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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

DEZOITO DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

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

através do aplicativo zoom, sob a Presidência do vereador Vandejaime Santos Leite, Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo, Thais Miranda do Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, 

Davi da Silva Teixeira, Francisco de Assis Cunha, Juares Giachini, Olailton Carvalho 

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

de Oliveira. 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. Mandando justificar a ausência dos vereadores. 

Silvano Fortunato da Silva (viajando/Brasília participando de uma reunião), Adevaldo da Silva 

Brito (zona /rural), João Estevam da Silva Neto (zona/rural), Ivonnelson Alves Soares (atestado 

médico). Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA. SÓ LEITURA.  

Projeto de Lei nº 029/2021, de iniciativa do Vereador Assis Cunha, que reconhece como entidade 

de Utilidade Pública para o município de Altamira, a AMBL - Associação dos Moradores do 

Bairro Liberdade (complexo Nova Brasília). LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Parecer 

do Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao analisar o Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2021, da Mesa Diretora, que altera a Lei Complementar nº 001/2012. O 

projeto vem a esta 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 Complementar a fim de criar o cargo de TRADUTOR DE LIBRAS na 

organização interna de pessoal do Poder Legislativo de Altamira. Lido em Plenário no dia 04 de 

maio do corrente ano, durante a 11ª Reunião Ordinária, 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 

alteração quanto à boa técnica legislativa, assim opino em conformidade com o Parecer Jurídico 

apresentado em anexo.   Emenda Substitutiva que modifique o texto do Projeto de Lei 

Complementar 004/2021, alterando parcialmente o texto do artigo 14 da lei Complementar 

001/2012. ISTO POSTO, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no 

mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 004/2021, de autoria da Presidência da Câmara 

Municipal, de acordo com a Emenda Substitutiva apresentada em anexo. Emenda Substitutiva 

altera a Lei Complementar nº 001/2012, a saber: Art. 14 (...) órgão de Assessoramento Superior. 

Gabinete da Presidência: Chefia de Gabinete; Assessoria da Presidência. Cerimonial. Tradutor e 

Interprete de Libras. 2.    Consultoria Geral da Mesa Diretora; Controladoria Interna; Assessoria 

Jurídica; Órgãos de Atividade Meio. Secretaria Administrativa; Departamento de Recursos 

Humanos; Departamento de Patrimônio e Almoxarifado; arquivo Legislativo. 2. Secretaria de 

Contabilidade: 2.1 Departamento de Execução Orçamentaria; 2.2 Departamento de Gestão 

Financeira. Órgão de Atividade Fim. 1. Assessoria Parlamentar; 2. Assessoria de Comissão. 

Parecer Comissão de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, 

da Mesa Diretora, que altera a Lei Complementar nº 001/2012, que dispõe sobre a Reorganização 

Administrativa do Poder Legislativo de Altamira, em conformidade com as conclusões do 
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relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, opina por sua aprovação nos termos da Emenda 

Substitutiva apresentada.  Parecer do Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

analisar o Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, da Mesa Diretora, que altera a Lei 

Complementar nº 002/2012. O projeto vem a esta Comissão 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 Complementar a fim de 

acrescentar cargos de provimento em comissão, estabelecidos no anexo I da lei Complementar nº 

02/2012. Lido em Plenário no dia 04 de maio do corrente ano, durante a 11ª Reunião Ordinária, 

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 e boa técnica legislativa, assim opino em conformidade com o parecer 

jurídico apresentado em anexo, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de 

análise da presente Comissão Permanente. ISTO POSTO, sou pela constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 

nº 005/2021, de autoria da Presidência da Câmara Municipal.  Parecer Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação que altera Lei Complementar nº 005/2021, da Mesa Diretora, que Altera a Lei 

Complementar nº 002/2012, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo 

vereador Davi Teixeira, opina por sua aprovação por entender que a referida proposição atende os 

aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa.  Projeto de Resolução 

nº 002/2021, da Mesa Diretora, que concede Gratificação por Regime Especial de 

Trabalho/Dedicação Exclusiva, aos Servidores da Câmara Municipal de Altamira.  Indicação n.º 

383/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar Comandos de Saúde para as 

comunidades Vila Cabocla e Vila Canopus.  Indicação n.º 387/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, 

calçada e pavimentação asfáltica nas Alamedas Anápolis, Goiânia e Virginia e, também na Rua 

