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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO 

DIA VINTE E DOIS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

Aos vinte e dois dias do mês do mês de junho 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: Vandejaime Santos Leite, Maria do 

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

Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva Teixeira, Ivonnelson Alves Soares, Olailton 

Carvalho Ferreira, Roni Emerson Heck, Tânia Sousa da Silva e Tércio Gustavo Affonso 

T.S.S. Brito de Oliveira. Sendo justificada a ausência dos vereadores Francisco de Assis da 

Cunha (doente), João Estevam da Silva Neto (doente) e Juares Giachini (doente/COVID). 

Em seguida o senhor Presidente solicitou a Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a chamada 

nominal das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia oito 

de junho do sano de dois mil e vinte um. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para 

votação. Aprovada com abstenção do vereador Enfermeiro Olailton.  Em seguida o senhor 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA. SÓ LEITURA. Proposta de Emenda Impositiva de 

inciativa do vereador Silvano Fortunato ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina a Secretaria Municipal de 

Saúde, sendo: R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta 

centavos) para que proceda a reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade Serrinha. R$ 

88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos) para que seja 

adquirido equipamentos para a Unidade Básica de Saúde da comunidade ramal da Floresta. 

Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Jaime ao Projeto de Lei n.º 

028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que 

destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), 

que destina a Secretaria Municipal de Saúde, para que proceda a reforma da Unidade de Saúde 

da Agrovila Princesa do Xingu. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração 

da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte 

quatro reais e cinquenta centavos) à Prefeitura Municipal de Altamira a fim de que esta, por meio 

da secretaria/coordenadoria competente, ofereça estrutura teórica e prática aos produtores rurais 

de Altamira no intuito de que sejam capacitados e habilitados a comercializar seus produtos com 

empresas privadas e o setor público das três esferas, adequando-os às exigências legais e técnicas 

para a realização destas atividades comercias. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), para a Secretaria Municipal de Saúde, construir o Posto de Saúde do Bairro Alberto 

Soares.  Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo 

ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2022, que destina R$ 37.824,50 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, através da Associação de 

Proteção de Animais e do Meio Ambiente de Altamira – APATA, CNPJ n.º 19.522.047/0001-43, 

custear o serviço de castração de animais de ruas na cidade de Altamira. Castração de Femeas – 

Ovariohis Terectomia. Castração de Machos -  Orquiectomia. Proposta de Emenda Impositiva de 
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inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe 

sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), para implantação de energia solar na Capela Mortuária de Altamira, 

instituição gerida pelo Rotary Club. Uma Entidade sem fins lucrativos que disponibiliza os 

serviços póstumos para pessoas carentes há mais de 30 anos. Proposta de Emenda Impositiva de 

inciativa da vereadora Thais Nascimento ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 177.649,00 (cento e 

setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), para implantação do 

Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista – NATEA em Altamira. Proposta de 

Emenda Impositiva de inciativa do vereador Eládio Farias ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que 

dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 

177.649,00 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais), a Secretaria Municipal 

de Saúde, sendo: R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta 

centavos), que serão destinados para reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Bela Vista.  

R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), que serão 

destinados para reforma e ampliação do Posto de Saúde da Agrovila Vale Piauiense. Proposta de 

Emenda Impositiva de inciativa do vereador Adevaldo Brito ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que 

dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 

88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), que destina a 

Secretaria Municipal de Saúde, para as seguintes aquisições: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

para compra de 01 (uma) Ambulancha que atenderá a comunidade do Assurini; R$ 38.824,50 

(trinta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), para compra de 

medicamentos para o Centro de Saúde Nova vida, da Vila (04 Bocas);  Proposta de Emenda 

Impositiva de inciativa do vereador Adevaldo Brito ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe 

sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 

(oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal 

de Agricultura, para investimentos na piscicultura e inseminação de gado leiteiro e rebanho 

suíno. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Assis Cunha ao Projeto de Lei 

n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que 

destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), 

para construção da sede da Associação dos Moradores do Bairro Liberdade (Nova Brasília II), no 

bairro Liberdade. CNPJ n.º 02.725.861/0001-62. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do 

vereador Assis Cunha ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos 

e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), para a Secretaria Municipal de Saúde, implantar o 

sistema de abastecimento de água potável para os moradores da comunidade Cupiúba, zona rural 

de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Nelsinho Campeiro ao 

Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

de 2022, que destina R$ 58.824,50 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Agricultura, para Implantar na Vila de 04 Bocas, 

no Assurini as seguintes estruturas: Implantação de 01 (um) Viveiro de Mudas para Cacau, Açaí, 

Fruteiras, Essências Florestais, etc.;  Aquisição de Equipamentos para inseminação artificial em: 

Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Suínos; Aquisição de Alevinos para doação, tambaqui, 

tambacu, piau, tilápia. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Nelsinho 

Campeiro ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2022, que destina R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a SEMIS - Secretaria 
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Municipal de Integração Social/Coordenação de Esportes, para realização da Copa de Futebol 

Rural, abrangendo toda zona rural do Município, margem direita e esquerda do Rio Xingu dentro 

das limitações do Município de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do 

vereador Nelsinho Campeiro ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos 

e vinte quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Saúde, para as seguintes 

aquisições: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para compra de 01 (uma) Ambulancha que 

atenderá a comunidade do Assurini; R$ 38.824,50 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte quatro 

reais e cinquenta centavos), para compra de medicamentos para o Posto de Saúde da Vila 04 

Bocas; Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Juares Giachini ao Projeto de 

Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, 

que destina a Secretaria Municipal de Saúde: R$ 53.294,70 (cinquenta e três mil duzentos e 

noventa e quatro reais e setenta centavos) à Secretaria Municipal de Saúde a fim de que proceda 

a compra de medicamentos para atender o distrito de Castelo de Sonhos e, R$ 35.529,80 (trinta e 

cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) para que a mesma secretaria 

proceda a compra de medicamentos para atender o distrito de Cachoeira da Serra.  Proposta de 

Emenda Impositiva de inciativa do vereador Juares Giachini ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que 

dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 

35.529,80 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) à Secretaria 

Municipal de Educação a fim de que seja adquirido material de trabalho necessário ao bom 

desenvolvimento das atividades das EMEIFs e EMEFs dos distritos de Castelo de Sonhos e 

Cachoeira da Serra. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Juares Giachini ao 

Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

de 2022, que destina R$ 53.294,70 (cinquenta e três mil duzentos e noventa e quatro reais e 

setenta centavos) à Prefeitura Municipal de Altamira a fim de que proceda, por meio da 

secretaria competente, melhorias no sistema de iluminação pública, bem como sinalização 

horizontal e vertical das vias públicas dos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. 

Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Roni Heck ao Projeto de Lei n.º 

028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que 

destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), 

que serão destinados a Secretaria Municipal de Integração Social/Coordenadoria de Esportes 

para aquisição de materiais esportivos para as equipes de Handebol, Basquetebol, Skatistas de 

Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Roni Heck ao Projeto de Lei 

n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que 

destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), a 

Secretaria Municipal de Saúde, comprar medicamentos para o distrito de Castelo de Sonhos. 

Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito ao Projeto de 

Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, 

que destina R$ 30.000 (Trinta mil reais), que serão destinados a Secretaria Municipal de Saúde, 

específico para o posto de saúde localizado na Ilha do Chicote, para aquisição de medicamentos, 

Glicosímetro, Esfigmomanômetro, Oxímetro, termômetro entre outros.  Proposta de Emenda 

Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que 

dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 

58.824,50 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), que serão 

destinados a Secretaria Municipal de Saúde, específico para a reforma da Unidade Básica de 

Saúde do Bairro de Brasília. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador 
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Enfermeiro Tércio Brito ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (Oitenta e oito mil, 

oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), que serão destinados a Secretaria 

Municipal de Integração Social, específico para a coordenação de esporte do município de 

Altamira, para custear despesas das equipes do futebol e futsal masculino e feminino. Proposta 

de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Davi Teixeira ao Projeto de Lei n.º 028/2021, 

que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 

88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos) à Secretaria 

Municipal de Saúde a fim de que proceda a Reforma da Unidade Básica de Saúde da 

comunidade ramal da Floresta, haja vista que o referido posto encontra-se em situação precária 

no atendimento dada complicação de sua estrutura. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa 

do vereador Davi Teixeira ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 48.824,50 (quarenta e oito mil, 

oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos) à Prefeitura Municipal de Altamira a fim de 

que esta, por meio da secretaria/coordenadoria competente, ofereça estrutura teórica e prática aos 

produtores rurais de Altamira no intuito de que sejam capacitados e habilitados a comercializar 

seus produtos com empresas privadas e o setor público das três esferas, adequando-os às 

exigências legais e técnicas para a realização destas atividades comercias. Proposta de Emenda 

Impositiva de inciativa do vereador Davi Teixeira ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe 

sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) à Prefeitura Municipal de Altamira a construir um Barracão ao lado da 

Unidade Básica de Saúde da comunidade do ramal Floresta. Proposta de Emenda Impositiva de 

inciativa do vereador Enfermeiro Olailton ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 50.824,50 (cinquenta 

mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Integração 

Social/Coordenadoria de Cultura para aplicação na entidade AGFAL, que representa os Grupos 

Folclóricos investir no Festival Folclórico de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de 

inciativa do vereador Enfermeiro Olailton ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais), a Secretaria Municipal de Agricultura, para Implantação de Viveiro de Mudas para as 

comunidades Cipó Ambé e Grota Seca. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador 

Enfermeiro Olailton ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos 

e vinte quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de 

medicamentos e insumos hospitalares e, aquisição de um aparelho de Gasometria (Gasometro) 

para o Hospital Geral de Altamira São Rafael. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da 

vereadora Tânia Souza ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que destina R$ 146.824,50 (cento e quarenta e seis mil, 

oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), a Secretaria Municipal de Saúde, para 

aplicar nos seguintes Programas: R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta centavos), para aquisição de Equipamentos para a Central de Regulação e TFD.  

R$ 58.824,50 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), para 

aquisição de Equipamentos para realização de exames PSA, no Centro de Diagnóstico de 

Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa da vereadora Tânia Souza ao Projeto de 

Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, 

que destina R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a Secretaria Municipal de Saúde, através da 
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Associação de Proteção de Animais e do Meio Ambiente de Altamira – APATA, CNPJ n.º 

19.522.047/0001-43, custear cirurgias e aquisição de medicamentos utilizados nas castrações de 

animais de ruas na cidade de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador 

João Estevam ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da 

Lei Orçamentária de 2022, que destina à Secretaria Municipal de Saúde, sendo: Destina R$ 

88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos) para que 

proceda a construção do Posto de Saúde, ao lado da Escola da comunidade Cajueiro, no 

Assurini. Destina R$ 88.824,50 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta 

centavos) para que proceda a construção do Posto de Saúde, ao lado da Escola Travessão da 

Firma, no Assurini. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Pedido de Informação n.º 

002/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor Paulo Roberto Fontes 

Diretor do DNIT Altamira, que envie a esta Câmara Municipal, cópia do Contrato, bem como o 

cronograma e a discriminação dos serviços que estão sendo prestados pela empreiteira J. M na 

execução na obra no trecho do Rio Curuá ao distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 

486/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar aos finais de semanas, 04 (quatro) 

Banheiros Químicos na Orla do Cais.  Indicação n.º 487/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

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

Municipal, destacar guarnições da Guardas Municipal para realizar ronda na Orla do Cais. 

