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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

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

 

Aos vinte e nove dias 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, Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva Teixeira, Francisco de Assis da 

Cunha, João Estevam da Silva Neto, Olailton Carvalho Ferreira, Roni Emerson Heck e 

Tércio Gustavo T.S.S. Brito de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a 

ficarem de pé para ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Sendo justificada a ausência dos 

vereadores Thais Miranda Nascimento (viajando/Belém), Eládio Farias de Oliveira (doente), 

Ivonnelson Alves Soares (viajando/Belém), Juares Giachini (doente/COVID) e Tânia Souza 

da Silva (viajando/Belém). Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora Enfermeira 

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

número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Em seguida submeteu para apreciação 

das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia quinze de 

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

votação: Aprovada com abstenção do vereador Assis Cunha. Em seguida o senhor Presidente 

passou para a ORDEM DO DIA, SÓ LEITURA.  Projeto de Lei n.º 035/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, Institui o Programa de prevenção ao Diabetes nas creches e 

escolas públicas de Altamira. Projeto de Lei n.º 036/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, 

que Introduz Alterações na Lei Municipal n.º 233/1991, que cria um Conselho Tutelar do distrito 

de Castelo de Sonhos. Projeto de Lei n.º 037/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Altamira. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Indicação n.º 507/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, construir uma Escola de Ensino Fundamental na comunidade Lages do 

Xingu, no Assurini.  Indicação n.º 508/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

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

realizar o serviço de reforma nas Escolas: Saint Clair Passarinho e Nair de Nazaré Lemos (zona 

urbana) e, Sol Nascente e Princesa do Xingu (zona rural). Indicação n.º 509/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Helder Barbalho – Governador do Estado do 

Pará, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e ampliação do Terminal 

Rodoviário de Altamira. Indicação n.º 510/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que 

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

realizar o serviço de padronização das calçadas em Altamira. Indicação n.º 515/2021, de iniciativa 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar a aquisição de Emulsão Asfáltica para 

realização do serviço de Tapa Buraco nas ruas de Altamira, aproveitando a infraestrutura própria 

da Secretária de Obras. Indicação n.º 516/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

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

competente, iniciar as inscrições das crianças, jovens e adolescentes em todas as atividades 

relacionadas a Coordenadoria de Cultura, obedecendo o Decreto Municipal de combate a COVID-
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19. Indicação n.º 506/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal através da Secretaria competente, implantar um 

Viveiro de Mudas em área de propriedade do município, com extensão capaz de suportar as 

diversidades de culturas de arvores ornamentais, nativas e frutíferas. Indicação n.º 511/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de manutenção da vicinal do 

Km. 38, próximo a propriedade do senhor Chico Cesário, no Assurini. Indicação n.º 512/2021, 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 da ladeira no Travessão Seis Irmãos, no Km. 36, no Assurini. Indicação n.º 

513/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que tome providencias quanto as instalações 

de Redutores de Velocidade na Passagem 11, entre o Acesso 4 e a Rua Elias Leitão, no bairro 

Ibiza. Indicação n.º 514/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor 

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

patrolamento, empedramento e compactação das vias, na Rodovia Magalhães Barata, Km. 07, 

trecho Altamira/Serrinha. Indicação n.º 517/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

realizar os serviços de terraplenagem, encascalhamento, limpeza, poda de arvores nas Ruas Ciclo 

“A”, “B” e “C”, no ramal das Chácaras, também conhecido como Chácara do Adriano, localizado 

nos fundos do Loteamento São Francisco. Indicação n.º 519/2021, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, interceder junto a Polícia 

Militar do Pará, no sentido de implantar 02 (dois) Postos Avança de Policiamento Comunitário, 

sendo um na Agrovila Sol Nascente e outro na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Indicação 

n.º 520/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar um Campo 

Experimental de Agricultura na Agrovila 04 Bocas, no Assurini.  Indicação n.º 521/2021, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, implantar dois Cemitérios, sendo um na comunidade 

Quatro Bocas e outro na Agrovila Sol Nascente, no Assurini. Indicação n.º 522/2021, 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, meio fio, calçada e 

asfaltamento na Rua Água Azul, no Loteamento Jardim Franco, no bairro Mutirão. Indicação em 

Conjunto n.º 518/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Enfermeira Socorro do 

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

competente, implantar o Ensino Médio na Escola localizado no Conjunto Santa Benedita. 