Euclides de Resende, no Conjunto Altaville II. Indicação n.º 366/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do Travessão da Seis. Indicação n.º 

367/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Escola de Ensino 

Fundamental, uma Creche e um Posto de Saúde, no bairro Ayrton Senna I.  Indicação n.º 

370/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, estabelecer convênio 

de parceria com a APATA – Associação de Proteção dos Animais e do Meio Ambiente de 

Altamira, para fornecimento dos serviços de castração, doação de rações e pagamento do aluguel 

do abrigo. Indicação n.º 371/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

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

mais 02 (dois) Conselhos Tutelares, sendo 01 (um) no distrito de Castelo de Sonhos e 01 (um) no 

distrito de Cachoeira da Serra.  Indicação n.º 388/2021, de iniciativa da vereadora Thais 

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

competente, realizar o serviço de revitalização da rede de iluminação pública na rodovia Ernesto 
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Acioly, no trecho entre as rotatórias da Avenida Djalma Dutra e Funai.  Indicação n.º 389/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recapeamento asfáltico da Rua 

WE 06 (próximo a EvoluSom), no bairro Colina.  Indicação n.º 363/2021, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, 

calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Alamedas Áurea, Osvaldina e 

Francisco Nunes e, na Travessa Honório Silva, no bairro Ayrton Senna I.  Indicação n.º 364/2021, 

de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria 

pluvial, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Alamedas 

José Batista, Agostinho Gomes, Ribamar Acácio, Eliane Raquel e Erick Márcio, no bairro Ayrton 

Senna.  Indicação n.º 365/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor 

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

manutenção da Academia ao ar livre, limpeza e roçagem nas calçadas, canteiros centrais e das 

áreas de lazer no RUC Jatobá.  Indicação n.º 380/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, 

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

realizar os serviços de revitalização, terraplenagem, linha d’água e esgoto, calçada e pavimentação 

asfáltica na Travessa Carolina, no bairro Sudam II. Indicação n.º 368/2021, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, o incentivo ao Teatro como ferramenta para inclusão social.  Indicação n.º 

369/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes, 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, providenciar a aquisição de 

aparelho para realização do Teste da Orelhinha no município, para os recém nascidos.  Indicação 

n.º 372/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de manutenção da 

estrada e construção de uma ponte, no Km. 37, próximo a propriedade da senhora Graça, no 

Assurini. Indicação n.º 373/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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

manutenção e encascalhamento na ladeira, próximo a propriedade do Cabo Gérson, Km. 39, no 

Assurini. Indicação n.º 374/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar 

estudos para subsidiar a formulação e a execução de políticas públicas voltadas ao esporte, lazer e 

cultura que promovam a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência na programação e 

calendário oficial do município.  Indicação n.º 376/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

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

competente, realizar o serviço emergencial, de forma emergencial, nas Travessa Silva, Ireno 

Correa, Arão e Rua das Neves, artérias pelas quais o coletivo trafega nos bairros Mexicano e 

Coração de Mãe. Indicação n.º 377/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que 

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

realizar o serviço emergencial de recapeamento asfáltico das Ruas Carqueira e Manjericão. 

Disponibilizar também, o acesso ao sistema de abastecimento de água no RUC São Joaquim.  

Indicação n.º 378/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor 

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

linha d’água, calçada, meio fio e pavimentação asfáltica na Travessa Admauro, no bairro Nova 

Altamira. Indicação n.º 386/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar 

máquinas para reabertura e terraplenagem nos Travessões Barro Duro, Ladeira do “S”, no 

Assurini.  Indicação em Conjunto n.º 375/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio 

Brito e Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar estudos com vistas fomentar a disponibilidade do sinal de internet, 

via satélite, para as comunidades ribeirinhas Jabuti, Jabota, Escalaço e Travessão da Firma com 

acesso pelo rio Xingu. Cujo ponto de instalação seria na propriedade do senhor Raimundo, que 

também dá acesso a estrada.  Indicação em Conjunto n.º 379/2021, de iniciativa dos vereadores 

Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, implantar o serviço de calçada cidadã na Avenida 

