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ATA DA VIGÉSSSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

VINTE DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um na 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 Miranda do Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, 

Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva Teixeira, Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson 

Alves Soares, João Estevam da Silva Neto, Olailton Carvalho Ferreira, Roni Emerson Heck, 

Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso T.S.S Brito de Oliveira. Sendo justificada a 

ausência do vereador Juares Giachini, (Doente/COVID). Em seguida o senhor Presidente 

solicitou a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a chamada nominal das senhoras e 

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

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

Ordinária realizada no dia 22 de julho do ano de dois mil e vinte e um. 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 que faça a leitura 

das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação em conformidade com as conclusões é pela constitucionalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021, que dispõe 

sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentário para o exercício de 2022.  Parecer da 

Comissão de Agricultura e Política Rural favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021 de 

autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentário para o exercício de 2022. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentário para o exercício de 2022. Parecer da Comissão de 

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 

028/2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentário para o exercício de 2022.  Parecer da Comissão de Economia, Industria e Comércio 

favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021 de autoria do Executivo Municipal que 

dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentário para o exercício de 2022.  Parecer 

da Comissão de Educação, Cultura e Desportos favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 

028/2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentário para o exercício de 2022.  Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família 

favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021 de autoria do Executivo Municipal que 

dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentário para o exercício de 2022.  Parecer 

da Comissão de Viação e Transporte, Desenvolvimento urbano e Interior favorável à aprovação do 

Projeto de Lei nº 028/2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentário para o exercício de 2022.  Proposta de Emenda apresentada pela 

Relatoria da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias ao Projeto de Lei nº 

028/2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentário para o exercício de 2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável à aprovação das Emendas Impositivas apresentadas ao Projeto de Lei nº 028/2021, que 
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dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentário para o exercício de 2022.  Parecer 

da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação a readequação do 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. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação a readequação do 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, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi da Silva 

Teixeira, opinam por sua APROVAÇÃO, nos termos da Emenda Substitutiva apresentada, por 

entenderem que as referidas proposições atendem os aspectos constitucional, legal, jurídico, 

regimental e de técnica legislativa. AVULSOS: Ofício nº 106/2021-GAB/CULTURA, 

encaminhado pelo senhor Marcelo Souza dias – Coordenador de Cultura de Altamira, agradecendo 

ao vereador Enfermeiro Olailton, pela Emenda Impositiva destinando recursos na ordem de 

cinquenta mil reais a Pasta da Cultura de Altamira. Moção de Congratulação a Aplauso expedida 

pela Coordenação Municipal de Cultura agradecendo ao vereador Enfermeiro Olailton, por ter 

destinando recursos na ordem de cinquenta mil reais para ser aplicado na Cultura de Altamira. Em 

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

para DISCUSÃO:  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação 

do Projeto de Lei nº 028/2021.  Parecer da Comissão de Agricultura e Política Rural favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação 

favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021. Parecer da Comissão de Defesa do 

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021. 

Parecer da Comissão de Economia, Industria e Comércio favorável à aprovação do Projeto de Lei 

nº 028/2021. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desportos favorável à aprovação do 

Projeto de Lei nº 028/2021. Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021. Parecer da Comissão de Viação e Transporte, 

Desenvolvimento urbano e Interior favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021.  

Proposta de Emenda apresentada pela Relatoria da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 

Ambiente e Minorias ao Projeto de Lei nº 028/2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe 

sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentário para o exercício de 2022. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação das Emendas Impositivas 

apresentadas ao Projeto de Lei nº 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentário para o exercício de 2022. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que destina: R$ 79.649,00 (setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove 

reais) para que proceda à reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade Serrinha. R$ 

58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) para que seja adquirido equipamentos para a Unidade 

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

vereador Silvano Fortunato que destina R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Centro Espírita 

Servidores de Jesus para ajudar na construção de uma creche. Proposta de Emenda Impositiva de 

inciativa do vereador Enfermeiro Jaime, 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 à reforma da Unidade de Saúde da Agrovila Princesa do Xingu. Proposta de Emenda 

Impositiva de inciativa do vereador Enfermeiro Jaime, 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 
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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, 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, 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 inciativa 

da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, 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 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, 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, 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, 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, 

