
 
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 
 

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

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

Aos vinte e cinco dias do mês maio 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 Vandejaime 

Santos Leite, os senhores vereadores: Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Thais Miranda 

do Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva Teixeira, 

Francisco de Assis Cunha, Ivonnelson Alves Soares, João Estevam da Silva Neto, Olailton 

Carvalho Ferreira e Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira. Em seguida o senhor 

Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida solos 

senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. 

Mandando justificar a ausência dos senhores vereadores: Silvano Fortunato da Silva 

(viajando/Brasília, treinamento ABRACAM), Tânia Souza da Silva (viajando/Brasília, 

treinamento ABRACAM), Juares Giachini (Castelo de Sonhos) e Roni Emerson Heck (Castelo 

de Sonhos). Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e sete de abril. Não 

havendo manifestantes submeteu a mesma para votação, aprovada pela maioria abstendo se de 

votar a vereadora Thais Nascimento. Submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia onze de maio. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação, aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou 

para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora enfermeira Socorro do Carmo que faça a leitura 

das matérias. SÓ LEITURA: Projeto de Lei nº 031/2021, de iniciativa da vereadora Thais 

Nascimento, que Institui o mês de Maio como o mês dedicado a ações efetivas de prevenção, 

combate e enfrentamento ao Abuso e a Exploração sexual de Crianças e Adolescentes, designado 

como “Maio Laranja”.  Projeto de Lei nº 032/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, 

que dispõe sobre o Estágio Supervisionado de Estudantes em Instituições de Educação Superior. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Indicação n.º 403/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, interceder junto 

ao Governo do Estado, através do DETRAN/PA, com vistas deslocar para Altamira, pelo menos 

duas vezes ao ano, uma Equipe de instrutores para emitir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), 

para pessoas portadoras de Necessidades Especiais, conforme determina a Resolução n.º 

267/2008, do CONTRAN.  Indicação n.º 414/2021, 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 na Rua Bernardino Alves, no bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 395/2021, de iniciativa 

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

implementar um projeto relacionado aos bueiros, tubulações e galerias, com o objetivo de prevenir 

as enchentes que acometem diversas regiões de nossa cidade no período de alto índice 

pluviométrico. Indicação n.º 402/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao 

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

Unidade Materno Infantil no município de Altamira.  Indicação n.º 398/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, construir um Ponte no Travessão da Cinco, próximo 

ao campo do Nido, sentido Altamira/Brasil Novo.  Indicação n.º 400/2021, de iniciativa da 
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vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, revisar o PCCR – Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Servidores Públicos a exemplo do Salário dos Profissionais Enfermeiros e 

dentre outras áreas do serviço público. Indicação n.º 391/2021, 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 Ruas Luiz Francisco, Romualdo Bentes, 

Emerson Lucas, Wanessa Gonçalves e Valéria Gonçalves, no bairro Ayrton Senna I. Indicação n.º 

392/2021, 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 Anna Herênio, Warlisson Castro, Dediele e Salomão, no bairro Ayrton Senna. 

Indicação n.º 393/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor 

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

drenagem e asfaltamento das vias paralelas à BR-163, bem como, a instalação de redutores de 

velocidade no perímetro urbano do distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 401/2021, de 

iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, construir 02 (duas) rotatórias em Castelo de Sonhos, 

sendo uma no perímetro do Posto de combustíveis Zelândia e a outra na entrada da Avenida Santo 

Antônio, bem como a instalação de redutores de velocidade na BR-163 entre o Posto Fiscal da 

SEFA e o Auto Posto Galo. Indicação n.º 396/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que 

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

Saúde, contratar um Agente Comunitário de Saúde para atender na comunidade do Cajá II, no 

Assurini. Indicação n.º 397/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

realizar um Plano de Arborização Urbana em Altamira.  Indicação n.º 406/2021, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção e recuperação do Travessão do Taivo, 

adjacente ao Travessão Babaquara, no Assurini.  Indicação n.º 407/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção e recuperação do Travessão do Jaci, no 

Km. 19, no Assurini. Indicação n.º 408/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere 

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

serviços de pavimentação asfáltica ou bloqueteamento com infraestrutura, calçada, linha d’água e 

galeria pluvial nas Travessas Dos Vencedores e Ramiro de Oliveira, no loteamento Dom Lorenzo. 