João Coelho, no bairro Brasília. Indicação em Conjunto n.º 381/2021, de iniciativa dos vereadores 

Davi Teixeira e Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, construir um Baração no ramal Floresta. Indicação em Conjunto 

n.º 382/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir e 

equipar um Posto de Saúde na comunidade Maribel. Indicação em Conjunto n.º 384/2021, de 

iniciativa dos vereadores Assis Cunha, Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro 

do Carmo, Thais Nascimento, Adevaldo Brito e Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro 

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

do desvio do Luiz Pereira até o Travessão do Espelho. Realizar também, o serviço da asfaltamento 

da PA Ressaca até o Rio Ituna, divisa do município de Altamira com Senador José Porfírio. 

Moção n.º 021/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere que seja 

encaminhada Moção de Congratulação e Aplaudo pela passagem do Dia do Gari. AVULSOS:  

Ofício n.º 112/2021, encaminhado pelo senhor Fabiano Vitoriano Pereira – Coordenador Geral do 

SINTEPP, apresentando Manifesto do SINTEEP, como também, requerendo uma Audiência 

Pública. Senhoras e senhores vereadores, considerando o recebimento do ofício n.º 112/2021, 

encaminhado pelo senhor Fabiano Vitoriano Pereira – coordenador geral do SINTEPP, requerendo 

uma audiência pública. Considerando que estamos em tempo de pandemia, por isso, fica difícil 

realizar reuniões presenciais, pois ainda está em vigor os decretos estadual e municipal, que tratam 

da proibição de reuniões que excedam o limite de 10 (dez) pessoas. Assim sendo, consulto ao 

soberano plenário para saber se o mesmo acata realizar a referida audiência solicitada. Aprovada 

a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 

submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Parecer do Relator da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, da Mesa Diretora, que altera a 

Lei Complementar nº 001/2012.  Emenda Substitutiva que altera o Projeto de Lei Complementar 

nº 004/2021, da Mesa Diretora, que altera a Lei Complementar nº 001/2012. Parecer Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, da Mesa Diretora, 

que altera a Lei Complementar nº 001/2012. Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, da Mesa 

Diretora, que altera a Lei Complementar nº 001/2012, que dispõe sobre a Reorganização 

Administrativa do Poder Legislativo de Altamira, com o acolhimento da Emenda.  Parecer do 

Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao analisar o Projeto de Lei 

Complementar nº 005/2021, da Mesa Diretora, que altera a Lei Complementar nº 002/2012. 
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Parecer Comissão de Constituição, Justiça e Redação que altera Lei Complementar nº 005/2021, 

da Mesa Diretora, que Altera a Lei Complementar nº 002/2012. Projeto de Lei nº 005/2021, da 

Mesa Diretora, que Altera a Lei Complementar nº 002/2012, que altera e cria cargos de 

provimento em Comissão, nos termos da Lei Complementar nº 002/2012. Projeto de Resolução nº 

002/2021, da Mesa Diretora, que concede Gratificação por Regime Especial de 

Trabalho/Dedicação Exclusiva, aos Servidores da Câmara Municipal de Altamira.  Indicações n.ºs 

383 e 387/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 366 e 367/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 370 e 371/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicações n.ºs 388 e 389/2021, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 363 e 364/2021, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 365 e 380/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 

368 e 369/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 372 e 373/2021, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicação n.º 374/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito.  Indicações n.ºs 376 e 377/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. 

Indicação n.º 378/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicação n.º 386/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação em Conjunto n.º 375/2021, de iniciativa dos 

vereadores Enfermeiro Tércio Brito e Assis Cunha. Indicação em Conjunto n.º 379/2021, de 

iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio Brito. Indicação em Conjunto n.º 

381/2021, de iniciativa dos vereadores Davi Teixeira e Enfermeiro Jaime. Indicação em Conjunto 

n.º 382/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio. Indicação em 

Conjunto n.º 384/2021, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha, Silvano Fortunato, Enfermeiro 

Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Thais Nascimento, Adevaldo Brito e Davi Teixeira. Moção 

n.º 021/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador enfermeiro Tércio, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 376 e 377/2021, de iniciativa do vereador Tércio 

Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os cumprimentos 

dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 363 e 

364/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

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

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 372 e 373/2021, de iniciativa da vereadora Tânia 