Indicação n.º 488/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor 

Eleandro Rogério Pereira – Diretor do DETRAN Altamira que em conjunto com o senhor 

Manoel Conceição – Diretor do DEMUTRAN, desenvolvam um programa permanente de 

Educação de Trânsito nas escola da Rede Municipal de Ensino e também nas Escola da Rede 

Privada, esclarecendo os cuidados que devem ser tomados em relação as regras de trafego. 

Indicação n.º 489/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor 

Maxnei Pacheco – Secretário Municipal de Educação, que evidencie esforços junto aos 

Governos Federal e Municipal, para que seja ampliado o número de creches em Altamira; e 

desenvolva em parceria com a Secretaria Municipal Finanças que estimule a vinda do capital 

privado para suprir essa demanda, haja vista o setor público não ser capaz de saná-las. Indicação 

n.º 482/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adquirir 02 (duas) 

Bombas d’água para atender no abastecimento de água para o Conjunto Santa Benedita. 

Indicação n.º 483/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao 

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

contratar mais um médico para prestar seus serviços nos plantões da Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Indicação n.º 484/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de galeria pluvial, linha d’água, 

calçada, rampa de acessibilidade e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas Travessas Zé 

da Vó, Ananias Correa e Presidente Médici e, nas Avenidas Ayrton Senna e Dois Irmãos, no 

bairro Coração de Mãe. Indicação n.º 485/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realizar os serviços de galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e 

blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica nas Travessas Oscar Niemeyer, Tancredo Neves, 

Juscelino Kubitschek, Raimundo Morais de Menezes e Altamira, no bairro Coração de Mãe. 

Indicação n.º 490/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor Adriano 
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Fonseca – Diretor da Equatorial Altamira, a fim de que sejam destinados 20 (vinte) postes, 01 

(um) transformador e técnicos competentes para a execução do projeto de energização da 

Comunidade Esperança IV. Indicação n.º 491/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, 

que sugere ao senhor Paulo Roberto Fontes – Diretor do DNIT Altamira, a fim de que o material 

retirado do asfalto na obra de recapeamento da Vicinal Caiapó possa ser doado a Subsecretaria 

de Obras de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 492/2021, 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 no Travessão do Cajá I, próximo a 

propriedade do senhor Amarildo, no Assurini. Indicação n.º 493/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar os serviços de manutenção no Travessão do Cajá I, próximo a 

propriedade do senhor Baiano, no Assurini. Indicação n.º 494/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e ampliação do barracão da comunidade 

Itapuama, no Assurini. Indicação n.º 496/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, 

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

que seja realizado o Torneio Anual de Futebol Rural, como também, inserir no Calendário 

Municipal de Eventos de Altamira. Indicação n.º 495/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo 

Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, realizar a reabertura da 

Farmácia Municipal de Manipulação. Indicação n.º 497/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, contratar um (a) Interprete de Libras para a Coordenadoria Especial da 

Pessoa com Deficiência. (CEDEP). Indicação n.º 498/2021, de iniciativa do vereador Davi 

Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do 

Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de troca dos refletores da 

Quadra de Esportes do bairro Colina. Indicação n.º 499/2021, de iniciativa do vereador Davi 

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

competente, realizar o serviço de tapa buraco na Rua da Fraternidade, no bairro Boa Esperança. 

Indicação n.º 500/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, providenciar a 

criação dos cargos de Psicólogos e Assistentes Sociais para atuarem nas escolas da Rede 

Municipal como preconiza a Lei Federal n.º 13.935/2019. Indicação n.º 501/2021, de iniciativa 

da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do 

Pará, através da Secretaria competente, que viabilize estudos no sentido de aumentar a cota de 

exames de tomografia ofertado pelo Hospital Regional Público da Transamazônica – HRPT ou 

realizar convenio com clinicas particulares que ofereçam o serviço. Indicação em Conjunto n.º 

502/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Juares Giachini, que 

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

fazer cumprir a Lei Municipal n.º 3332/2020, que Institui no município de Altamira, a Política 

Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Indicação em 

Conjunto n.º 503/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Enfermeiro Tércio Brito e 

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

Secretaria competente, construir uma Praça com uma Academia ao ar livre, na Agrovila Sol 

Nascente, no Assurini. Indicação em Conjunto n.º 504/2021, de iniciativa dos vereadores 

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

Municipal, através da Secretaria competente, retomar o serviço de construção do Centro de 
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Zoonoses de Altamira. AVULSOS:  Folha de Despacho sem número, encaminhado pelo senhor 

Valdir Parry Acatauassú – Secretário Adjunto de Gestão de Desenvolvimento Urbano do 

Governo do Estado, respondendo a Indicação n.º 394/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck. 

CE 0527/2021-SSA – Silvano Fortunato da Silva-  26ª Reunião do Colegiado do Fórum de 

Acompanhamento Social da UHE Belo Monte- FASBM. Ofício nº 105/2021 – Gabinete PMA. 

Taxa de Alvará de funcionamento sobre Organização Religiosa.  Ofício nº 238/2021 – 

MPE/7PJ/ATM-Reiterando oficio nº 182/2021- MPE/7P/AMT. Em seguida o senhor Presidente 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Pedido 

de Informação n.º 002/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor 

Paulo Roberto Fontes – Diretor do DNIT Altamira, que envie a esta Câmara Municipal, cópia do 

Contrato, bem como o cronograma e a discriminação dos serviços que estão sendo prestados pela 

empreiteira J. M na execução na obra no trecho do Rio Curuá ao distrito de Castelo de Sonhos. 