Indicação n.º 409/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro 

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

pavimentação asfáltica ou bloqueteamento com infraestrutura, calçada, linha d’água e galeria 

pluvial nas Travessas Aroldo de Melo e Júlio Marques, no loteamento Dom Lorenzo. Indicação n.º 

410/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de linha d’água, calçada, 

meio fio e pavimentação asfáltica na Travessa Mineiros, no bairro São Domingos. Indicação n.º 

411/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de linha d’água, calçada, 
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meio fio e pavimentação asfáltica na Rua Marechal Rondon, no bairro Jardim Independente I. 

Indicação n.º 394/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Henderson 

Ponto – Secretário Regional de Estado, interceder junto ao senhor Helder Barbalho – Governador 

do Estado do Pará, disponibilizar 10 (dez) quilômetros de Asfalto do programa “Asfalto Para 

Todo o Pará”, para o distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 405/2021, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, disponibilizar máquinas para reabertura e terraplenagem no 

Travessão Transunião, sentido Ituna até o Travessão Esperancinha, no Assurini. Indicação n.º 

413/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, promover os “Jogos de Verão”, na 

orla do cais, contemplando modalidades como futebol de areia, vôlei de praia, natação, corrida, 

triátlon simples, basquetebol e travessia de remo.  Indicação em Conjunto n.º 399/2021, de 

iniciativa dos vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao 

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

construir uma Unidade de Saúde da Família, nos padrões do Ministério da Saúde, no Conjunto 

Alberto Soares. Indicação em Conjunto n.º 412/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito 

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

da Secretaria competente, implantar laboratórios de apoio nos Postos de saúde de bairro afastados 

e nos RUCs.  Moção de Pesar n.º 022/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

sugere que seja encaminhadas Moção de Pesar a família do Ex-Conselheiro Tutelar, Fabiano 

Vargens, ocorrido no último dia 20 de maio. Em seguida o senhor Presidente passou para o 

GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.ºs 403 e 

414/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 395 e 402/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime.  Indicações n.ºs 398 e 400/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 391 e 392/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 393 e 401/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini.  

Indicações n.ºs 396 e 397/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 406 e 

407/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 408 e 409/2021, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza.  Indicações n.ºs 410 e 411/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. 

Indicação n.º 394/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck.  Indicação n.º 405/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro.  Indicação n.º 413/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito. Indicação em Conjunto n.º 399/2021, de iniciativa dos vereadores 

Enfermeira Socorro do Carmo e Enfermeiro Tércio Brito.  Indicação em Conjunto n.º 412/2021, 

de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio Brito.  Moção de Pesar n.º 

022/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

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

aprovação de suas matérias. Indicação nº. 413/2021, de iniciativa do enfermeiro Tércio.  

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vere4ador Assis Cunha após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 391 e 

401/2021, de iniciativa do vereador Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador João Estevam após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 406 e 407/2021, de iniciativa do vereador João 

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

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediram apoio para aprovação de suas matérias. 
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Indicações n.ºs 398 e 400/2021, de iniciativa da enfermeira Socorro. Agradeceu. Não havendo 

mais manifestantes o senhor Presidente solicitou a vereadora enfermeira Socorro 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, em seguida submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 403 e 414/2021, 

de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 395 e 402/2021, de iniciativa do 

vereador enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 398 e 400/2021, de iniciativa da vereadora enfermeira 

Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 391 e 392/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações n.ºs 393 e 401/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini.  Indicações n.ºs 396 e 

397/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 406 e 407/2021, de iniciativa 

do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 408 e 409/2021, de iniciativa da vereadora Tânia 

Souza. Indicações n.ºs 410 e 411/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito.  Indicação n.º 

394/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck.   Indicação n.º 405/2021, de iniciativa do vereador 

Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 413/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro Tércio Brito.  

Indicação em conjunto n.º 399/2021, de iniciativa dos vereadores enfermeira Socorro do Carmo e 

enfermeiro Tércio Brito.  Tércio Brito. Moção de pesar n.º 022/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato. Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o 

senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando 

a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador enfermeiro Tércio Brito, após 

os cumprimentos disse: senhor Presidente é uma satisfação enorme o retorno das sessões 

presenciais. Quero aproveitar a fala da enfermeira Socorro e acrescentar mas um adjetivo 

vereadora Socorro ao ex-gestor municipal que além de ditador e inescrupuloso que maltratou 

nossa equipe de enfermagem, mas tenho certeza que dias melhores viram para este município e 

principalmente para a área de enfermagem. Estamos lutado diariamente durante esta pandemia 

para receber um salário de (dois mil e novecentos reais) como bem colocou a enfermeira Socorro, 

temos que ter valorização no mercado de trabalho porque lutamos e salvamos vidas diariamente. 

