onde as mães estão tendo muita dificuldade para receber essa medicação. Quero deixar 

bem claro que a nossa Constituição Federal ela confere ao estado por intermédio do sistema único 

de saúde (SUS) a obrigação de estar disponibilizando esse medicamento na rede pública. Então é 

um absurdo a mãe chegar para pegar a medicação e não ter. outro ponto absurdo vereadores 

Adevaldo, Roni e Assis Cunha essa demanda é uma demanda judicial, eu entrei em contato com a 

secretária de saúde passei a situação para ela onde ela disse que não tinha ciência da demanda 

judicial, após ter ciência ela disse que resolveria o problema e nada foi feito. A criança ela precisa 

de três frascos dessa medicação para poder fazer o tratamento mensal e a secretária disse não foi 

licitada e não tem como comprar eu achei isso um absurdo, uma vergonha porque descumprimento 

judicial é algo muito sério porque se o Juiz aplicar uma multa é dinheiro que poderia ser investido 

medicação no município, para agricultura, enfim. Quero pedir a secretária de saúde que por favor 

anali8se essa ação judicial e der prosseguimento, atenda porque não é um pedido da vereadora 

Thais e sim da população.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo após os cumprimentos disse: quero falar de algumas visitas que fizemos e 

alguns vereadores estavam presentes, tivemos no Assurini no aniversário de Altamira, onde já foi 



 
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 
 

falado por alguns edis e alguns fizeram programações alusiva ao aniversário da cidade. Também 

estivemos em várias localidades como Mangueiras, PA Ressaca tivemos um grande atendimento 

com parceria do governo do estado com emissão de documentos, a Secretaria Municipal de Saúde 

esteve presente com atendimento médico, odontológicos, testes para o COVID foram realizados 

naquela comunidade e vacinação. Tivemos também no Picadinho no Picadão, Jaraninha e na 

comunidade Canãa onde tivemos uma grande reunião na comunidade do Canãa sobre as demandas 

daquela comunidade aonde o Executivo Municipal esteve presente. Foram dois dias de muito 

trabalho, andamos aonde estão sendo recuperadas as estradas do Assurini, o Assurini como todos 

sabem não sei se todos tiveram a oportunidade de andar no grande Assurini ainda temos muitos 

ramais a serem feitos sabemos que é grandioso o Assurini, foram alugadas algumas máquinas para 

dar continuidade ao trabalho na questão das Mangueiras na PA Ressaca naquela semana faltava 

poucos quilômetros para ser finalizado no Jaraninha também aonde tem lá a dona Maria do Facão 

aonde é também um desafio para aquelas pessoas e entendemos para escoar sua produção. Então o 

que o povo quer é escoar sua produção. Gostaria de parabenizar o Almir a Priscila também que 

não mede esforços para estarem fazendo o melhor para a população de Altamira em relação a 

questão das estradas sabemos que são mais de mil quilômetros o nosso Assurini. Temos também 

locais próximos principalmente quando o vereador Tércio fala na assistência à saúde, temos 

recebido muitas pessoas de Senador José Porfírio no HGA de Anapu, Brasil Novo, Pacajá, onde 

esse grande município que é Altamira que recebe a todos. A saúde digo a todos vocês que ela está 

estrangulada a nível nacional não é somente o município de Altamira, hoje temos um hospital que 

não tem mais condições de receber um paciente que é o Hospital Regional de Altamira, hoje temos 

uma fila imensa de cirurgia eletivas que não fazem no HGA só fazem no Hospital Regional, temos 

pessoas idosas que precisam de leito de UTI. Então precisamos avançar.  O Governo Federal tem 

que abrir as torneiras quando digo isso é nas políticas públicas. Digo a todos vocês que estão 

presentes o Presidente da República ele precisa ser mudado com esse pensamento dele medíocre 

principalmente da saúde onde leva a vida de brasileiros de brincadeira fazendo piadas com o 

COVID 19 que até hoje está matando pessoas. Todos os governos elas têm suas parcelas tanto o 

Estado quanto Governo Federal, Município, todos eles têm sua parcela de contribuição pela 

melhoria da saúde em nosso brasil, precisamos melhorar precisamos está na hora de termos uma 

eleição para melhorarmos as políticas públicas. Quero colocar aqui quando o vereador Tércio 

falou com relação aos salários sou servidora pública e enquanto for vereadora vou defender o 

funcionário público independente de que lado estiver situação ou posição sempre defenderei o 

funcionário público. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu 

a presença das senhoras e senhores vereadores e ao povo em geral e em nome de Deus encerrou a 

Reunião.  Mandando lavrar a presente Ata após ida e aprovada será assinada. Câmara Municipal 

de Altamira, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.  
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