Indicações n.ºs 486 e 487/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 488 

e 489/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 482 e 483/2021, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 484 e 485/2021, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 490 e 491/2021, de iniciativa do vereador 

Juares Giachini. Indicações n.ºs 492 e 493/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. 

Indicações n.ºs 494 e 496/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 

495 e 497/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 498 e 499/2021, de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 500 e 501/2021, de iniciativa da vereadora 

Tânia Souza. Indicação em Conjunto n.º 502/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeira 

Socorro do Carmo e Juares Giachini. Indicação em Conjunto n.º 503/2021, de iniciativa dos 

vereadores Adevaldo Brito, Enfermeiro Tércio Brito e Nelsinho Campeiro. Indicação em 

Conjunto n.º 504/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio Brito. 

Fazendo uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 500 e 501/2021, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o senhor 

Presidente solicitou a Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a verificação de quórum. 

Havendo número legal o senhor Presidente consultou o Soberano Plenário para saber se algum 

vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes submeteu 

para VOTAÇÃO: indicações n.ºs 486 e 487/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. 

Indicações n.ºs 488 e 489/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 482 

e 483/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 484 e 

485/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 490 e 491/2021, de iniciativa 

do vereador Juares Giachini. Indicações n.ºs 492 e 493/2021, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicações n.ºs 494 e 496/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro.  

Indicações n.ºs 495 e 497/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 498 e 

499/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 500 e 501/2021, de iniciativa 

da vereadora Tânia Souza. Indicação em conjunto n.º 502/2021, de iniciativa dos vereadores 

Enfermeira Socorro do Carmo e Juares Giachini. Indicação em conjunto n.º 503/2021, de 

iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito, Enfermeiro Tércio Brito e Nelsinho Campeiro. 

Indicação em conjunto n.º 504/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro 

Tércio Brito. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA 

DIRETORA. Pedido de Informação n.º 002/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que 

sugere ao senhor Paulo Roberto Fontes – Diretor do DNIT Altamira, que envie a esta Câmara 

Municipal, cópia do contrato, bem como o cronograma e a discriminação dos serviços que estão 
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sendo prestados pela Empreiteira J. M na execução na obra no trecho do Rio Curuá ao distrito de 

Castelo de Sonhos. 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 Enfermeiro 

Tércio Brito, após os cumprimentos disse: dizer que o senhor Presidente colocou muito bem em 

relação as demanda e eu nunca consegui entender como é dividido de forma igualitária sendo 

que a população maior de polo é Altamira. Altamira temos cento e quarenta mil habitantes, não 

tem como ter a mesma PPI de outros municípios até na questão da quantidade. Infelizmente os 

nossos munícipes, os nossos usuários do SUS é quem paga essa conta com a dificuldade de ter 

acesso9 vereador Roni, principalmente vossa excelência que mora em Castelo que para 

conseguir uma tomografia tem que ir até Sinópis que é aproximadamente de quinhentos 

quilômetros de distância, realmente temos esse desafiador e essa Câmara tenho certeza que ela 

vai se manifestar e trazer das melhores tanto para Altamira, Castelo de Sonhos e Cachoeira da 

Serra. Com relação as Emendas Parlamentares, nossas Emendas Impositivas quero fazer 

destaque sobre a emenda impositiva para a Ilha do Chicote, tenho compromisso com essa 

população. Antes de ser eleito estive lá dizendo que queria me doar para essa população, pelo 

amigos que tenho lá e pelas dificuldades da vinda destes moradores até a cidade tanto pela 

dificuldade financeira tanto prela logística e principalmente agora no verão onde o rio baixa e 

assim fica muito difícil porque há dificuldades para que essa população possa vir está buscando 

saúde aqui no município. Apresentei uma emenda impositiva no valor de (trinta mil reais) para o 

Posto de Saúde digamos assim do anexo na Ilha do Chicote para aquisição de medicamentos e 

etc... Tenho certeza que isso irá ajudar muito a população. Também tenho compromisso de 

campanha com minha emenda impositiva que é sobre a reforma na Unidade Básica do bairro de 

Brasília. A outra Emenda Impositiva é destinada ao esporte. Quero ressaltar que é tanto para 

modalidade de futebol e futsal para ambos os sexos. Dando continuidade ao trabalho deste 

vereador estive em audiência na semana passada com a coordenadora dos munícipes com 

deficiência com a nossa querida Gabi Macieira, onde abordamos alguns assuntos de benefícios e 

ela me solicitou junto ao vereador Adevaldo que pudéssemos correr atrás de uma emenda para 

fortalecer a APAE, o vereador Adevaldo entrou em contato com o Deputado Estadual SEFER 

onde ele já está viabilizando fazendo estudo para assim ajudar a APAE em nosso município. 
Então dessa forma conseguimos contemplar a cada morador do município de Altamira. Também 

tive audiência com o senhor Willian coordenador do esporte tenho certeza que em breve será 

nosso secretário. O Willian me entregou o projeto solicitando a aquisição de um transporte assim 

encaminhamos ao Deputado e estamos aguardando algum retorno se iremos contempla-los, essa 

secretarias solicitadas. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, 

após os cumprimentos disse: dizer que fizemos nossas emenda impositivas que foram lidas hoje 

uma para a reforma da Unidade Básica de Saúde da Família localizado no ramal da Floresta, 

também fiz indicação através das nossas emendas impositivas para que seja construído um 

barracão ao lado da Unidade de Saúde, levei o engenheiro da SEPLAN até lá é de grande valia 

para toda a comunidade que ali reside e pede para que se faça cursos. Então destinamos o valor 

de (quarenta mil reais) juntamente com o vereador Jaime para cursos de capacitação e assistência 

também a produtores que querem de alguma forma colocar seu produto no mercados e as vezes 

não tem apoio. Então junto com a coordenação de agricultura creio que é de grande importância. 