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

tilápia. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que destina 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a SEMIS - Secretaria 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, 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, 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 à 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 à 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 

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 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 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, 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 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 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 Enfermeiro Tércio Brito ao Projeto de Lei n.º 028/2021, 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 
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e feminino.  Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Davi Teixeira ao Projeto de 

Lei n.º 028/2021, que destina R$ 25.649,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais) 

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 destina R$ 24.00,00 (vinte e quatro mil reais) à Secretaria 

Municipal de Cultura para aplicação em ações e eventos religiosos realizados pelo COPEA – 

Conselho de Pastores de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador Davi 

Teixeira ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que destina R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Secretaria 

Municipal de Esporte a fim de que esta aplique os recursos no apoio ao FUTSAL. Proposta de 

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

destina R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) à Secretaria Municipal de Saúde a fim de que 

proceda à 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 destina R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) à Secretaria Municipal de Saúde para 

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 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 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 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 do vereador Enfermeiro 

Olailton ao Projeto de Lei n.º 028/2021, que destina R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a 

Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS/Coordenação de Esportes, para aplicação nas 

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

de Lei n.º 028/2021, 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 

destina R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 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 cirurgias e aquisição de medicamentos utilizados nas castrações de animais de ruas na 
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cidade de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva de inciativa do vereador João Estevam ao 

Projeto de Lei n.º 028/2021, 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 no Travessão da Firma, no 

Assurini.  Projeto de Lei nº 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentário para o exercício de 2022, com as emendas aprovadas.  Parecer da Relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação a readequação do 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. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação a 

readequação do 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, em 

conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi da Silva Teixeira, 

opinam por sua APROVAÇÃO, nos termos da Emenda Substitutiva apresentada, por entenderem 

que as referidas proposições atendem os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de 

técnica legislativa. Readequação ao 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. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao senhor Vitoriano Bil, após os 

cumprimentos disse:  disse que está em falta de medicamento nos posto de saúde, no hospital. 

Disse também que tem vereadores que foram eleitos furando a fila do SUS e ainda continua com a 

mesma prática e assim não resolvem o problema da população Altamirense. Não sei qual o 

município que vocês vivem senhores vereadores mas o município que eu vivo tem, pessoas do 

Hospital Regional que sofreram acidente por conta da buraqueira da nossa cidade é obvio que 

esses buracos não surgiram hoje, mas já passou da hora de vocês saírem dessa onda de estarem 

colocando culpa no governo anterior e deixando a pessoa à mingua. Também falou com em 

relação ao vale alimentação que os alunos só irão receber duas recargas do cartão, em quanto 

deveria receber quatro recargas. Disse que os vereadores de modo geral não fazem seu papel e sim 

confraterniza com o Prefeito Claudomiro Gomes. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

Silvano Fortunato disse: Vitoriano você sabe que tem meu respeito você sabe que eu não encaro 

isso como ataque e nem como ofensa eu encaro isso como debate que podemos dialogar para 

construir juntos uma Altamira melhor para todos isso com oposição, situação com o governo, 

vereadores com os movimentos sociais, isso é importante como já disse não encaro isso como 

ataque e sim como críticas que temos que avaliar e que temos que melhorar sim. Agora entendo 

que tudo isso que você tem colocado isso eu particularmente não devolvo ataques a ninguém sou 

democrata vivemos em um estado democrata que é preciso respeitar as divergências e os 

posicionamentos, eu faço isso. Dizer a você que a maioria dessas pautas que você elencou na sua 

fala Vitoriano essa Câmara na quinta-feira doze vereadores estiveram reunidos com o Prefeito, 

Vice-Prefeito, Secretária de Saúde e tudo isso que você colocou nós colocamos ao Prefeito e o que 

ele nos pediu foi um prazo para entrega um cronograma aonde ele vai fazer um abastecimento das 

Unidades de Saúde, fazer a operação tapa buraco e fazer a substituição de lâmpadas e capinagem 

na cidade. Então isso foi colocado numa reunião de mais de cinco horas aqui nessa Casa onde 

tratamos de todos esses problemas que você colocou da comunidade. Agora só não posso ir para a 

rede social falar que está sendo feito isso ou aquilo que se ainda o trabalho tem que ser feito. 
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Então quero dizer que temos feito sim nosso papel essa Câmara é a primeira vez na história que 

ela não entra em recesso, os vereadores estão todos aqui trabalhando com exceção do vereador 

