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ATA DA DÁ DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE 

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

DIA SETE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um à hora regimental reuniram-se 

no Plenário da Câmara Municipal de Altamira sob a Presidência do vereador Silvano Fortunato 

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

Carmo, Thais Miranda Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva Brito, 

Davi da Silva Teixeira, Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves Soares, Juares 

Giachini on-line, Olailton Carvalho Ferreira, Roni Emerson Heck, Tânia Souza da Silva e 

Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira. Justificada a ausência do vereador João 

Estevam da Silva Neto (doente). O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino Nacional. Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora Enfermeira 

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

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

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

Ordinária realizada no dia trinta de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo 

manifestantes, submeteu a mesma para votação.  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. LEITURA DISCUISSÃO E VOTAÇÃO. Pedido 

de Informação n° 10/2021 – dos Vereadores Adevaldo Brito, Nelsinho Campeiro, Enfermeiro 

Tercio Brito e Thais Nascimento. Que solicita informações sobre o evento "Presente de Natal", 

devendo constar os seguintes esclarecimentos: Cronograma de Evento, Cópia de ordem de serviço, 

Nome da Empresa fornecedora dos materiais para ornamentação e Cópia do Processo que originou 

a despesa do evento. Projetos de Decretos Legislativos n.ºs 027 a 047/2021, que outorgam 

comendas honorificas de Cidadã, Cidadão e de Honra ao Mérito a: Agraciado do vereador 

Silvano Fortunato: Henrique Salomão Pereira da Cruz – Cidadão Altamirense e Cleber Sousa 

Dias dos Santos – Honra ao Mérito. Agraciados da vereadora Enfermeiro Socorro do Carmo 

Ana Ariles Guerra Peixoto – Cidadã Altamirense e Quézia Andrade e Silva – Cidadã Altamirense. 

Agraciados da vereadora Thais Nascimento Patrick Hernani Matias Lobato – Cidadão 

Altamirense e |Allana Trzeiciak Silva - Honra ao Mérito. Agraciados do vereador Adevaldo 

Brito - Gustavo Bermeguy Sefer – Cidadão Altamirense e Leandro Marcos machado – Cidadão 

Altamirense. Agraciados do vereador Davi Teixeira Marcos Rogério Mantuani Damasceno – 

Cidadão Altamirense e Israel Alves de Oliveira – Honra ao Mérito. Agraciados do vereador 

Assis Cunha Gerson Aparecido de Oliveira – Honra ao Mérito e Gilmar da Silva Almeida 

Cidadão Altamirense. Agraciados do vereador Nelsinho Campeiro Agustinho Nunes do 

Espirito Santo – Cidadão Altamirense e Orlei Paulino Dias – Cidadão Altamirense. Agraciados 

do vereador João Estevam Rodrigo Henrique da Silva e Silva – Cidadão Altamirense e Zenaide 

de Melo Cruz – Cidadã Altamirense. Agraciados do vereador Roni Heck Eraldo Sorge Sebastião 

Pimenta – Honra ao Mérito e Renilce Conceição Nicodemos de Albuquerque – Cidadã 

Altamirense. Agraciados da vereadora Tânia Souza Renan Rocha Granato – Honra ao Mérito e 

Fernando Gonçalves Fernandes – Honra ao Mérito. Agraciados do vereador Enfermeiro Tércio 

Brito Francisco Alvino Armando Aragão Honra ao Mérito e Anísio Fernando Chaves Cidadão 

Altamirense. Prefeito Municipal, Através do Departamento de Iluminação Pública - DIP, realizar 
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os serviços de troca de lâmpadas da rua acesso 09 com Leste Oeste no Bairro Sudam II. Indicação 

n.º 778/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria de Viação e Obras, Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana, realizar serviços de recuperação asfáltica na Rodovia Transamazônica Km 04, Ibiza. 