Souza. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora enfermeira Socorro, após os 

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 370 e 371/2021, de iniciativa da vereadora enfermeira 

Socorro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador enfermeiro Jaime, após os 

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

Indicações n.ºs 366 e 367/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro Jaime. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes o senhor Presidente solicitou a vereadora 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 383 e 387/2021, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 366 e 367/2021, de iniciativa do 

vereador enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 370 e 371/2021, de iniciativa da vereadora enfermeira 

socorro do Carmo.  Indicações n.ºs 388 e 389/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Indicações n.ºs 363 e 364/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 365 e 
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380/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira.  Indicações n.ºs 368 e 369/2021, de iniciativa 

da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 372 e 373/2021, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicação n.º 374/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro Tércio Brito.  Indicações 

n.ºs 376 e 377/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro Olailton.  Indicação n.º 378/2021, de 

iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicação n.º 386/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho 

Campeiro. Indicação em Conjunto n.º 375/2021, de iniciativa dos vereadores enfermeiro Tércio 

Brito e Assis Cunha. Indicação em Conjunto n.º 379/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo 

Brito e enfermeiro Tércio Brito.  Indicação em Conjunto n.º 381/2021, de iniciativa dos 

vereadores Davi Teixeira e enfermeiro Jaime. Indicação em Conjunto n.º 382/2021, de iniciativa 

dos vereadores Adevaldo Brito e enfermeiro Tércio. Indicação em Conjunto n.º 384/2021, de 

iniciativa dos vereadores Assis Cunha, Silvano Fortunato, enfermeiro Jaime, enfermeira Socorro 

do Carmo, Thais Nascimento, Adevaldo Brito e Davi Teixeira. Moção n.º 021/2021, de iniciativa 

do vereador Silvano Fortunato. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE/MESA DIRETORA. Parecer do relator da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei complementar nº 004/2021, da Mesa Diretora, que altera a Lei 

Complementar nº 001/2012. Aprovada a unanimidade. Emenda Substitutiva que altera o Projeto 

de Lei Complementar nº 004/2021, da Mesa Diretora, que altera a Lei Complementar nº 001/2012. 

Aprovado a unanimidade. Lei Complementar nº 004/2021, da Mesa Diretora, que altera a Lei 

Complementar nº 001/2012. Aprovada a unanimidade. Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, 

da Mesa Diretora, que altera a Lei Complementar nº 001/2012, que dispõe sobre a reorganização 

administrativa do Poder Legislativo de Altamira, com o acolhimento da Emenda. Aprovado a 

unanimidade. Parecer do Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao analisar o 

Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, da Mesa Diretora, que altera a Lei Complementar nº 

002/2012. Aprovado a unanimidade.  Parecer Comissão de Constituição, Justiça e Redação que 

altera Lei Complementar nº 005/2021, da Mesa Diretora, que altera a Lei Complementar nº 

002/2012. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº 005/2021, da Mesa Diretora, que altera a 

Lei Complementar nº 002/2012, que altera e cria Cargos de Provimento em Comissão, nos termos 

da Lei Complementar nº 002/2012. Aprovado a unanimidade.  Projeto de Resolução nº 

002/2021, da Mesa Diretora, que concede gratificação por regime especial de trabalho/dedicação 

exclusiva, aos servidores da Câmara Municipal de Altamira. Aprovado a unanimidade. Não 

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

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo 

uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos disse:  dizer que esse feedback 

feito com a população é muito importante porque através das indicações e ofícios elas são feitas 

através dessas demandas. Dizer que fiz visitas no ramal Cipó Ambé e Ramal da Floresta, visitei a 

escola e também ao posto de saúde, onde pude ver a demanda com relação a saúde. Importante 

dizer que no dia vinte e oito desse mês acontecerá um comando de saúde no Ramal da Floresta. 

Conversamos com diversos moradores e principalmente a demanda em quanto a estrada. 