Quero trazer três informações importantes para o município, primeira é sobre a licitação dos 

serviços de tapa buracos. No dia dezenove de maio foi realizada a licitação e já temos a empresa 

que irá realizar esse trabalho em nosso município, essa empresa irá trabalhar em três frentes junto 

com a SEOVI que é comodidade urbana. Então fico muito feliz porque vai ser realizada a 

operação tapa buraco e com certeza será um trabalho de qualidade é o que foi colocado na 

licitação. A segunda informação é sobre a flexibilização do decerto municipal, a pandemia ela não 

acabou foi feita uma flexibilização. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi 

Teixeira, após os cumprimentos disse: dizer que nessa semana tive a oportunidade de está 

visitando a coordenação de agricultura, conversei com o coordenador Almir Segundo, pedir para 

ele o cronograma para os trabalhos agora no verão. Essa pasta é uma pasta muito importante 

po9rque agricultura ela gera a riqueza em nosso município, o alimento que vem para nossas 

mesas. Em 2017 o acesso agropecuário ele constou que quatorze por cento nesse ano nosso PIB do 

nosso município houve a contribuição da agricultura. Recentemente foi aprovado os royalties e 

dez por cento vai ser destinado para a agricultura. Então assim a agricultura tendo parceria a 

agricultura tendo apoio com certeza vai gerar muita riqueza para nosso município. E quanto antes 

é muito importante que um Projeto de Lei venha para essa Casa a criação da Secretaria de 

Agricultura que nunca poderia ter deixado de existir. Visitei também a Secretara de Integração 

Social, conversei com a irmã Neves sobre os projetos já aprovados e já sancionado pelo Prefeito 
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Projeto Galileu, MANUS, os cadastro estão sendo realizados, tenho certeza que esses projetos vão 

está beneficiando com sua execução nossos jovens com esse projeto do primeiro emprego. 

Participei também de uma assembleia na última sexta feira, juntamente com alguns colegas 

vereadores junto a SEPLAN também com alguns arquitetos do município e também alguns 

engenheiros para assim discutirmos sobre diretrizes da questão paisagista e também atualização de 

leis. Existem leis que por, exemplo uso e ocupação do solo é uma lei que está desde o ano de 

2003. Essa com código de modificações que influência em relação as calçadas que fazem o recuo 

que muitas das vezes não obedece a lei. Então o quanto antes é muito importante essa atualização, 

até porque isso vai nos proporcionar uma cidade melhor. Visitei também o RUC Casa Nova. 

Também visitei um lugar no antigo lixão que em 2012 foi construído pela Norte Energia um 

galpão que seria utilizado para reciclagem. Segundo informações já está há um tempo 

abandonado. Esperamos que o quanto antes se inicie se a operação tapa buracos em nosso 

município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador enfermeiro Olailton, após os 

cumprimentos disse:  agradecer a enfermeira Socorro pela fala com relação nosso classe de 

enfermagem, classe essa que carrega a saúde e que nosso Prefeito Claudomiro Gomes possa ouvir 

e resolver essa demanda que é tão importante para nós que somos enfermeiros. Sabemos que isso 

reflete diretamente nos nossos paciente e seus familiares, se o profissional trabalha com alegria 

com certeza irá refletir em seus pacientes. Quero falar de uma problemática que venho vendo nas 

redes sociais diariamente à respeito dessa Casa de Leis, ontem eu ouvi um áudio onde o cidadão 

dizia que os vereadores não trabalham, que não estão fazendo seu papel da melhor forma possível, 

o que é uma verdadeira mentira. Nós vereadores não paramos incansavelmente trazendo demandas 

e resolvendo os problemas desta cidade. Dentro do plano de governo no qual eu andei no sol e na 

chuva tem muitas coisas que apenas em cinco meses de trabalho já foram realizadas posso citar 

aqui a chamada dos concursados públicos. Também andei no sol pedindo voto, esse é plano de 

governo do PSB que está sendo realizado. O primeiro emprego para os jovens esta Casa aprovou 

já foi sancionado e já está sendo colocado em prática, já tem equipe de trabalho na rua. O Projeto 

Galileu onde vai beneficiar diversas famílias, Projeto é programa de governo e se é programa de 

governo eu fiz parte também, assim como outros vereadores. O retorno das secretarias que foi 

falado em cima de palanques foi votado e aprovado a unanimidade. Peguei uma estimativa dos 

trabalhos e dos Projetos de Leis, realizados no ano passado colegas vereadores, foram feitos 