Juares por motivo de saúde. Essa Câmara já votou no primeiro semestre mas projetos do que os 

últimos oito anos projetos importantes como os Projetos Manus, Galileu, a regulamentação dos 

royalties, então nós temos sim um trabalho feito e não é só misso temos feito nosso papel de 

fiscalizar. Se as licitações estão com problemas e se foi judicializadas você sabe que a justiça é um 

outro poder e a justiça vai se manifestar no momento oportuno e essa Câmara será notificada não 

podemos fazer prejugações e condenamentos antecipados, a partir do momento que a justiça der a 

sentença de que houve irregularidades é dever e obrigação dessa Casa tomar providências, mas 

não podemos antecipar a culpa ou o julgamento das pessoas. O Trânsito julgado é longo e vocês 

conhecem o caminho da justiça e sabe como funciona você principalmente Vitoriano, que sempre 

aciona o Ministério Público quando tem seus direitos que você considera que estão feridos ou 

negados. Então assim estamos juntos sim para somar nessa luta aqui é a Casa de vocês é a nossa 

Casa é aonde podemos ter a voz como foi dada aqui. Agora precisamos respeitar o posicionamento 

e as divergências. Eu vi na história de Altamira a extrema direita com a extrema esquerda se unir 

estou vendo isso hoje. Então isso para mim é importante que haja uma união de esforços para que 

Altamira possa caminhar para dias melhores. Vocês sempre serão bem vindos desde que a 

manifestação seja ordeira, pacifica receberemos todos aqui. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente facultou a palavra ao senhor Gilmar – representante dos pescadores fazendo nova 

história, após os cumprimentos disse: quero dizer que democracia se faz assim ouvindo o povo 

quando você proíbe a entrada do povo, infelizmente teve que ser feito um manifesto para que 

algumas lideranças pudesse falar aqui na tribuna. Aqui pescadores, ribeirinhos, indígenas, enfim, 

tem vereador aqui que não é o primeiro mandato, então tem conhecimento suficiente das 

dificuldades que estamos enfrentando na nossa cidade. Quero ressaltar com todo respeito aqui não 

tem partido de direita e nem de esquerda porque aqui não existe facção aqui existe um povo 

trabalhador, guerreiro e humilde, não existe facção de nem de um lado nem do outro porque 

quando usamos as palavras temos que analisar a colocação, não vejo partido de direita e nem de 

esquerda. O que querem os é que os vereadores que na época da campanha foram em nossas casas 

para pedir um voto de confiança, e agora pergunto cadê projetos beneficiando os pescadores, os 

ribeirinhos cadê? Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton, 

após os cumprimentos disse: bem pessoal dizer que o controle social é muito importante o que 

vocês o que vocês estão fazendo aqui hoje nada mais é do que o controle social, essa fiscalização 

que parte em cima do poder público então apoiamos estamos aqui para ouvi-los vocês vieram para 

reivindicar vamos fazer as anotações que acharmos pertinentes e levar a adiante. Acredito que nem 

um vereador aqui se exime de fazer seu trabalho da melhor forma possível e assim tenta apoiar as 

comunidades que aqui estão reivindicando estou à disposição a toda as lideranças que aqui estão. 

Dizer que todos os concursados que aqui estão reivindicando seus direitos, cada um tem sua causa 

própria. As lideranças dos bairros como o senhor Gilmar acabou de falar aqui também está 

representando os ribeirinhos os pescadores, então estamos aqui para ouvi-los nessa manhã. 