Ontem foi empossado a nova secretária de Viação e Obras engenheira Priscila Couto. Dizer que 

enquanto ao ofício da cobrança das taxas de Alvará das Igrejas, recebi hoje esse ofício até por 

isso vamos estudar com o nosso jurídico até para dar uma resposta mais decisiva. Mas o que eu 
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posso falar rapidamente e que a igreja na Constituição ela é uma entidade sem fins lucrativos e a 

Constituição ela ampara isso. Infelizmente não há essa legislação municipal que vamos nos 

debruçar quanto a isso porque a igreja não ser reconhecida como assistência social, mas posso 

afirmar como conhecedor de causa que a igreja ela é instituição se não a maior, mas uma das 

maiores que presta assistência social as pessoas vem nosso município, seja aqui em Altamira ou 

que seja em outra cidade. A igreja sempre tem ajudado e vai continuar ajudando com as 

principais recomendações com a palavra de Deus. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Enfermeiro Olailton, após os cumprimentos disse:  ontem estive visitando o ramal do 

Cipó Ambé fazendo a entrega dos RGS cumprindo compromisso fechando etapa da ação que foi 

realizada. Informar também que durante a semana estive no gabinete da responsável pela 

COSALT Priscila Couto, cobrando e solicitando explicações em relação a água do conjunto 

Santa Benedita, fui muito bem recebido pela coordenadora onde a mesma explicou todo fluxo 

vivos vídeos explicando, repassamos a população daquele bairro e  também do bairro Paixão de 

Cristo e conjunto Alberto Soares, que são três bairros que são de responsabilidade da Norte 

Energia, mas mesmo assim a COSALT estava tentando resolver o problema que eram as bombas 

quebradas. No bairro Paixão de Cristo é uma bomba no conjunto Santa Benedita são duas 

bombas quebradas e no conjunto Alberto Soares que não estava no momento não encontrava-se 

com problemas mas ressaltado por ela que é de responsabilidade da Norte Energia. Em seguida 

fomos ao conjunto Santa Benedita e acompanhamos a entrega da água em todas as casas pelo o 

carro pipa. Fizemos esse trabalho para mostrar que realmente está acontecendo esse trabalho, a 

problemática é que a bomba não tem a mesma potência de um carro pipa. Ontem aconteceu a 

posse da nova coordenadora Priscila Couto secretária de Viação e Obras. Falar das emendas 

impositivas, tenho aqui uma lei nº 086/2015. Tenho outra lei da Constituição nº 100 que altera os 

artigos 165 e 166, que nos ampara a realizar as emendas impositivas. Então emendas impositivas 

é instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas a lei orçamentária anual 

destinando recurso do município para determinar as obras, projetos ou instituições, então essa lei 

nos ampara para destinar nossas emendas. Destinei minhas emendas também com meu punho 

político, com as experiências que tive no decorrer dessa caminhada política. Proposta de emenda 

nº01 foi destinar a metade da emenda a saúde do município e ao HGA que ´e no valo de (oitenta 

e oito mil oitocentos e vinte e quatro e cinquenta centavos) foi destinado a insumos e 

medicamentos. Também aquisição logico que esse dinheiro não é suficiente, porém acredito que 

será complementado com o do município, tenho certeza que o Prefeito vai está fazendo essa 

complementação que é aquisição de um aparelho de gasometria é um gasômetro que auxilia nos 

diagnósticos dos nossos pacientes. A 2 – parte da emenda o valor de (dezoito mil) foi destinada a 

compra de mudas para criação de viveiros para os ramais do Cipó Ambé e Gota Seca, são duas 

comunidades que através dessa aquisição vai poder está ali fortalecendo a agricultura dessas 

comunidades. A 3 – foi destinada a SEMINS através da secretaria de esportes no valor de (vinte 

mil reais). Por fim foi destinado a entidades através da Secretaria Municipal de Integração social 

SEMINS a AGFAL o de (cinquenta mil reais oitocentos e vinte ne quatro e cinquenta centavos). 

Deixo minha satisfação em poder contribuir com os grupos folclóricos de Altamira. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse: essa 

semana estive com a coordenação de deficientes especiais com nossa amiga Gabi juntamente 

com o enfermeiro Tércio. Estive também na SEMINS, feira da Brasília no domingo conversando 

com os agricultores ouvindo as demandas. Na última quinta-feira no RUC São Joaquim 

juntamente com o enfermeiro Tércio anunciando a construção de uma creche no RUC onde os 

mesmo ainda tem que se deslocar para a Rua Ozório de Freitas assim levando seus filhos para a 
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creche lá existente. Em conversa com o Prefeito ele nos autorizou a anunciar a construção de 

uma creche para assim suprir a necessidades das mãezinhas do RUC. Falar também em relação 

as emendas impositivas deste vereador no qual destinei (cinquenta mil) para a compra de uma 

ambulância para suprir o trafego do Assurini. Para a Saúde foi destinado o valor de (trinta e oito 

mil reais) para a compra de medicação para a Unidade de Saúde Nova Vida, conhecido como 

Quatro Bocas. Destinei também o valor de (oitenta e oito mil reais) para a Secretaria de 