Indicação n.º 770/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao 

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

disponibilize dois Assistente Social para fazer parte da equipe da Coordenadoria da Pessoa com 

deficiência no município.  Indicação n.º 771/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que crie o Conselho da 

Pessoa com Deficiência. Indicação n.º 775/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que 

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

realize o serviço de urgente manutenção do aterro ao redor da Lagoa do Km 36, Rodovia 

Transassurini, Cajá II, Eixo Principal, nas proximidades da Fazendo denominada Sonho Meu. 

Indicação n.º 776/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor 

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

reforma nas instalações da Escola Municipal São Sebastião, localizada na Zona Rural, Cajá II, 

Assurini.  Indicação n.º 772/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar a recuperação 

asfáltica, com infraestrutura, calçamento, linha d’água, galeria pluvial e acessibilidade das 

seguintes ruas Ozório de Freitas, Joaquim Avelino e rua Padre Antônio Vieira no bairro de 

Brasília. Indicação n.º 774/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, A construção da Ponte 

do Chico Custódio no Igarapé Ituninha. Assim também como recuperação da Estrada no 

Travessão do Pimentel - Assurini. em caráter de urgência.  Indicação n.º 773/2021, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, viabilize a recuperação da Iluminação Pública da rua Nossa 

Senhora de Nazaré no Bairro Jardim Independente I. AVULSOS: Ofício n° 0081/2021 – do 

Vereador Enfermeiro Tercio Brito, que informa as precariedades que vem ocorrendo e 

impossibilitando o funcionamento mínimo da (UCI) Neonatal do Hospital Geral de Altamira. 

Oficio n° 735/2021-Gabinete do Prefeito em respostas as indicações dos vereadores.  Em seguida 

o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 777 e 778/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. 

Indicações n.ºs 770 e 771/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

Indicações n.ºs 775 e 776/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 772 

e 774/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicação n.º 773/2021, de iniciativa do 

vereador Nelsinho Campeiro. Projetos de Decretos Legislativos n.ºs 027 a 048/2021, que 

outorgam comendas honorificas de Cidadã, Cidadão e de Honra ao Mérito. Fazendo uso da 

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

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 7721 e 774/2021 de iniciativa do vereador 

Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo que fizesse a verificação de quórum.  Havendo número legal o senhor 

Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em 

destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes submeteu para VOTAÇÃO: indicações 

n.ºs 777 e 778/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 771 e 772/2021, 
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de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicação n.ºs 775 e 776/2021, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 772 e 774/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicação n.º 773/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. 

Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE. Projetos de Decretos 

Legislativos n.ºs 027 a 048/2021, que outorgam comendas honorificas de Cidadã, Cidadão e de 

Honra ao Mérito. Pedido de Informação nº 10/2021, de iniciativa dos Vereadores Adevaldo 

Brito, Nelsinho Campeiro, Enfermeiro Tércio Brito e Thais Nascimento. Que solicita informações 

sobre o evento “Presente de Natal”, devendo constar os seguintes esclarecimentos: Cronograma de 

Evento, cópia de ordem de serviço, nome da empresa fornecedora dos materiais para 

ornamentação e cópia do processo que originou a despesa do evento. Aprovados a 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 Enfermeiro Tercio Brito após os cumprimentos disse: senhor 

Presidente faço uso dessa tribuna hoje para informar a toda população a precariedade que vem 

sendo aquela UCI Neonatal do HGA. No dia primeiro de dezembro estive em visita as vinte horas 

e não seria diferente não seria surpresa servidores daquele local tentando impedir minha entrada e 

como tenho na legalidade, representatividade legal pela população, pois fui eleito, adentrei no 

HGA e contatei o crime que vem ocorrendo no município de Altamira, quando uso a palavra crime 

uso com propriedade pelo levantamento de óbito que vem ocorrendo no município de Altamira de 

recém-nascido, inclusive Jean, encaminhei ofício a essa Casa de Leis ao Conselho Municipal de 

Saúde, ao Conselho Estadual de Saúde, ao Ministério Público, ao Décimo Centro e a Secretaria 