Conversei com o João Mineiro ele me passou algumas informações com relação as licitações, 

quero repassar a vocês para assim redobrarmos as atenções a primeira licitação foi a dos trabalhos 

de tapa buraco e a segunda licitação relacionada à saúde. O cronograma na área de serviço na 

Prefeitura que ele está reivindicando são iluminação pública, água e os serviços básicos com 

transparência na aprovação das secretarias, então temos que ter a transparência com esses gastos. 
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Hoje é um dia histórico essa é a primeira reunião com a presença maciça do público. Hoje vamos 

votar a criação das secretarias que é de responsabilidade nossa essa Casa tem esse poder e os 

beneficiados são muitos, eu destaco os agricultores que precisam de apoio técnico para redobrar 

sua produção precisam ter um polo aonde ele possa se beneficiar.  Agradeceu. Em segunda fez uso 

da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os cumprimentos disse:  digo que é uma grande 

satisfação recebe-los aqui na Casa que é de vocês, onde estão aqui fazendo o que é justo 

reivindicando melhorias para o município de vocês. Nós representante da população nós 

precisamos ouvi-los e procurar o melhor mecanismo para resolver a situação do nosso município. 

Eu não vejo isso como baderna, vejo isso como forma de reivindicar por melhorias e garantir 

direitos. Contem comigo porque estou aqui para representar o povo eu não estou aqui para 

representar Prefeito e sim o povo de Altamira. Com relação a matéria do dia hoje estamos aqui 

para aprovar dois grandes projetos de grande importância para o município o Projeto de Lei LDO 

para o exercício 2022, projeto de grande importância, pois lá estamos trabalhando com o 

orçamento previsto para o município para o próximo ano. Analisando esse projeto enquanto 

vereadora e também enquanto relatora da Comissão Defesa do Consumidor do Meio Ambiente e 

Minorias. Pude constatar eu considero como erro, mas eu resolvi junto com a comissão tivemos 

um voto contrário isso é normal é democracia dentro do parlamento, mas isso não quer dizer que a 

vereadora que votou contrário ela tenha votado contra a população não é, é porque nós discutimos 

os projetos e algumas pessoas entendem que sim e necessário e outras que não, isso não quer dizer 

que a pessoa foi contra a população. a nossa emenda feita por esta comissão foi que muito me 

chamou atenção m relação ao analisar o Projeto LDO pude constatar que lá havia um tópico  que 

era a verba destinada para a construção, reforma e ampliação do gabinete do Prefeito no valor de 

quinhentos e sessenta mil trezentos e cinco reais e noventa centavos é um valor no meu 

entendimento  um pouco exorbitante e claro como ele precisa apresentar o orçamento  nada mais 

justo do que nós como comissão discutirmos sobre isso A Comissão do Meio Ambiente 

Consumidor e Minorias, exarou Parecer e encaminhou substantiva ao projeto contemplando, 

retirando do gabinete do Prefeito a verba no de cento e cinquenta mil reais e destinando para a 

construção, ampliação e reforma das escolas indígenas do nosso município. Pois aqui no 

Município de Altamira segundo dados informados pelo secretário de educação nós temos 

cinquenta e quatro escolas indígenas e o recurso que está previsto na nossa Lei Orçamentária no 

meu entendimento é insuficiente para esse feito. Sendo assim achei pertinente fazer essa emenda 

substitutiva destinando, remanejando recurso. Peço apoio aos meus pares para que possamos votar 

favorável, precisamos olhar pela minoria de nosso município. Quero deixar bem claro que atuei 

dentro da temática dentro das minorias, pois a temática da minha comissão. Comissão da defesa 

do Consumidor do Meio Ambiente e Minorias e que eu deveria atuar dentro do que desrespeita 

essa comissão e dentro dessa comissão nós olhamos pelos povos indígenas, Ribeirinhos e pelo 

pessoal da Resex e destinamos recursos que entendemos ser com valor alto que poderia 

contemplar essas pastas. Quero falar também sobre nossa reorganização administrativa é um 

projeto de grande importância porque um município como Altamira  ele merece sim uma 

secretaria de agricultura, uma secretária de cultura, uma secretaria de esporte, também merece 

uma secretaria de segurança pública, mas o que está acontecendo senhor Presidente na verdade o 

que não aconteceu é um projeto extenso é um projeto que no meu entendimento enquanto 

vereadora e cidadã desse município deveria ter tido uma discussão mais ampla em relação as 

outras secretarias que foram apresentadas nós já tínhamos a ciência de que seriam criadas  essa 
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três secretarias agricultura, esporte e cultura, eu entendo quem é de extrema importância para o 

município de Altamira. Mas as demais precisamos de mais discussão, precisamos ouvir o 