Indicação em Conjunto n.º 523/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Enfermeiro 

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

competente, realizar o serviço de reforma no prédio do Centro de Eventos de Altamira. 

AVULSOS: Ofícios n.º 161 e 162/2021/GAP, do Executivo Municipal, encaminhando os Projetos 

de Leis n.ºs 036 e 037/2021.  Mensagens sem número do Executivo Municipal, encaminhando os 

Projetos de Leis n.ºs 036 e 037/2021.  Ofício n.º 049/2021-ADM-ACBM, encaminhado pelo 

senhor Victor Conde de Oliveira – Secretário Executivo da Associação dos Municípios do 

Consórcio Belo Monte.  Ofício n.º 280/2021-GMA, encaminhado pelo senhor Norberto Alves 
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Moreira Júnior – Comandante da Guarda Municipal, apresentando Relatório das Atividades 

realizadas pela Guarda Municipal no período de Janeiro a Abril de 2021. Em seguida o senhor 

Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: 

Indicações n.ºs 507 e 508/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 509 e 

510/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 515 e 516/2021, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação n.º 506/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicações n.ºs 511 e 512/2021, de iniciativa do vereador João 

Estevam. Indicações n.ºs 513 e 514/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 

517 e 519/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 520 e 521/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 522/2021, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito. Indicação em Conjunto n.º 518/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato e Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto n.º 523/2021, de iniciativa dos 

vereadores Silvano Fortunato e Enfermeiro Jaime. Em seguida o senhor Presidente facultou a 

palavra ao senhor Victor Conde – Secretário Executivo da Associação e Municípios do Consórcio 

Belo Monte, após os cumprimentos: é uma grande satisfação está nessa Casa de Leis por oito 

anos, onde tenho muito orgulho de ter feito parte desta Casa que sempre se dedicou a desenvolver 

Altamira. Podem ter certeza que com esta Câmara não é diferente vejo empenho e dedicação por 

parte de todos os vereadores desta Casa, pois essa população precisa de dias melhores e só com o 

empenho e dedicação de vocês   que nós quando falo nós me coloco na condição de cidadão e 

assim conseguiremos das melhores. Agradeço a Presidência desta Casa por ter cedido esse espaço 

para falar um pouco da nossa atuação à frente da Associação Consórcio e Municípios de Belo 

Monte, já início explicando um pouco que a maioria da população ainda imagina que a CBM é 

uma repartição da Norte Energia e não é na verdade o Consórcio Belo Monte é um Consórcio de 

Municípios que luta para desenvolver a região e os municípios atingidos pela Hidrelétrica de Belo 

Monte e seu em torno. Então assumi a CBM este mandato no dia 05 de fevereiro, começamos a 

trabalhar na CBM junto com a Presidente Raquel que é a Prefeita de Placas e este ano a associação 

estar formando vinte anos desde sua criação. Desde a primeira vez da sua história nós temos uma 

mulher presidente da associação. Estamos esse ano comemorando vinte anos e temos o 

compromisso de ajudar a CBM e consequentemente todos os municípios consorciados que são no 

total de treze hoje consorciados a CBM para que consigamos trazer desenvolvimento pleno da 

nossa região. Então só para informar aos nobres colegas que nós temos atuação tanto dos 

municípios que fazem parte dos consórcios como também das outras associações como a MUT, 

como o Consórcio, Tapajós, para que juntos consigamos captar mais recursos, trazer mas rendas e 

trazer bons frutos para essa região. Informar que todo nosso trabalho ele precisa de parcerias, está 

junto para desenvolver as situações. Graças a Deus temos vários parceiros dentro da CBM, além 

de todo os Prefeitos incluindo o Prefeito de Altamira Claudomiro Gomes, onde nós temos um 

diálogo sempre aberto para ajudar a desenvolver e resolver os problemas da nossa população. Nós 

temos também algumas parcerias que eu preciso abrir parênteses para poder conseguir entender 

como funciona nosso trabalho. O primeiro deles é com o Deputado Eraldo Pimenta que desde o 

primeiro dia do meu mandato tem deixado seu gabinete aberto para que a CBM consiga 

desenvolver sua função. Tendo em vista que nós tivemos depois de dois anos paralisado a 

reativação do Plano Xingu Sustentável, esse plano foi criado uma luta parlamentar onde tivemos 

vereadores e deputados onde cinquenta por cento de ICMS arrecadado pelo Governo do Estado da 