Solicitaram também um barracão para aquela comunidade para realização de eventos, onde é uma 

comunidade que recebe cursos como do SENAI é uma demanda decorrente de todos para que seja 

construído esse barracão. Importante falar da também do resumo epidemiológico que recebemos 

ontem sobre a situação em nossa cidade e região do Xingu ela saiu do bandeiramento vermelho e 

está na bandeira laranja bandeiramento mas flexível, mas é importante dizer que temos que ter 

cuidados necessários. Dizer também que é importante falar da economia essa semana deverá 
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acontecer uma próxima reunião do Comitê de enfrentamento tem um pedido para que haja 

flexibilização principalmente para uma categoria que está sendo afetada desde do início da 

pandemia com os decretos com início desde de março e tem sido parceira em respeitar os decretos 

colocados. Mais entendemos que há de haver flexibilização para restaurantes, lanchonetes porque 

a economia a noite em nossa cidade é uma economia muito forte, nesse tempo que há desemprego 

é um setor que abriga e gera empregos para milhares de famílias em nosso município, se respeita 

até as nove horas, mas que a partir dessa reunião que se reflita meu pedido junto ao que está 

acontecendo no estado respeitado todas as normas, medidas sanitária necessária. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador enfermeiro Tércio, após os cumprimentos disse: senhor 

Presidente início minha fala muito feliz porque o município de Altamira na semana passada 

recebeu um presente da justiça. Alguns gestores da gestão passada do ex-Prefeito tiveram seus 

bens bloqueados, isso mostra que a justiça está trabalhando em combater a corrupção no nosso 

município, no nosso estado e no nosso Brasil. Fico muito feliz eu esse recurso está sendo dedicado 

para a população de Altamira e este vereador como sempre digo estou aqui defendendo 

arduamente a população. Fiquei muito feliz pelo posicionamento da justiça em relação ao bloqueio 

dos bens e que coloque esses corruptos na cadeia. Senhor Presidente quero parabenizar o Prefeito 

Claudomiro Gomes, no dia quatorze de maio em seu gabinete e na oportunidade discutimos sobre 

a educação da comunidade Ribeirinha do nosso Rio Xingu. No dia vinte de abril levei o Secretário 

de Educação um relatório da Escola São Benedito, localizado no Travessão da Firma onde a 

mesma está precisando de reforma. Nosso Prefeito com o lado ser humano que tem de imediato 

autorizou este vereador junto ao Secretário de Planejamento Maia Júnior ir até a comunidade para 

fazer o levantamento e fazer a reforma desta escola para a comunidade Ribeirinha, fico muito feliz 

porque sei que a educação é o futuro do município, a educação é o futuro do estado. Quero 

também homenagear pela passagem do seu dia os garis, lutadores, responsáveis pela limpeza de 

nossa cidade e sabemos que se não fosse a limpeza desses lutadores a nossa cidade estaria pior 

com problemas de saúde, por isso fica minha homenagem a esta classe. Fico feliz por mais uma 

vez de poder participar de nossas sessões e discutirmos coisas positivas para nosso município. 

Sabemos que muitas coisas precisam melhorar mas sabemos que nosso Prefeito está preocupado e 

que nesse momento não se encontra em nosso município atrás de recursos para que possa conduzir 

nossa cidade da melhor forma possível. Costumo dizer que arvore para dar frutos ela não consegue 

proporcionar frutos em quatro, cinco meses de gestão. Tenho a certeza que após aprovação dos 

royalties o nosso gestor irá resolver os problemas do nosso município tenho a certeza disso por 

isso defendo nosso Prefeito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, 

após os cumprimentos disse: agradeço aos nobres colegas edis pela aprovação das indicações de 

minha autoria. Faço uma pequena reflexão, nós que em acompanhando nas redes sociais ataques 

constantes a administração e também ao parlamento e com isso fazemos a reflexão para que nos 

sirva de lição, observamos que dentro de dois meses o asfalto que foi feito em Altamira se 

transformou em uma peneira praticamente buracos para todos os lados. Se os trabalhos estivesse 

sido feito com responsabilidade hoje o Executivo Municipal estaria se preparando para começar o 

asfalto em outras ruas, em outras comunidades no campo quanto na cidade é lamentável o que se 

ver Altamira tomada por buracos. Dizer que só quem não tem juízo para perceber os trabalhos que 

foram realizados. Então fica meu repúdio a esse trabalho feito de maneira irresponsável sem 

qualidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Juares Giachini, após os 

cumprimentos disse: dizer que estamos procurando melhoria para nosso município em para nossos 
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distritos tanto para Castelo de Sonhos, quanto para Cachoeira da Serra. Dizer também que estamos 