Agricultura aonde vai ser investido em inseminação de gado bovinos leiteiro, suínos e em 

compra de alevino para suprir a necessidade daqueles pequenos produtores não somente do 

Assurini mas para todos os agricultores de nossa cidade. Visitei também o secretário de 

agricultura aonde ele passou várias dificuldades mas que estão sendo sancionadas essas 

dificuldades e também já foi passado ao Executivo para que ele possa estar viabilizando o 

calendário da agricultora. Ele me informou também que agora dia 28 da do agricultor estará 

sendo inaugurada a sede da agricultura. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Tânia Souza, após os cumprimentos disse: dizer que estou feliz com nossas emendas 

impositivas como vereador estamos podendo sonhar em poder construir, destinar recursos para 

melhorias em alguns pontos. Gostaria de ter mais recursos para podermos ajudarmos mas 

entidades. Nesse quatro anos de mandato meu objetivo maior é de fortalecer a população do 

município para que todos possam garantir seu atendimento. Então parte desse recurso que é 

disponibilizado a mim foi destinado a Central de Regulação para a compra de equipamentos 

como computadores, mesa etc... porque muitas das vezes só cobramos que seu exame seja 

garantido, mas ninguém quer saber se lá tem os equipamentos necessários para o atendimento. 

Eu falo que a equipe da Regulação ela precisa ser respaldada e como estou recente nessa 

caminhada eu falo para os Deputados eu preciso de recursos para comprarmos equipamentos 

para a Regulação e ainda não tive uma resposta. Então vou usar minha emenda para dar esse 

incentivo que vai ser efetuada no próximo ano para a Regulação dispor desses equipamentos 

como computadores, internet de qualidade e etc... o outro recurso no valor de (setenta e sete ml 

reais) onde tiramos cinquenta por cento para a saúde, estou verificando para que seja feito a 

compra dos equipamentos para dar suporte ao PSA os exames livre total sejam feitos no Centro 

de Diagnóstico para que não dependa somente do Hospital Regional. Que o Município de 

Altamira, Secretaria de Saúde possa disponibilizar o PSA livre e total para que os homens façam 

esse exame com mais agilidade no Centro Diagnóstico. A outra emenda no valor de (trinta mil 

reais) destinei para a APATA, onde vejo os serviços dessa entidade incansável. Dizer também 

que temos a equipe de transplante aqui em nossa cidade, o Prefeito recebeu a Dra. Irecê para 

assim dar o ponta pé inicial no HGA para começar a orientar a população sobre a fila de 

transplante, Altamira vai começar com atuação para córnea. Então veia ter uma equipe no HGA 

para ter todo cuidado com aquele familiar que perdeu seu ente querido para que ele possa doar a 

córnea para que alguém possa voltar a enxergar. Então no decorrer desse ano as ações para 

podermos melhorar a questão da fila de transplantes.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

a vereadora Thais Nascimento, após os cumprimentos disse: iniciar falando sobre visita 

realizada no Assurini na semana passada onde podemos constatar as condições de vida daquele 

povo guerreiro, onde temos muitos vereadores defendendo a bandeira da agricultura. Lá pude ver 

que o maior pedido principalmente das lideranças é as condições das estradas, precisamos brigar 

para que esse povo tenha estrada sabemos que não é fácil estamos passando por momentos 

conturbados aqui no município no que desrespeita a administração municipal. Mas acredito que 

hoje com a nomeação da Priscila Couto, nova secretária de obras ela estará também dando apoio 

para essa a comunidade. Acredito que após a criação da Secretaria de Agricultura o senhor Almir 
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Uchoa também uma pessoa de extrema competência estará dando apoio na essa comunidade, 

pois não podemos esquecer nossos agricultores. Não sou da região do Assurini mas como o 

vereador Adevaldo acabou de mencionar fui eleita pelo povo e estou aqui para representar todos 

munícipes Altamirense. O que tivermos que brigar, lutar por melhorias para essa comunidade 

podem contar comigo que estarei presente. Em relação na minha emenda impositiva destinei o 

valor total para a criação de uma INATEIA é (núcleo oficializado em transtorno do aspecto 

autista). Senhor Presidente aso seja realizada essa emenda impositiva aqui em Altamira no 

exercício 2022 será um grande avanço para nossa saúde pública. Será um grande marco também 

vou mencionar para om Prefeito para atendermos uma população que é esquecida estaremos 

dando num atendimento digno à crianças, jovens e adultos que precisam desse suporte do poder 

público. Então para mim é um grande avanço. Como eu abracei na acusa do autismos aqui no 

município e como todos sabem os que vem acompanhando meu trabalho já constataram meu 

trabalho, estou lutando para que seja executada essas emendas pois eu sei da real necessidade 

principalmente da família em melhoras para essas crianças. Estou aqui abraçando com muita 

garra e determinação, pois precisamos atender esse público que dar dignidade para essas 

crianças. Dizer que não tenho dúvidas que o Prefeito Claudomiro Gomes, não irá se negar a 

execução dessa minha emenda do legislativo também ele tem o dever de custear obras e políticas 

essenciais para a população Altamirense. Então o que essa Casa trouxer de demandas para essa 

tribuna nas sessões o Prefeito tem que procurar atender ele não é obrigado atender a todas mas as 

nossas emendas ele é obrigado. Então estarei lutando para que elas sejam executadas. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, após os 

cumprimentos disse:  gostaria de falar sobre o projeto que fiz aqui nesta Casa sobre a criação do 

Conselho dos Direitos da Mulher, aonde esse Projeto de Lei foi construído por mim pela Antônia 

Mello e mas algumas mulheres que em várias audiências públicas, aonde encaminhei ao 