Hidrelétrica Belo Monte que será desenvolvido para essas Prefeituras através do Consórcio Belo 
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Monte através de projetos e convênios. Só para vocês terem ideia Altamira recebeu 

aproximadamente um milhão e duzentos mil reais  para aquisição de máquinas onde vão comprar 

escavadeira  e outras máquinas que foi um pedido na SEDAP , onde o convênio está na fase de 

conclusão que deverá ser assinado nas próximas semanas e no máximo em noventa dias o governo 

do estado estará entregando esse convênio para Altamira é mais uma luta da CBM e que foi graças 

ao Governador Helder Barbalho por intermediação do Deputado Eraldo Pimenta que reuniu onze 

Prefeitos do Consórcio que graças a Deus  nós conseguimos ter esse resultado positivo. Vale 

ressaltar também que a partir dessa ligação, nós conseguimos o contato muito forte das repartições 

do governo do estado em nosso município. Quando falo isso é porque você que é vereador quando 

chega nas repartições não é atendido da forma que você deve ser atendido as vezes por você ter a 

bandeira partidária e as vezes   não é atendido da forma que você merece já passei por isso 

inúmeras vezes e isso e não vai acabar por ai. Mas quando você tem essa ligação coma pessoa de 

referência acaba ficando mais fácil. Então foi assim que iniciamos as parcerias, parcerias com a 

CEMAS, CETRANS, ARCOM, então com todas essas repar4tições cada Prefeito tem seu pedido, 

tem sua necessidade eles vem com a CBM e a gente e ai vamos nas repartições para conseguir 

marcar audiências e assim vamos conseguindo dar atuação necessária de cada entidade. Temos a 

questão da COAB, nos primeiros dias do mês de março estivemos reunidos com o governador 

fizemos parceria Altamira vai receber posto avançado da COAB, a COAB vai ter posto avançado 

em Altamira no prédio da CBM que é parceria do governo do estado junto com o Deputado Eraldo 

Pimenta, conseguimos construir duas salas dentro do prédio da CBM para ter um posto avançado 

aqui. Como é que vai funcionar esse posto Victor? Vamos fazer os cadastros aqui e esses cadastros 

vão para Belém? Não esses cadastros serão feitos aqui vamos ter engenheiro, assistente social, 

vamos ter toda estrutura da COAB dentro do Consórcio Belo Monte para atender todos os 

municípios com os associados e consequentemente com a população, isso é mais uma vitória da 

CBM nesses quatro meses. Temos outra pauta que é muito importante e essa peço apoio aos 

vereadores quando foi criado o PDRSX as Câmaras Municipais nunca tiveram voz participávamos 

como convidados. É importante todas as Câmaras se reunir fortalecer a Câmara Municipal de 

Vereadores, sabemos que as Câmaras Municipais são o para-choque do povo, todos os dias 

estamos nas ruas Câmara e população, por isso vi atrás dos vereadores para tentar resolver ou 

amenizar alguma situação. Então precisamos nos unir nesse momento, graças nosso empenho fui 

até Brasília juntamente com o Deputado Priante e conseguimos o lançamento de um novo decreto 

que de forma paritária vamos ter um Comitê gestor onde teremos a participação da sociedade 

organizada governo do estado, municípios e governo federal, isso foi uma luta que tivemos no 

começo do mês de março reuniões virtuais fomos para Brasília conseguimos levar dez Prefeitos, 

assessores junto com o Deputado Priante reunimos com o pessoal do MDR que é o senhor Rogério 

Marinho que é nosso Ministro de Desenvolvimento Regional, saímos de lá fomos direto para falar 

com o Dr. Francisco que é o senhor responsável pela elaboração desse decreto, conseguimos 

chagar ao meio termo  que foi aprovado dia vinte e três de junho e foi lançado o decreto onde 

reativa o Comitê Gestor do PDRX que precisa evoluir ainda  mais. Agradeceu. Fazendo 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 5069/20221, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro 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 511 e 512/2021, de inciativa o vereador João Estevam. Agradeceu. Em 
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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. 517 e 519/2021, de 

inciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 515 e 516/2021, de iniciativa da 

Enfermeira Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Silvano 

Fortunato, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio aos temas colegas 

para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 507 e 508/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato. 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 submeteu para VOTAÇÃO:  indicações 

n.ºs 507 e 508/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 509 e 510/2021, 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 515 e 516/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicação n.º 506/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito. Indicações n.ºs 511 e 512/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  

Indicações n.ºs 513 e 514/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza.  Indicações n.ºs 517 e 

519/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 520 e 521/2021, de iniciativa do 

vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 522/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. 