à disposição da população para atender as demandas nas medidas possíveis. Parabenizar os garis 

pela passagem do seu dia. Agradecer também ao grupo do Esperança IV que fez um belo trabalho 

juntamente com a subprefeitura arrecadando fundos e assim recuperaram cinquenta quilômetros de 

estrada. Também quero dizer que estou muito feliz por fazer parte dessa equipe que está à frente 

dos trabalhos. Dizer que devido a distância não fico muito aqui em Altamira.  Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador enfermeiro Olailton, após os cumprimentos disse: falar um 

pouco das visitas realizadas durante a semana, visitei o bairro Ibiza assim pude ver a parte de 

infraestrutura das ruas, conversando com os moradores.  Visitei também o bairro Dom Lorenzo 

conversei com os moradores onde disseram que a problemática de lá é a respeito da água. 

Conversei com a engenheira Priscila e ela conseguiu dar um retorno de imediato. Fui ao Assurini 

aonde participei de duas reuniões bem produtivas juntamente com os vereadores Adevaldo e 

Nelsinho, um final de semana bem produtivo, assim posso dizer que conheci a fundo o Assurini, 

onde conheci todos os Travessões, onde tem Travessões intrafegáveis, tanto na área de Altamira 

como na área de Senador José Porfírio. Participei de uma reunião com os Bombeiros com mais de 

cem componentes pessoas que contribuem com nossa cidade. Fica meus agradecimentos ao Corpo 

de Bombeiros, ao Temente Viana o responsável pelo setor. Também visitei o ALTAPREV. Na 

área da saúde visitei o Hospital Santo Agostinho para saber como anda a questão dos leitos, com a 

melhora dos índices da COVID, deduz que assim haveria cancelado os contratos e assim foi. 

Conversando com a direção do hospital fui informado que foi cancelado o contrato, assim o 

Hospital Santo Agostinho não tem mais contrato com o Estado na questão dos trinta leitos. Dentro 

da saúde também solicitamos na questão das solicitações que se encerre o quanto antes 

principalmente na ortopedia e fisioterapia, esperado por todos os usuários. Falando do decreto 

também apresento minha fala juntamente com o colega Davi, onde ele fala da flexibilidade que 

houve, hoje o decreto do estado está mas flexibilizado do que o do município, então precisa se 

igualar e que precisa ter essa flexibilidade e que se abra uma melhoria ainda mais para os 

trabalhadores noturnos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais 

Nascimento, após os cumprimentos disse: vou começar minha fala mencionando que no decorrer 

da semana passada estive em reunião com as mães e os  pais azuis aqui do município reunião 

muito proveitosa, aonde esse público  trouxeram demandas incríveis ao meu conhecimento aonde 

fizeram suas reivindicações assim procurando melhorias aos atendimentos, em relação aos 

atendimento, em relação a capacitação dos profissionais  voltados para o autismo aqui no 

município de Altamira. Foi uma reunião muito gratificante, tive o prazer de conhecer um 

pouquinho de cada mãe azul que ali estava e pai que estava presente nessa reunião.  Me coloquei à 

disposição desses pais para estarmos buscando melhorias para nosso município. Também estive 

em visita no bairro Santa Benedita ouvindo as demandas da população. Algumas pessoas 

solicitaram a questão da coleta de lixo, a questão da limpeza do bairro. Já estou oficiando à 

Secretaria competente para poder está realizando esse trabalho no bairro Santa Benedita. Mas uma 

vez eu reforço esse pedido não são da vereadora Thais são pedidos da população, enquanto 

representante da população estarei oficializando todas as secretarias cobrando melhorias para esses 

serviços e atendimento a esse povo. Também estive em reunião nos RUCs outra reunião que 

também foi muito produtiva, tive a oportunidade de conhecer melhor a situação dos RUCs de 

forma individualizada onde os representantes me passaram praticamente as situações são bem 

parecidos na questão de iluminação pública, infraestrutura e roçagem nos RUCs que os moradores 
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estão questionando, segurança pública. Então estou reafirmando meu compromisso, já estou 