Municipal de Saúde de Altamira. Fiquei em choque pois estamos tratando de recém-nascidos pré-

maturos com baixo peso. Recebi diversas denúncias no meu gabinete em relação a isso, por isso 

tomei minha atitude de ir até ao HGA registrei imagens e vídeos para que eu pudesse comprovar o 

que vem acontecendo dentro do HGA. Ora minha gente o HGA pelo tamanho pela sua magnitude, 

pela sua vastidão que representa a população de Altamira nós temos que ter uma administração 

administrativa com os conhecimentos técnicos e cientifico, nós precisamos ter no HGA uma 

direção administrativa competente para esta gerindo o HGA, fiz a denúncia no dia primeiro de 

dezembro no Ministério Público na pessoa do Dr. Luciano responsável pela 4ª Promotoria da 

Infância e Juventude e graças a Deus fui atendido no dia seguinte onde o Ministério Público se fez 

presente dentro do HGA com o técnico para observar a da denúncia feita por esse vereador a 

veracidade dos fatos. Quando digo isso não estou falando da boca para fora atacar a gestão não 

trago imagens que comprova os descasos que vem sendo no HGA, isso aqui nessa imagem para 

quem não conhece é uma incubadora que está ligada, mas o monitor não funciona e como vou 

saber a temperatura dessa incubadora, como vou saber se eu não estou lesionando a pele desse 

bebê se não tem monitor funcionando. Nessa outra imagem minha gente é uma incubadora 

aquecida que não funciona e eu pedir para o diretor e o técnico ligasse para que o Ministério 

Público pudesse observar e vimos, mas uma vez que não está funcionando. Nessa outra imagem é 

um berço aquecido para quem não conhece vereador Olailton isso aqui está lá somente de enfeite 

isso aqui não funciona. Não tem manta térmica na UCI Neonatal no HGA trouxe essa imagem 

para mostrar para a população que o bebê vem sendo aquecido com lençol doméstico de oncinha 

está aqui no berço aquecido, fui lá e registrei as imagens e mandei para o Ministério Público. Essa 

imagem é foto do equipamento da fitoterapia é um absurdo só tem lâmpada branca para quem não 

conhece essa foto de fitoterapia ela tem uma lâmpada azul ela faz com que elimine bilirrubina de 



 
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 
 

forma mais rápido do organismo. Temos uma portaria de nº 930 de 10 de maio de 2012, que 

determina o funcionamento básico de uma UCI e essa UCI do HGA não tem oxímetro não 

aparelho de PA, não tem incubadora, não tem berço aquecido e os profissionais estão lá 

trabalhando, mas não temos o profissional na área de fonodialogia. Aqui eu trouxe para você o 

CBO e o quines onde diz que tem o profissional cadastrado. Como é que esse bebê vai ter um 

ganho de peso, como é que esse recém-nascido que está ali como é que ele vai receber o leite 

materno se ele não conhece a sugação. Fui no HGA fiz a denúncia e já está no conhecimento do 

Promotor Dr. Luciano que ele tome as providências de imediato para que assim não ocorra, mas 

óbito de recém-nascido no município de Altamira. Após minha denúncia na sexta-feira no sábado 

ocorreu outro óbito no HGA. Ministério Público tire já que o Executivo Municipal não tira essas 

pessoas incompetentes dos cargos que aí estão, que coloque pessoas boas com conhecimentos 

técnicos competentes para salvar a população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Tânia Souza após os cumprimentos disse: gente quero dizer para todos que o 

vereador Tércio não está mentindo ele me disse Tânia só fiz essa denúncia quando eu vi uma foto 

de um recém-nascido que o nariz do bebê estava preto, então era porque alguma coisa não estava 

certa na UCI. O vereador Tércio Brito solicitou um aparte o qual foi concedida: após os 

cumprimentos disse: essa questão do recém-nascido isso foi óleo no nariz do recém-nascido 

devido não está funcionando o ar comprimido da UCI Neonatal, reforço foi óleo do ar 

comprimido, fiz denúncia ao Ministério Público da Diretora Administrativa e da Diretora do 

HGA. Dando continuidade a vereadora Tânia disse: para quem não entende acha que a pessoa está 

querendo fazer intrigas desnecessária, mas só que não isso é grave ao ponto de que se você for 

uma mãezinha o que você, mas quer é que seu filho seja bem tratado na UCI. Tércio a equipe 

médica que está lá, precisamos muito de relatório dizendo que não tem condições de trabalho. 