Indicação em conjunto n.º 518/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Enfermeira 

Socorro do Carmo. Indicação em conjunto n.º 523/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato e Enfermeiro Jaime. Aprovada 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: no dia vinte e oito de junho estive em audiência com a 

secretária de Viação e Obras e infraestrutura Priscila Couto, onde recebi informações sobre a 

bomba de água do bairro Paixão de Cristo, a senhora Priscila nos informou que hoje pala manhã 

será entregue a bomba. Então é mais uma vitória para a população Altamirense, mas uma vitória 

para os moradores do bairro Paixão de Cristo. Tenho certeza que dentro das possibilidades vamos 

vencer essa problemática do município. O Prefeito junto com om Presidente da Norte Energia 

estão em consenso para que no dia quatorze de julho para que possa solucionar esse problema.  

Aproveitando o momento quero falar sobre o Projeto de Lei “Prevenção a Diabetes” nas creches, 

escolas públicas municipais, ele vai iniciar no momento da matricula os responsáveis irão receber 

o formulário padrão e neste formulário terá algumas interrogações, se essa criança está ingerindo 

água além do normal, se essa criança tem feito muito xixi além do normal, se tem emagrecido 

muito ou se tem histórico de casos de diabete na família. Caso haja mas de uma resposta positiva 

neste formulário a instituição irá encaminhar essa criança para uma Unidade Básica de Saúde mas 

próxima de sua residência e posteriormente será avaliado por uma equipe multidisciplinar e será 

solicitado exames laboratoriais e após essa avaliação e exames o médico irá dar o diagnóstico se 

tem ou não o diabetes. E posterior a isso a alimentação ou tratamento promovido. Vale ressaltar 
que é de responsabilidade dos pais a entrega do atestado médico a direção e depois de entregue a 

direção ela irá encaminhar uma cópia ao prontuário escolar e encaminhar ao profissional 

nutricionista para estar fazendo o cardápio alimentar. Esse Projeto de Lei é de grande importância 

para o município, principalmente para que tenha um diagnóstico precoce. Sabemos que quando há 
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investimento na área primaria temos resultados lá na fase secundária, evitando internações e casos 

mais complicados de saúde. Então esse é nosso papel trazer resolutividade ao Poder Executivo, 

onde temos o papel de cobrar mas também temos o papel de trazer a solução para o problema. 

Dizer que ontem estive na Travessa Cicero Maia e pude acompanhar de perto os trabalhos de 

capina e assim trazendo novamente a trafegabilidade para a população está fazendo suas 

caminhadas, atividades físicas enfim. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi 

Teixeira, após os cumprimentos disse: dizer que estive em conversa com alguns secretários e 

dizer que essa conversa com ambos foi sobre a reforma administrativa, pergunta essa que fizemos 

na última quinta-feira quando houve a prestação de contas do município Prefeito presente do 

quadrimestre do mês de janeiro, onde fizemos a pergunta da criação das Secretarias que somos 

defensores desde o início e principalmente da criação da Secretaria  de Agricultura dada a 

importância para nosso município. Fizemos também uma pergunta onde foi respondida pela 

engenheira Priscila Couto, estaremos indo amanhã fazer uma reunião com ela e também na DIP 

conversar com a nova coordenadora para assim dar informações a população sobre ação de troca 

de manutenção de lâmpadas para que esse problema que é tão grande para nossa cidade ele 

comece a ser solucionado. No último domingo fomos em visita no ramal da Floresta juntamente 

com o vereador Jaime, assim como outras Vicinais e ramais do nosso município estão com a 

trafegabilidade bem complicada não somente nesses locais citados como também no ramal Cipó 

Ambé, esperamos o quanto antes que nessa janela de verão comece porque a população precisa. 