Executivo e sua equipe técnica no que o povo vai ser beneficiado com essas secretarias, qual o 

intuito, objetivo porque não adianta só somente votarmos porque o Prefeito mandou. A 

reorganização administrativa é importante é impertinente é, mas precisamos ouvir a população, os 

técnicos do Executivo. Eu preciso que ele expliquem detalhadamente qual será a real função 

dessas secretarias. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo, após os cumprimentos disse: dizer as senhoras e senhores que somos solidários com tudo 

que neta acontecendo em nosso município de Altamira, ouvimos os clamores somos daqui e que 

queremos o melhor para Altamira, por isso aceitei esse desafio de representar o povo e também 

trazer notícias boas para o município de Altamira através de nossas reuniões com o Executivo 

Municipal. Todos os edis dessa casa estamos incomodados com muitas coisas que estavam 

acontecendo como por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, aonde nesta Casa esteve a 

Secretária Municipal de Saúde, o Vice-Prefeito e Prefeito para que nós pudéssemos discutir 

melhorias para o povo de Altamira e aqui foi discutido foi uma reunião produtiva o que vocês 

estão sentindo nós estamos sentindo porque nós somos os representantes do povo nós recebemos 

diariamente aonde nós andamos essas reclamações. Recebemos aqui nessa Casa a secretária 

Romina, com muita propriedade ela colocou todas suas dificuldades na questão da licitação, do 

pregão pedimos ao Prefeito ele nos pediu um tempo e nós concedemos esse tempo para que 

realmente essas problemáticas sejam resolvidas. Então não estamos aqui, nós não somos palhaço 

do povo somos representante de vocês. Quando postam nas redes sociais várias coisas sobre os 

vereadores que estão omissos com as coisas. Embora estamos nas redes sociais, mas estamos nesta 

Casa discutindo melhorias para a população de Altamira, tenho certeza que a hora que vocês 

quiserem estaremos aqui. É a primeira vez como falou com muita propriedade o senhor Presidente 

que esta Casa não teve seu recesso branco porque tínhamos que discutir matérias importantes para 

o povo de Altamira por isso que estamos aqui. Dizer aos senhores e senhoras sobre a questão da 

infraestrutura com relação ao que todos estão clamando que são os buracos, o serviço de tapa 

buraco já está sendo realizado uma parte através da Prefeitura Municipal pela Secretaria de Viação 

de Obras, e a empresa começou hoje os trabalhos de tapa buraco, esses buracos eles não surgiram 

este ano, esses buracos já vem de muitos anos, todos os anos eles surgem e são tapados para que 

assim possa dar melhor trafegabilidade para o povo de Altamira. Estamos no dia a dia com o 

Prefeito cobrando e nós sabemos as dificuldades como falou o Presidente todo recurso público ele 

tem que sair de forma correta, eu não posso ter o recurso público e dizer hoje eu vou contratar essa 

ou aquela empresa para fazer os serviços de tapa buraco de Altamira ou também dizer vou naquela 

farmácia comprar todos os medicamentos que eu preciso para Altamira. A parte legal recurso 

federal todo ele tem que ser licitado, pregão eletrônico não pode ser de qualquer forma. Houve 

entraves no início da administração houve sim, por isso sentamos com o Executivo Municipal para 

que possamos dar andamento para com todas essas situações, temos situações agravantes com a 

Norte Energia, vários processos em andamento, pois a água eles querem nos entregar hoje temos 

água insuficiente para os moradores de Altamira que não chegam em suas torneiras. A Norte 

Energia fez todos os RUCs ela leva o que o carro pipa, não éramos para estarmos nessa situação. 