Vamos acompanhar esse caso porque a UCI Neonatal esse suporte que o HGA tem ele ajuda 

Altamira e região Xingu o Hospital Regional não tem capacidade para cuidar de recém-nascidos, 

mas se for desse jeito é melhor fechar as portas. Peço apoio aos nobres edis para o nosso mercado 

municipal para a questão dos banheiros quem puder levar essa informação os feirantes que estão lá 

as mulheres todos os dias eles só estão com dois banheiros. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha após os cumprimentos disse: quero dizer que desde 2017 que 

venho brigando, lutando em favor dos loteamentos que são considerados clandestinos, clandestino 

porquê? Os proprietários iniciaram e tem um projeto que eles têm que cumprir e na verdade nem 

todos cumpriram e de certa forma os moradores ficam sofrendo com absurdos. Então hoje estará 

acontecendo na Prefeitura Municipal de Altamira uma audiência com o Prefeito e o Secretário da 

SEPLAN, ficamos muito feliz porque aqui no ofício diz o seguinte:  reunião sobre oficial e 

definitiva das obras de implantação do loteamento São Francisco, estou muito confiante que a 

Prefeitura de fato assuma não somente o loteamento São Francisco, mas como os outros Airton 

Senna I, Airton Senna II e Presidente Médici que inclusive já ainda em janeiro oficiei o 

proprietário do loteamento Bacana onde tem cinco loteamentos em Altamira para cumprir sua 

parte. O vereador Adevaldo solicitou num aparte o qual foi concedido após os cumprimentos 

disse:  eu acho que vossa excelência viu que o proprietário do loteamento Bacana propões mil 

horas de máquinas, isso antes já tinha entrado com o Judiciário, o Dr. Ricardo me falou que só 

dependia do Prefeito para iniciar a obra e o Bacana ofereceu mil horas de máquina, propões cem 

carradas de seixo e cem carradas areia. Infelizmente o Prefeito disse que não poderia fazer esse 

acordo somente com a presença de todos os loteadores presentes é uma pena a perda é muito 
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grande, infelizmente Assis o Prefeito deixou passar mil horas de máquinas onde poderia ter feito o 

Cajá II, o Prefeito deixou passar esse acordo. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Assis 

disse: nobres colegas vereadores na realidade são atos do Executivo e de certa forma vossa 

excelência fosse o gestor e pegasse o dinheiro público e investir em uma empresa particular do 

Bacana obviamente o colega estaria cometendo um erro e ia ser punido severamente. Então o 

quilometro de asfalto hoje é um absurdo os valores de terraplenagem, mas barato é o asfalto. 

Então o que eu espero como cidadão Altamirense. Quero informar ao colega Adevaldo que na 

quarta-feira estive buscando informações com o Prefeito sobre a realidade da nossa cidade na 

questão da zona urbana, falando literalmente dos bairros que estão abandonados que não é de 

agora é de muito tempo atrás ele me informou que ainda esse mês estará tomando providências e 

que já tem um cronograma para ser atendido na zona urbana e zona rural uma operação relâmpago 

um método de serviço muito bem feito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Adevaldo Brito após os cumprimentos disse: senhor Presidente me enviaram uns vídeos feitos no 

Cajá II e é de se arrepiar gente o ser humano em primeiro lugar já praticamente um ano de 

governo e o que vimo é a população da zona rural lamentando os nobres colegas Nelsinho e Assis 