Executivo Municipal, o ditador que passou oito anos na Prefeitura Municipal, onde ele mandou 

de volta para a Câmara dizendo que meu projeto era inconstitucional que quem cria Conselho é o 

Executivo. Esse projeto veio a essa Casa enviado pelo Prefeito Claudomiro Gomes, no qual 

desde já peço apoio das senhores e senhores para aprovação deste Projeto de lei que tanto 

lutamos e que hoje vai virar realidade hoje que digo nesse novo mandato este Conselho do 

Direito da Mulher. Informar aos colegas que estive na capital do estado Belém aonde visitei a 

SESPA, gostaria de agradecer acolhida do assessor parlamentar, Secretário Estadual de Saúde, 

onde entreguei ofício solicitando alguns equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento no 

nosso município de Altamira. Aonde tive a oportunidade de esta na Coordenação Estadual de 

Políticas para Autistas na qual parabenizo a vereadora Thais, pela preocupação e pela 

necessidade de nós termos uma política em nosso município uma política nova, estive lá e pude 

compreender o que é uma política nova do estado ela é uma coordenadora muito ocupada 

visitando os cento e quarenta e quatro municípios do estado. A Preocupação que se tem por isso 

fiz uma indicação, aonde se faça realmente cumprir essa lei, só que na minha indicação gostaria 

que o Manoel cumprimentasse onde diz o seguinte: através da vereadora Socorro e o vereado9r 

Juares que fizemos em conjunto indicar ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal através da 

Secretaria competente instalar placas de prioridade para as pessoas com autismo onde houver 

atendimento aberto ao público. Então que isso seja realmente implantado no município de 

Altamira. Gostaria de falar também da indicação nº 482/2021, quando falo em conjunto Santa 

Benedita essa vereadora que acompanhou desde a escolha do terreno até ao início da construção 

com o ex-Deputado Federal Nicias Ribeiro desde o início é isso Katia nós não podemos deixar 

de fortalecer aquelas novecentas e cinquenta e oito casas que ali as pessoas residem. Passamos 
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momentos difíceis no município de Altamira, isso não vem só do governo Claudomiro mas de 

outros governos também a questão da água é uma questão séria no município de Altamira. Digo 

as senhoras e senhores que estão nos ouvindo a Norte Energia tem muita responsabilidade sobre 

isso porque quando foi instalar a Hidrelétrica de Belo Monte, fizeram muitas promessas que 

nunca foram cumpridas só deixaram as mazelas no município de Altamira, então amanhã Kátia 

você está convidada com as demais pessoas também que me ligaram do Santa Benedita para que 

amanhã possamos fazer uma reunião tirar encaminhamento e vamos a Norte Energia e na 

COSALT para que tenhamos não falaças e sim se será feito e quando será feito porque aquelas 

pessoas precisam retornar como era antes o abastecimento de água no conjunto Santa Benedita. 

Parabenizo a Priscila Couto porque sempre nos atendeu nas ligações, fez sua parte mandando os 

carros pipas nas ruas, mas precisamos realmente que retome que as bombas funcione. Solicito ao 

Executivo Municipal e também estou apelando para todos para que realmente tenhamos duas 

bombas novas no conjunto Santa Benedita e assim em breve para que posa está resolvendo essa 

situação, porque ontem recebi uma ligação de uma senhora chorando pela dificuldade de chegar 

em casa e não puder tomar banho, fazer alimentação para a s crianças enfim, por questão da falta 

da água. Então acredito Kátia que nessa semana possamos estar resolvendo essa situação do 

Santa Benedita. Gostaria de dizer também a vocês dá com relação indicação que fiz sobre mas 

médicos na UPA, tivemos uma supervisão na UPA pelo Governo do Estado e nos sabemos das 

dificuldades que nós temos do profissional médico, temos poucos médico para tirar plantão 

precisamos de mais médicos no noturno na UPA. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos disse: falando do nosso trabalho da nossa 

busca por melhorias em nosso município. Essa semana estive com o Superintendente Regional 

do Banco da Amazônia,  senhores Daniel e Plinio Gerente do Banco da Amazônia local, neta 

conversa fizemos  uma visita a um produtor rural onde buscamos conhecimento dos 

investimentos para a população rural e nessa conversa conseguimos ver a gama de projetos que 

pode vir ajudar o pequeno, médio e grande produtor da nossa região e  o que falta Presidente é 

documentação, o que falta é assessoria técnica para nossos produtores para que possamos 

alavancar nossa agricultura local. Aproveito esse momento para pedir aos nobres colegas apoio 

para estarmos solicitando ao nosso Executivo o mais rápido possível a criação da nossa 

secretária de agricultura bem como tem falado pelo colega Adevaldo para que venha a fomentar 

e alavancar uma estrutura que muito contribuem com nosso País e que neste momento de 

pandemia foi quem sustentou nossa nação foi sim a agricultura. Temos instituições financeiras e 

temos e não só o BASA como citado aqui mas outras instituições financeiras que tem muito a 

contribuir a fomentar esse seguimento na nossa região e devido a documentação somos travado a 

investir nesse setor. Agradeço aos senhores Daniel e Plinio pelas explicações, orientações e dizer 

que vamos sim buscar parcerias e ajudar nosso produtor rural. Pedir também ao nosso Prefeito 

Municipal – Claudomiro Gomes, a sanção do PL da Vacina contra Fome, queremos o mais 

rápido possível colocar mas um dispositivo para ajudar a população de Altamira. Solicito essa 

sanção que ele possa estar olhando com bons olhos para que possamos colocar à disposição de 

contribuição do nosso município. Também faço apelo ao Executivo e a nossa Secretaria de 