Então vamos aguardar a questão judicial para que a população de Altamira não sofra. Eu fui uma 

vereadora que no meu primeiro mandato fui contra Belo Monte, onde chamávamos de Belo 

Monstro devido as mazelas que causaram no nosso município de Altamira. No segundo mandato 
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estive no Jardim Independente I, fui Presidente da CPI da Lagoa o que fizeram com aquelas 

pessoas foi desumano nós fomos lá na chuva e vimos a agua entrando nas casas, idosos, crianças, 

as doenças aumentaram muito e a Norte Energia ainda insiste vão tirar algumas famílias e não 

todas que ali ficaram. Fizemos um parecer eu e o vereador Assis Cunha, juntamente com a 

assessoria jurídica e a engenheira, onde ficou provado que realmente aquele bairro foi atingido por 

Belo Monte pela questão populacional. Então não estamos de olhos fechados e sim de olhos 

abertos e vamos cobrar da Norte Energia o papel dela que ainda falta muita coisa a ser feita no 

nosso município de Altamira em questão das condicionantes do município de Altamira. A questão 

da iluminação pública teve uma questão no início do governo sobre a questão do repasse porque as 

pessoas dizem para esquecer o governo passado mas tem algumas coisas que dependem do 

governo anterior estava com debito e somente agora a três meses atrás que a Prefeitura começou a 

receber a iluminação pública, aonde foi feita licitação e já foi comprado material e a DIP já 

começou os trabalhos. Esse bate papo com o povo é de fundamental importância parta que vocês 

entendam o que realmente está acontecendo. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente solicitou 

a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que fizesse a verificação de quórum. Havendo número 

legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria 

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

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 

nº 028/2021. Parecer da Comissão de Agricultura e Política Rural favorável à aprovação do 

Projeto de Lei nº 028/2021.  Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável à aprovação 

do Projeto de Lei nº 028/2021. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 

Minorias favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021. Parecer da Comissão de 

Economia, Indústria e Comércio favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021. Parecer da 

Comissão de Educação, Cultura e Desportos favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021. 

Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 

028/2021. Parecer da Comissão de Viação e Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior 

favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 028/2021. Aprovados a unanimidade. Proposta de 

Emenda apresentada pela relatoria da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 

Minorias ao Projeto de Lei nº 028/2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2022. Rejeitada. Recebendo votos contrários 

dos vereadores: Tércio Brito, João Estevam, Tânia Souza, Assis Cunha, Adevaldo Brito, Roni 

Heck, Jaime Santos, Eládio Farias e Socorro do Carmo e votos favoráveis do vereadores: 

Thais Nascimento, Davi Teixeira, Olailton Carvalho e Nelsinho Campeiro.  Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação das Emendas Impositivas 

apresentadas ao Projeto de Lei nº 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentário para o exercício de 2022. Propostas de Emenda Impositivas de inciativa dos 

vereadores ao Projeto de Lei nº 028/2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentário para 2022. Aprovado unanimidade.  Projeto de 

Lei nº 028/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentário para o 

exercício de 2022, com as emendas aprovadas. Aprovado a unanimidade. Parecer da relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação a readequação do 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.  Aprovado unanimidade.  Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação a readequação do Projeto de Lei n.º 037/2021, de iniciativa do 
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Executivo Municipal, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal de Altamira, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador 

Davi da Silva Teixeira, opinam por sua aprovação, nos termos da Emenda Substitutiva 

apresentada, por entenderem que as referidas proposições atendem os aspectos constitucional, 

legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Aprovado unanimidade. 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.  Aprovado 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 Nelsinho Campeiro, após os cumprimentos disse: dizer que são construtivas mas quando 

fala de forma geral generalizada que todos vereadores são comprados, estão compactuados com 

atos ilícitos. Então isso se agrava muito porque ofende todos os vereadores, sabemos que nem 

todos vereadores compactua com isso na verdade tenho meu nome a zelar, tenho princípios aqui 

em Altamira, entrei nessa empreitada para contribuir com o município e até já pensei várias vezes 

em renunciar mas tenho uma comunidade a representar onde foram mil e seiscentos votos que a 

mim foram confiados. Então seria covardia da minha parte renunciar ao cargo. Quero dizer a 

vocês que estou do lado da comunidade, estou do lado da população em si, meu gabinete estar à 

disposição, qualquer movimento social, qualquer pessoa que queira vir, estou à disposição para 

ouvir as demandas. Quero agradecer aos pares que aprovaram o Projeto de Lei da criação da 

Secretaria de Agricultura, sabemos que vai ser um grande desenvolvimento para nossa região. 