Cunha sabe do que estou falando porque visitamos muito a zona rural e neste penúltimo final de 

semana passei três dias no Assurini e não consigo entender amigos o que está acontecendo 

principalmente com a agricultura, Viação e Obras, bairro Ibiza tem uma vala na rua que cobre uma 

pessoa . Vereador Assis vossa excelência em um momento fala que a cidade está abandonada em 

outro momento elogia a secretária de obras isso é que não consigo entender. Concordo que todos 

os loteamentos sejam regularizados mas para isso a Prefeitura tem que chamar e todos os 

loteadores que já levei na Prefeitura ela não se empenhou de regularizar e se veta hoje irregular foi 

a própria Prefeitura que deixou que fosse feito esses loteamentos irregular sempre existiu a 

secretaria de meio ambiente para que fosse embargado porque se faz loteamentos irregular ele tem 

que embargar e esses loteamentos não foram embargados. Na última reunião que tivemos com o 

Procurador do Estado Dr. Danilo ele nos informou o seguinte desde quando a Prefeitura passa a 

cobrar imposto daqueles loteamentos a Prefeitura tem a obrigação de receber os loteadores e 

automaticamente ela já recebeu. Também quero falar do travessão bom sossego II, onde não para 

de chegar mensagens e vídeos em meu celular os produtores fazendo vaquinha para arrumar a 

estrada para pelo menos o carro escolar passar isso é uma vergonha para nosso município que tem 

um orçamento quatrocentos e cinquenta milhões de reais Assis Cunha e sabemos que dinheiro não 

é o problema. Fiz um Pedido de Informação vereador Tércio no valor duzentos e quarenta e sete 

mil reais e já tem sessenta dias para a compra de duas ambulâncias e aí as pessoas me perguntam 

vereador e as ambulâncias não sei o que foi feito com o dinheiro porque até hoje a secretaria não 

me respondeu e nem o Executivo me deu resposta. O dinheiro para fazer a reforma do HGA já está 

na conta e vossa excelência Assis Cunha sabe disso que foi o seu deputado que mandou. Eu e o 

Tércio conseguimos dinheiro através do deputado Joaquim Passarinho o qual agradeço por tanto 

que já fez por esse município quase três milhões de reais já foi invertido nesse município e não 

vimos a coisa andar. Vereador Tércio vossa excelência sabe sobre a denúncia que fizemos com 

relação a morte daquela mãe que passou quatro dias no HGA e não conseguiu se quer bater uma 

ultrassonografia, levei a paciente para Vitória do Xingu e lá Dr. Nilson realizou na 

ultrassonografia e assim constatou que a criança estava morta na barriga da mãe e urgentemente 

foi retirada, isso é uma vergonha para nossa saúde enfermeiro Olailton que dinheiro não é o 

problema e sim falta de gestão e agora não adianta trocar seis por meia dúzia tem que ter gestão e 
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administração quem fica dentro do gabinete não sabe o que está acontecendo no CAPS todos os 

dias  chega denúncia que está faltando medicação, o Enfermeiro Tércio sabe e todos aqui sabe e 

sabemos que a cada dia que passa fica pior e não é por falta de dinheiro sabemos que todos os 

meses que faça sol ou chuva o recurso chega. Dizer que tem, mas de trinta dias que enviei oficio 

para a secretária de saúde senhora Tatiane para que fosse retirado aqueles carros do pátio do 

antigo SESPE que está somente juntando mosquito da dengue e até o momento os carros 

continuam lá, a Central de Regulação vai funcionar lá e vai estar cheio de larva da dengue. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira após os cumprimentos disse:   

dizer que nos RUCS me tem chegado demandas e a pastora Rúbia é moradora do RUC Água Azul 

que nessa semana estivemos lá. Tivemos no RUC Jatobá e vimos as principais dificuldades 

principalmente com relação a limpeza e roçagem que é um problema recorrente, já fizemos visita 

e assim solicito, mas uma vez que essa situação venha ser solucionada uma vez que está 

atrapalhando as pessoas que fazem suas atividades principalmente nas áreas centrais. Mais uma 

vez fizemos visitas em lugares que desde o início do ano que indicamos e faço alerta 

principalmente para a parte alta do Nova Altamira que praticamente todos os dias que recebemos 

de lá pedidos e reforço pedido a SEMOV principalmente a Castelo Branco onde a DIP realizou 

um serviço em relação a iluminação melhorou, mas muitas lâmpadas não foram trocadas porque 

em alguns lugares estavam intrafegáveis assim tendo dificuldades de trafegabilidade. Então quanto 

antes solicito que faça esse trabalho. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Enfermeiro Olailton após os cumprimentos disse: tenho muitas demandas, muitos problemas que 

em nossa cidade não deixa de surgir a cada momento. Destaco aqui os pedidos dos Presidentes dos 