Projetos de Leis na gestão passada foram apenas três, onde destaco os projetos um foi para fazer 

alteração nos postos de abastecimento de combustível, o outro que fala da remuneração dos 

servidores e o outro que fala das eleições dos Conselho Tutelar. Esta Casa já aprovou trinta e um 

Projetos de Leis em cinco meses de mandato o qual dez são do Executivo Municipal e vinte um do 

Legislativo, os vinte e um do legislativo já foram sancionados dez e dentre esses projetos lançados 

pelo Executivo eu destaco aqui o Projeto de Lei recursos hídricos que é os royalties que está 

caminhando anos e anos e eu como Diretor do hospital eu sentei nas cadeiras lá de trás e o pai da 

colega  Thais estava brigando na tribuna porque queria saber para onde estava indo os royalties 

dessa barragem  e não obteve resposta. Em apenas cinco meses aprovamos os royalties. 

Precisamos agora saber o plano de governo para qual fundo vai ser utilizado dentro da secretaria. 

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

informar aos colegas vereadores e público, ontem sentou com o Prefeito a comissão da agricultura, 

aproveito para parabenizar o vereador Adevaldo que convocou essa reunião com om Prefeito. 

Temos como Presidente Adevaldo Brito, Nelsinho Campeiro membro e Assis Cunha relator e na 
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oportunidade discutimos inúmeros problemas a serem resolvidos na agricultura. Sabemos nós que 

os bancos oficiais Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, vereadora 

Socorro da audiência pública que tivemos aqui nessa Casa com esses bancos, aonde o volume 

muito grande de dinheiro volta porque o agricultor da nossa região não tem como utilizar por não 

ter documentos. Informar que o Secretaria de Agricultura já celebrou o convênio com o Governo 

Federal do Programa Titula Brasil. Aonde temos esperança muito grande que em pouco tempo os 

nossos produtores tenham direito a esses recursos de financiamento para que eles possam 

realmente viver na sua terra. Sabemos que em Mato Grosso e em outros estados aonde os 

moradores e agricultores tem seu título assim não depende de Prefeitura e nem de outro auxilio 

porque ele tem como sobreviver. Logo após saímos do gabinete do Prefeito estivemos com o 

Secretário do Meio Ambiente, aonde discutimos juntamente com o Nelsinho e o Adevaldo a 

estabilização do CAR, GEL e do LAR, licença ambiental que é de grande importância para que 

esse pessoal já comece a ter informações para quando esse programa começar em nosso município 

através da Secretaria de Agricultura nossos agricultores tenham um norte que saibam para onde 

vão. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os 

comprimentos disse: como o vereador Assis acabou de colocar ontem participámos de uma 

reunião aonde tratamos da alavancada em nosso município, o qual na gestão passada engessou e 

com certeza essa nova Câmara com certeza vai alavancar a agricultura. Tratamos das secretarias, 

inclusive da Secretaria de Agricultura para que possamos o mais rápido possível alavancar a 

grande produção no milho, feijão, enfim, e quem sabe até da soja. O vereador Nelsinho que é 

morador da Assurini, sabe das dificuldades, dos produtores que precisam produzir para que 

possamos baratear o custo da alimentação em nossa cidade. Temos muitos produtores com 

vontade de produzir e não consegue porque nosso município não tem estrutura adequada. Ainda 

falando da agricultura estive na semana passada juntamente com alguns colegas vereadores em 

visita no Travessão Transunião, no acesso 06 até chegar no Picadão. Dizer que o Transassurini 

precisa muito da nosso apoio sabemos que lá moram mais de dez mil famílias que está à mercê da 

sorte. Dizer também que este vereador pediu a esta Casa de Leis que mandasse oficio para o 

Ministério Público, no qual procurei o Secretário de Planejamento Maia Júnior ele me orientou 

que procurasse o Ministério Público para que pudéssemos saber com relação aos loteamentos. 

Então solicitei que fosse enviado ofício para o Ministério Público para estarmos discutindo sobre 

os mesmos é um compromisso de campanha deste vereador. Dizer vereadora Thais que se formos 

fazer um levantamento a metade de Altamira é loteamentos irregulares, mas que esta Casa de Leis 

junto ao Executivo e Ministério Público precisa chamar os donos desses loteamentos para que 

sabermos quais são os proprietários que tem parceria com o governo para que assim possamos 

tirar nossa cidade dessa lista maldita que acredito que nossa cidade é uma das que mais tem 

loteamentos irregulares que infelizmente gestões passadas deixarão que acontecesse esse caos que 

hoje estar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os 

cumprimentos disse: neste momento quero iniciar minha fala falando sobre a vacinação para os 

professores, estou muito feliz por esta vendo que hoje dia vinte e cinco de maio está sendo 

realizada a vacinação dos professores da educação do município de Altamira. No dia dois de 

março fiz uma indicação solicitando ao Executivo Municipal que fiz essa campanha de vacinação 

voltada para esses profissionais e hoje vinte e cinco de maio através de ação do Governo do 