Saúde – Romina Brito, que possamos ter um olhar especial aos nossos profissionais de saúde 

com ênfase muito especial a nossa equipe de vacinação aos nossos vacinadores. Uma vez 

constada que estão trabalhando muito e já faz um ano e meio de luta de linha de frente, 

vacinando nosso pessoal. Ano passado não foi contra COVID mas foi contra a gripe e todos 

abraçaram a causa e hoje senhor Presidente tem em média mil pessoas vacinadas em Altamira. E 

com a baixa da faixa etária cada idade taxado o público aumenta, ontem por, exemplo, foram 
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quase três mil pessoas vacinadas e esse vacinadores estão sobrecarregados e muitas das vezes 

eles não tem uma alimentação. Também houve relatos de falta de água no setor de trabalho 

deles. Também quero falar da emendas impositivas a destinação delas é um compromisso com a 

comunidade Princesa do Xingu, onde temos um posto de saúde precário, assim como vários 

outros, onde vejo nos colegas com visão de melhoramento da saúde destinando sempre para 

locais de grande necessidade e a Princesa do Xingu não é diferente, estamos lá para contribuir 

com melhorias para aquele posto de saúde. O restante da emenda foi destinado aos nossos 

agricultores. Temos agricultores, principalmente pequenos agricultores que tem produtos que 

podem ser comercializados dentro do nosso município e que podem ser vendidos nas três esferas, 

mas isso não acontece porque não temos documentação, não temos orientação técnica para 

preparar esse produto para chegar ao mercado. Agradeceu. O senhor Presidente consultou o 

Soberano Plenário para saber se o mesmo acata prorrogar a sessão por mas vinte minutos. 

Aprovado a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao 

Vice-Presidente para que também possa fazer uso da tribuna. Ao assumir facultou a palavra ao 

vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse: quero informar a todos que nos assisti 

que na quinta-feira haverá nesta Casa receberá o Prefeito Municipal – Claudomiro Gomes 

juntamente com seus assessores para uma audiência pública para prestação de contas do primeiro 

quadrimestre do exercício 2021. Informar aos demais pares que a última sessão do primeiro 

semestre encera no dia 29 de junho e até lá provavelmente não dará tempo de votar a LDO por 

conta que temos que votar primeiro a reforma da estrutura administrativa da Prefeitura que é a 

criação das secretarias municipais e por isso provavelmente nosso recesso ficará para outro 

momento até que votemos a LDO conforme a Constituição Municipal e a Lei Orgânica 

determina. Estive visitando juntamente com a vereadora Socorro  as comunidades ramal das 

Floresta e da Serrinha  onde foram atendimento de saúde e pudemos constatar a precariedade que 

estão as Unidades de Saúde, por isso que destinamos parte das nossas emenda impositivas para 

reforma da UBS da comunidade da Serrinha no valor de (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte 

quatro reais e cinquenta e quatro centavos).E a compra de equipamentos para a UBS do ramal da 

Floresta, aonde temos a grande guerreira agente comunitária de saúde Valdirene onde foi destina 

no valor de (oitenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) em parceria 

com o vereador Davi Teixeira que destinou também recurso para a reforma, os nossos recursos 

vereador serão para equipamentos, uma vez que vossa excelência destinou para a reforma 

daquela Unidade que se encontra em situação de precariedade com urgência para que ela possa 

receber melhorias como várias outras Unidades. Informar a população que essa questão da água 

do Santa Benedita, tem sido um assunto recorrente aqui nessa Casa. Vários moradores tem feito   

contato conosco solicitando a resolução desse caso que é uma situação crônica e séria que a 

população precisa desse liquido precioso para viver que é a água e nós não podemos ficar alheios 

a essa demanda. A vereadora Socorro agendou uma reunião amanhã com algumas lideranças do 

bairro para que possamos tomar medidas juntamente com os moradores junto aos responsáveis, 

tanto Norte Energia quanto Prefeitura Municipal. Solicitei a Priscila que foi empossada desejo 

sorte a ela nessa empreitada como secretaria de obras, falei com ela a respeito dessa situação do 

conjunto Santa Benedita, inclusive o Robson mandou um áudio para os vereadores informando o 

cronograma de como seria resolvido essa questão do abastecimento de água não somente do 

Santa Benedita como de várias outras localidades do município que estão com esse mesmo 

problema. Fui informado que não se encontra na rede do município insulina isso também é um 

problema,  uma vez que os pacientes que são diabéticos não podem ficar sem essa medicação, já 

estamos solicitando esclarecimento a secretária Romina para que ela possa se manifestar a 
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respeito. Também vários servidores fizeram contato com essa Presidência informando que estão 

trabalhando sem as máscaras N95 em várias Unidades já que são linha de frentes que também é 

um problema muito sério que temos que equacionar o mais rápido possível. Assim também 

relataram a falta de medicamentos e insumos em toda rede municipal. Eu creio que vários 

vereadores tem recebido esse tipo de denúncia, vamos apurar e cobrar para que seja resolvido o 

mais rápido possível uma vez que esses profissionais e a rede não pode ficar desabastecida de 

insumos e medicamentos e os profissionais não podem ficar trabalhando desprotegidos nesses 

tempos de pandemia. Então estaremos oficiando a Secretária de Saúde onde já foi feto essa 

semana pedindo esclarecimentos sobre essas denúncias que nos foram feitas via watzapp, 

telefonema ou até mesmo nas redes sociais que nós temos ativa na internet. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Vice-Presidente repassou a direção dos trabalhos ao senhor Presidente. 

Assumindo a direção dos trabalhos. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente 

agradeceu a presença das senhoras e dos 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 vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.  
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