RUCs que vem solicitando limpeza e roçagem, capinagem, manutenção dos pontos de iluminação 

pública dos RUCs, este vereador se compromete em ir até a DIP solicitar pessoalmente ao setor de 

iluminação e também ao setor de roçagem par4a fazer as cobranças e que acredito que essas 

cobranças têm direito de pessoa para pessoa e de igual para igual que realizando esses pedidos, 

fazendo as cobranças devidas usando a prerrogativa de fiscalizar e cobrar. Destaco também o 

problema da água do conjunto Alberto Soares que é uma problemática enorme e no mesmo não 

tem sistema de abastecimento próprio da Prefeitura está sendo abastecidos por carros pipas e lá 

temos em torno de mais de cem famílias que necessitam de que seja resolvido esse problema seja 

com bomba, linha d’água, com o abastecimento que todos têm o direito e que ainda não foi 

colocado devido a água ser utilizada de um setor da rede de TV. Então faço essas cobranças e 

deixo aqui destacados e deixo aqui esse pedido. No bairro da Colina também teve alguns 

problemas, mas já conseguimos resolver. Na DIP tenho acompanhado foi feito troca de lâmpadas 

no Colina no Parque IPÊ que também foi uma cobrança deste vereador que fui lá e solicitei de 

perto a iluminação pública que sabemos que o setor sem iluminação ele abre margem para várias 

sociedades. No último dia que deu uma chuva forte a rua Joaquim Acácio foi para o fundo, no 

setor de drenagem também que faça a limpeza e de imediata foi feito a drenagem da rua Joaquim 

Acácio é uma problemática bem antiga e assim é como a rua 7 de setembro. Dentro da Saúde 

tivemos a visita do Secretário Adjunto Dr. Cipriano a convite da colega Thais Nascimento tivemos 

presentes solicitando nossas reivindicações como profissional de saúde, fizemos a cobrança e ele 

trouxe a questão da ampliação dos leitos no Hospital Regional. A questão da ortopedia que se 

precisa melhorar. As cirurgias eletivas do Hospital Regional que ainda estão funcionando, mas 

não a contento o fluxo de urgência e emergência de cirurgias no Hospital Regional tem pacientes 

novos com fraturas que muitas das vezes são encaminhados da UPA para o HGA e não são 
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encaminhados para o Hospital Regional, então temos que rever esse fluxo, foi feito essa cobrança, 

que a Regulação não funciona, mas em Altamira e sim em Belém. Então solicitamos também essa 

mudança para Altamira o quanto antes. As cotas de atendimento médico o quanto antes que estão 

defasadas há anos e que não atende nossa população. Entre as cotas solicitamos de tomografia que 

tem que ser aumentada, de endocrinologista que tem que ser aumentado, de urologista também 

que tem que tem que ser aumentado. Sabemos que temos somente um urologista que é o Dr. 

Eduardo Capatii e, nossa demanda é muito grande. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Thais Nascimento após os cumprimentos disse:  hoje minha fala na tribuna é em 

relação ao “Presente de Natal” que tivemos agora no último sábado passado, presente de natal foi 

uma ação da Prefeitura Municipal de Altamira que visa trazer melhor qualidade de vida para os 

munícipes, que visa garantir turismo regional, que visa geração de emprego, renda achei 

interessante. Mas por traz do presente de natal tem todo um processo para que ele aconteça dentro 

de um município que seja dentro de Altamira ou em qualquer outro município processo chamado 

de licitatório. E analisando o presente de natal quero informar a todos vocês que nosso município 