oficiando a secretaria para poder ter esse retorno. Hoje dia dezoito de maio é o Dia Nacional ao 

combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu sempre digo que é um dia 

muito importante de luta é um dia que deve ser agraciado aonde nós devemos valorizar as pessoas 

que estão em luta em busca de melhorias para nossa crianças e adolescentes. É importante 

mencionar que essas vítimas de abuso sexual muitas das vezes elas não tem noção do que é abuso 

sexual, onde são pais, tios, avós, amigos fiquem de olho em nossas crianças, procure saber quando 

uma criança não gostar de uma pessoa mãe, pai vocês precisam questionar o porquê não gosta, não 

precisa entender o que a criança está querendo te dizer. Então é muito importante está fazendo 

essa analise em relação ao comportamento da criança. Outra coisa muito importante que não posso 

deixar de mencionar a atualização de todos os órgãos conjunto nessa causa a SEMINS que vem 

sim atuando aqui no município de Altamira vem prestando um trabalho através da Secretaria de 

Integração Social. Quero parabenizar também a comissão da criança e do adolescente da OAB da 

Subseção de Altamira que é uma comissão muito atuante nessa causa. Em nome da Dra. Jessica 

Pacheco, amiga de luta parabenizo todos os trabalhos por ela Dra. Manuela Batalha que vem 

fazendo um excelente trabalho à frente da OAB em Altamira. Parabenizo também ao Conselho 

Tutelar que é incansável nessa causa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

enfermeira Socorro, após os cumprimentos disse: dizer que estive visitando nesse final de semana 

alguns loteamentos o Bacana, Vista Alegre, Ibiza e alguns bairros como Bela Vista, Parque Ipê e 

Colina estou com as demandas desses bairros estarei passando ao Executivo Municipal através de 

nossas indicações para que realmente nós possamos ter retorno. Quero falar a todos os colegas 

edis estar nas redes sociais a questão da licitação, aonde será feito em breve a questão dos tapa 

buracos que após a licitação e o ganhador desse pregão que possamos está amenizando essa 

questão dos buracos. Solicitamos ao Secretário de Obras aonde também conversou com o 

Executivo Municipal para a contratação de imediato de trinta pessoas para que possa fazer a 

questão da roçagem no município de Altamira como já foi falado por muitos aqui. Também a 

questão da iluminação pública, então que realmente possa o mais breve possível acontecer porque 

a questão da iluminação pública reflete também na questão da segurança que iluminação pública é 

uma forma de segurança. Dizer para a população de Altamira que todas as demandas estão sendo 

encaminhadas para o Executivo esperamos que não seja muito moroso para que assim seja 

realmente essa situação resolvida o mais breve possível.  Visitei o Michila aonde acompanhei com 

a diretora da escola, fui no Travessão da 05 aonde vou solicitar na próxima sessão indicação a 

questão da ponte no Travessão da 05, que está quase intrafegável para que seja feita essa ponte 

com brevidade. Participei também dos atendimentos de saúde na zona rural realizada na Serrinha, 

aonde a população agradeceu bastante. Também houve atendimento na comunidade Vale 

Piauiense e na Princesa do Xingu.  Também vejo grande preocupação em relação ao ALTAPREV 

do Município sou funcionária pública, estou próximo de me aposentar. Quando se fala em vinte 

milhões e uma quantidade bem alta, a questão do desvio dos recursos da ALTAPREV, então 

assim há preocupação nossa servidores públicos como todos os profissionais da Prefeitura de 

Altamira a questão da aposentadoria. Esperamos que não cause nem um problema quando formos 

nos aposentar. E que as pessoas que tiverem culpa que devolvam o dinheiro que é nosso. Então 

esperamos que essa situação deixada pela gestão passada se resolva com urgência essas situações, 

porque vem beneficiar entre aspas porque é um recurso da ALTAPREV que desconta do nosso 

salário e não foi repassado na administração passada para o ALTAPREV. Isso é um crime e que 
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no final do ano fez aquela festa pagando uma empresa de São Paulo para fazer um relatório para a 

ALTAPREV. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu as 

senhoras e os senhores vereadores e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. 

Mandando lavrar a presente Ata que após lida e aprovada será assinada. Aos dezoito dias do mês 

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