No último dia vinte e seis de junho foi comemorado o “Dia Mundial de Combate as Drogas”, 

temos falado aqui sempre dá importância do Centro de Independência Química que já construído e 

não está em funcionamento localizado no Assurini, essa o9bra bem falada pela vereadora Socorro 

na última quinta-feira, onde ela usou uma expressão interessante elefante branco e é verdade uma 

obra que precisa mais do que nunca funcionar. Há uma estatística muito grande de pessoas que 

estão enfrentando a dependência química. Nessas duas últimas semanas recebemos ligações de 

famílias que não tem condições   e os Centros que temos aqui precisa de apoio, temos um Centro 

de apoio parado, inclusive fiz uma indicação no início do ano para que fosse inscrito junto ao 

Ministério da Saúde para que assim recebesse esse recurso. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Assis Cunha, após os cumprimentos disse: gostaria de solicitar a essa Casa que 

encaminhasse uma documentação ao DEMUTRAN dando apoio aquele Departamento para que 

atos de vandalismo como aconteceu na Rodovia Transamazônica com a Avenida Irmã Clores para 

que isso não venha acontecer e a pessoa que assim agiu danificando o patrimônio. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, após os cumprimentos 

disse: dizer que solicitei ontem ao Prefeito em audiência que contrate um Neuropediatra, inclusive 

o vereador Tércio fez uma indicação solicitando a contratação desse profissional para o município 

de Altamira, nós tínhamos esse profissional mas ela veio a óbito e nós precisamos dessa reposição 

para o acompanhamento dessas crianças e jovens com autismo no município de Altamira. Ontem 

também na audiência solicitei ao Prefeito Municipal nós vereadores temos recebido reclamações 

com relação à saúde, então conversei com o Prefeito Municipal sobre as demandas que chegam até 

a nós e ele informou que vai resolver a situação juntamente com a secretária de saúde. Esperamos 

que isso aconteça em breve para que não se torne um caos a saúde do nosso município de 

Altamira. Também está sendo feito um pregão para os serviços médicos. Solicitei também que 

fosse desmembrado esse pregão por especialidades, então está sendo feito essa discussão na 

Secretaria Municipal de Saúde, não sei se vamos ser atendidos, o vereador Silvano e o vereador 
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Tercio é contrário, porque realmente que fosse por especialidade e não um pregão com todas 

especialidades ou seja um único ganhador. Então esperamos que nossa voz seja atendida porque 

será o melhor para o município de Altamira. Gostaria de parabenizar uma colega enfermeira que 

faz um trabalho de excelência a Jocilane que é responsável pela imunização do município de 

Altamira. Em nome dela parabenizo todos os enfermeiros que estão trabalhando na questão da 

vacinação, os técnicos da Vigilância Sanitária também. Dizer a vocês que participei de um 

comando médico na Agrovila Vale Piauiense, aonde parabenizo todos os profissionais, um grupo 

integrado multiprofissional que teve um trabalho muito bom na Agrovila Vale Piauiense. 

Agradeceu. Em seguida ao senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente 

para que também possa fazer uso da apalavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Silvano 

Fortunato, após os cumprimentos disse: na última sexta-feira dia vinte e cinco estive visitando a 

Unidade de Saúde da Brasília, não foi uma visita técnica e nem de engenharia que não é nossa 

praia e sim foi uma visita para observar aquele espaço que encontra-se bastante deteriorado 

precisando com urgência de uma reforma. O vereador Tércio já fez uma indicação sobre a 

necessidade da reforma, constatamos que há riscos há rachaduras enormes, fizemos registro 

fotográfico onde vamos emitir um relatório nessa semana para a SEPLAN para que possa 

providenciar com urgência a reforma. Quero informar ao vereador Tércio que no ano de 2009 nós 

elaboramos o projeto chamado “Saúde na Escola” (SE) esse projeto é responsável por levar nas 

escolas palestras dos profissionais qualificados e também de identificar aqueles alunos que tem 

problemas de saúde de variados tipos como miopia, autismo, imperatividade isso inclui crianças 

que possa ter hipertensão e diabetes tipo I. Esse programa pode incorporar esse projeto de Lei para 

que possa desempenhar com mas propriedade a verificação e a buscativa dos alunos 

principalmente te dos alunos do ensino fundamental para que eles possam ser encaminhados para 

atendimentos é um programa importante do Governo Federal que foi implantado no ano de dois 

mil e nove. Agradeceu. Em seguida o senhor Vice-presidente repassou a direção dos trabalhos ao 

senhor Presidente. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente agradeceu as senhoras e 

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 nove dias do mês de junho do 

ano de dois mil e vinte e um.   
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