ele tem um orçamento previsto para o exercício de 2021 para ornamentação natalina de espaço 

público no valor de cento e oito mil reais, essa previsão orçamentaria que temos no PPA que está 

em vigência na nossa cidade de Altamira. Administração pública ela pode gastar até cento e oito 

mil reais com ornamentação natalina. Como a administração pública adquiri essa ornamentação, 

os brinquedos, celebra contrato através do processo licitatório porque a administração pública ela 

trabalha com recurso público, não é com recurso próprio é com recurso público e o que é do 

recurso público tem que prestar conta. A licitação para requisição da ornamentação natalina ela 

estava lá prevista para acontecer no dia três de dezembro e no dia três de dezembro nossa orla já 

estava ornamentada de onde veio essa ornamentação? Fica a pergunta. Essa licitação que era para 

ser realizada no dia no dia três de dezembro onde a orla já estava toda ornamentada ela foi adiada 

para o dia quatorze de dezembro de 2021, ou seja, nós temos uma orla que está ornamentada com 

enfeites natalinos e de onde surgiram esses enfeites? Caíram do céu será? É para isso que tem o 

vereador para fiscalizar e saber de onde vieram esses enfeites. Esse processo licitatório que vai 

ocorrer no dia quatorze de dezembro ele está orçado no valor de quatrocentos e setenta e cinco 

mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos, ou seja meu povo o valor está três vezes a 

mais do que o valor permitido no nosso Plano Plurianual está fora do Orçamento é para isso que 

existe Leo Orçamentaria para estipular um teto para o município gastar e não gastar três vezes 

mais do que o valor previsto. No dia três de dezembro a orla já estava toda ornamentada fui 

convidada para o evento não participei, mas sei que foi num evento muito bonito, uma atitude 

muito louvável o povo de Altamira merece, mas desde que esteja respeitando o processo legal e 

isso não está sendo respeitado. Fiquei me questionando o município mesmo sem ter uma empresa 

legalmente contratada a orla já estava ornamentada será que o futuro licitador resolveu fazer a 

entrega do material sem respeitar o processo licitatório? Vi três empresas que fizeram cotação para 

aquisição desse material quem foi? Vou aguardar dia quatorze para acompanhar essa licitação. O 

Prefeito foi questionado sobre a licitação ele disse que não tinha informações sobre o processo 

licitatório Silvano Fortunato vossa excelência que é Presidente da Casa e que também é gestor do 

recurso que é passado aqui para esse Legislativo vossa excelência tem conhecimento de todos os 

processos licitatórios feito dentro do nosso Legislativo, o gestor principal não ter conhecimento do 

que está acontecendo isso é algo que não dar para entender e isso me trouxe outra pergunta se ele 

não está tendo conhecimento dos processos licitatórios quem é que está administrando a Prefeitura 
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Municipal de Altamira? Porque a Prefeitura só adquiri, só contrata através de processo licitatório e 

estamos constando várias irregularidades. Resumindo temos um processo licitatório que está 

sendo investigado não sou contra eventos natalino, não sou contra eventos realizado pelo 

Executivo pelo contrário, mas desde que respeite o processo licitatório nós vereadores os quinze 

estamos aqui para fiscalizar os gastos públicos, estamos aqui para fiscalizar aí vejo uma 

irregularidade dessa vou ficar calada se eu me calar vou está contribuindo com a imoralidade do 

município eu não vou ficar calada, não fui eleita para isso. O vereador Tércio Brito solicitou um 

aparte o qual foi concedida: no dia vinte e dois de novembro foi colocado no portal da 

transparência informando sobre o pregão da compra dos enfeites natalino para o município de 