Estado juntamente com o município hoje estar acontecendo a vacinação para os profissionais da 

educação. É uma grande vitória pois com a vacinação vamos pode garantir as aulas presenciais 
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aqui no município de Altamira.  Quero informar a todos que no dia vinte de maio estive 

participando juntamente com os representante Anjos Azuis aqui do Município de Altamira na 

reunião da comissão dos gestores inter-regional, aonde estavam presentes todos os secretários da 

região da Transamazônica. Nessa reunião solicitamos a contratação de um neuropediatra para 

atendimento no Hospital Regional Público da Transamazônica, reunião esta que o vereador 

Olailton também estava presente, foi uma reunião muito importante. Tivemos total apoio dos 

secretários presentes. Estou muito positiva esperando que essa contratação aconteça pois as 

crianças que precisam de tratamento com a Neuropediatra estão precisando com urgência. Então 

vamos cobrar, fiscalizar e também buscando garantir o direito a saúde para os nossos munícipes. 

Gostaria de também de colocar outra situação, muitas pessoas estão me questionando sobre a 

denúncia feita dos servidores da SEMED que estavam recebendo salários exorbitantes. Quero 

informar a população que estamos apurando os fatos através da denúncia realizada e caso seja 

comprovada o que consta na denúncia estaremos tomando todas as medidas cabíveis e judiciais se 

for o caso para podermos está dando resposta para a população. Gostaria de solicitar a esta Casa 

que convoque o Secretário de Educação para esta aqui prestando esclarecimentos. Estou fazendo 

esse pedido porque o próprio secretário se colocou à disposição para esta vindo até a Casa. Então 

estou fazendo esse pedido para que assim possamos estar assinando em conjunto para que ele 

compareça na sessão e preste esclarecimentos para a população e para nós vereadores. Gostaria de 

falar que hoje propus um Projeto de Lei na Casa não é matéria do dia, mas quero fazer um breve 

comunicado em relação a ele. Esse projeto ele foi instituído para podermos estar incentivando a 

campanha do maio laranja aqui no município de Altamira é uma campanha muito importante, 

aonde estaremos promovendo ações em relação ao combate ao abuso e a exploração sexual 

infantil e dos adolescentes do nosso município, nós precisamos enquanto poder público está 

olhando por essas crianças e adolescente intensificando essas ações que já vem acontecendo no 

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

cumprimentos disse: gostaria de dizer aos senhores e senhoras que durante a semana realizei 

algumas visitas em alguns bairros como a Colina que estava com problemas de água fui chamada 

e lá fui na Maria José aonde a Priscila mandou um técnico da COSALT e foi resolvido a situação.  

Estive visitando o conjunto Alberto Soares estive com o senhor Alcino, onde o mesmo fez várias 

solicitações ao governo municipal sobre o conjunto Alberto Soares. E também solicitarão ao 

SENAR cursos para as mulheres, jovens e adolescentes daquele bairro aonde levamos no bairro 

uma instrutora do SENAR uma artesã aonde já ficou marcado um curso para aquela população as 

pessoas que se interessarem no curso do SENAR. Visitei também o conjunto Santa Benedita, 

aonde tem uma demanda também com relação iluminação pública, a qual levamos até ao 

secretário. Com relação a água no bairro Paixão de Cristo, estarei repassando também para a 

Priscila. Ramal da Floresta zona rural visitarei nesta sexta-feira convido todos os vereadores, onde 

acontecerá atendimento de saúde. Dizer também que sexta-feira passada houve atendimento 

médico no km 23 Vale Piauiense. Visitei também o Cipó Ambé, Michila, onde o Cipó Ambé 

precisa também de recuperação na estrada na trafegabilidade. No Michila estive com a diretora da 

escola que nos colocou também as demandas daquela área naquela região. Também tivemos a 

oportunidade de visitar todos os RUCs que também precisa de uma reunião para saber realmente 

da real situação. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a 

presença das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de 
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Deus encerrou a Reunião. Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e cinco dias do mês de maio 

do ano de dois mil e vinte e um.  

 

 Vanderjaime Santos Leite 

Presidente em Exercício 
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