Altamira, posteriormente foi protelado para o dia quatorze, ou seja, realmente Altamira está 

usando esse lema mais vida e mais futuro porque uma empresa conseguiu entregar os enfeites 

natalinos sem ter a legalidade no município. Então isso me intriga bastante e aqui eu trouxe o 

pregão para o conhecimento de todos não sou eu que estou falando, foi colocado pelos próprios 

servidores da Prefeitura Municipal de Altamira, isso é um crime característico que temos que levar 

ao Ministério Público. Agradeceu. Dando continuidade a vereadora Thais disse: volto a dizer 

estamos nessa Casa para fiscalizar orçamento público tudo que do município de Altamira nós 

temos que ter conhecimento e mostrar para a população o que está sendo feito. Eu não vou me 

calar e não vou fazer de conta que estou vendo se está havendo erros nos processos licitatórios, 

temos que tomar providências com relação a isso. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: quero agradecer aos pares pelas 

minhas duas indicações onde quero falar um pouco sobre a solicitação no qual a Criação do 

Conselho da pessoa com deficiência, onde nós temos mediante a criação da Coordenadoria 

Especial da pessoa com deficiência, então solicito a criação desse conselho que é de suma 

importância para o município de Altamira. Também solicito a contratação para a coordenadoria de 

duas assistentes social, visto que visitei a Gabi a Coordenadora da pessoa com Deficiência onde 

estão fazendo cadastramento nas escolas que há necessidade de termos ali, mas profissionais 

principalmente assistentes sociais para que possa fazer junto a coordenadoria de quantas pessoas 

nós temos com deficiência nas escolas. Fizemos um, levantamento pela Educação de mais de 

novecentas pessoas, mas a coordenadoria vai em todas as escolas para fazer esse levantamento. 

Então estou solicitando e foi aprovado a qual agradeço aos pares. Estive também na APAE onde 

vi a necessidade da fonodiologa e da fisioterapeuta ocupacional onde estarei também solicitando. 

Acredito que o vereador Tércio deve ter falado sobre a UCI eu não estava presente gostaria de lhe 

informar onde estive também na Secretaria Municipal de Saúde onde já foram comprados e que já 

tinha processo de licitação e que já tinha sido comprado todos os equipamentos da UCI Neonatal, 

peço que respeitem mi9nha fala e gostaria de dizer a você Tércio que qualquer vereador que for 

visitar qualquer órgão público todos tem seus coordenadores que se dirigisse até a eles, tem certos 

órgãos públicos foi comprado sim todos os equipamentos e não foi por conta de sua vista não esse 

processo para a compra dos equipamentos já tinha há muito tempo para ser licitado e já foram 

comprados. Dizer a cada um de vocês aqui presente que encaminhei vários ofícios solicitando 

melhorias, infraestrutura de diversos bairros em nossa cidade. Dizer a cada um de vocês que 

conforme o coordenador de obras que até o dia quinze de dezembro as obras do HGA a reforma 

será iniciada agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime após os 

cumprimentos disse: mais uma vez venho me pronunciar nessa tribuna como parlamentar dessa 

Casa, onde venho avaliar e faço uma avaliação a esse parlamento. Meu posicionamento com 
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relação a esse parlamento não mudou vejo esse parlamento atuante que busca resposta que cobra 

que faz crítica, mas como vereador também faço minhas críticas a esse parlamento, estamos 

ansiosos querendo fazer as coisas que não é de nossa competência muitas das vezes e quando só 

criticamos temos que mostrar o outro lado a moeda ela não tem só um lado ela tem dois lados 

todos os parlamentares os eleitos e os não eleitos conhecem a realidade do nosso município de 

Altamira desde os últimos oito anos. Então é importante que ponhamos as mãos na consciência 

também todos nós andamos na zona rural na campanha e vamos andar agora fiscalizando, 

cobrando, mas não vejo ninguém nas redes sociais nem um dos críticos falar de vinte e uma pontes 

entregues na região do Assurini nos últimos quarenta e cinco dias pontes construídas na PA 

Ressaca que até ao Ituna. É importante usarmos as redes sociais para os dois lados eu aceito 

críticas e acho elas pertinentes agora temos que pôr as mãos na consciência e ser honesto com 

nossas críticas se mostramos o lado ruim vamos mostrar o lado bom também. Agradeceu. 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 sete dias do mês de dezembro do 

ano de dois mil vinte e um.  
 Silvano Fortunato da Silva 

Presidente 
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