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

dizer que esse ano devido a pandemia fomos obrigados a fazer por muitos meses as sessões de 

forma remota, voltando para cá ainda de forma não permitindo toda população. Sabemos que é o 

desejo de todos nós vereadores para que tivéssemos um espaço muito maior para que pudéssemos 

receber quantas pessoas fossem necessárias, porque você que vem aqui reclamar, reivindicar você 

está no seu direito de falar e sempre estaremos ouvindo. Quero colocar uma situação que não é por 

falta de diálogo de cobrança acredito que por parte dos nobres colegas edis e minha também não é 

porque temos ido até a alguns secretários que estão aqui hoje, os que eram coordenadores hoje 

estão secretários sabem da nossa ida e sabem também das nossas indicações, das nossas cobranças 

em relação as nossas indicações que são para a infraestrutura, na falta de iluminação pública , 

como já bem colocado aqui fizemos uma reunião convidamos a Secretária  de Saúde senhora 

Romina, para uma reunião aonde o Prefeito e Vice-Prefeito participaram e aqui foram colocadas 

as principais demandas da população, meu gabinete sempre estará aberto, nas redes sociais onde 

chegam as demandas, vamos visitar como fomos na última sexta-feira, estive no ramal da Floresta, 

estrada que dar acesso a paria do Massanóry. Fui também visitar o Loteamento Coração de Mãe e 

assim temos feito sempre, temos sempre atendido as pessoas que nos procuram. Fui a favor da 

criação das secretarias por entender que todas tem sua importância e entendo principalmente duas 

por geradoras de empregos e rendas como as Secretarias de Agricultura e a de Turismo, que dentro 

da formação de secretarias conseguirá capitar recursos. Temos que lembrar que a três meses atrás 

foi aprovada a regulamentação dos royalties e que cada pasta dessa ficou com o percentual, a 

Secretaria de Turismo ficou com dez por cento e a Secretaria de Agricultura ficou com dez por 

cento, também para a Defesa Civil, entre outras como Turismo. E agora com a criação de 

secretarias elas terão uma pasta importante e é dever nosso como vereador cobrar para que essas 

políticas públicas elas sejam levadas até ao povo. Sabemos que uma das principais demandas hoje 
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do município por mas que aconteça as bem mas benfeitorias que a cidade precisa que é clamor 

público é a questão do desemprego. Então entendemos que com essa criação principalmente da 

Secretaria de Agricultura e também da Secretaria de Turismo vai haver sim a geração de 

empregos. Fui favorável à aprovação da LDO, porém favoráveis as emendas que foram 

apresentadas e que não foram aprovadas por entender também que esses valores a gente não tira a 

gente remaneja de um lugar para o outro e que é aplicado num local de maior necessidades. Mas 

respeito a opinião de cada um dos nobres colegas.   Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos disse:  dizer que hoje foi um dia impar um 

movimento muito acentuado, ontem conversamos sobre isso falei com o Presidente nosso povo 

vão esta gritando nosso povo vão está pedindo para serem ouvidos, agradecendo o apoio do 

Silvano por ter concedido essa abertura. Mas eu gostaria que eles estivessem todos aqui no 

Plenário até ao final da nossa sessão, gostaria muito de ter falado ao Vitoriano da minha luta da 

nossa luta pela bancada da saúde o quanto nós temos cobrado, o quanto nós temos encaminhado 

ofícios, feito reuniões aqui nessa Casa relatando todas as denúncias que estamos recebendo da 

população. Quero dizer a todos vocês que ninguém aqui é cego, surdo e mudo que todos nós 

andamos nas ruas e todos nós sabemos das dificuldades e quando sentamos com nosso Prefeito ele 

mostra as dificuldades que ele encontrou em nossa cidade ele mostra a dificuldade de uma 

licitação de encontrar pregoeiros de verificar as questões das entregas de medicamentos, nós não 

somos a favor da falta de medicamento básico nos Postos de Saúde, de lençóis nos hospitais, dos 

profissionais não estarem sendo valorizados. Agora não me peça todos os dias para bater nessa 

tribuna para cobrar do Executivo coisas que ele está sabendo, eu preciso estar junto de nosso 

Prefeito para levar ideias até a ele do que eu tenho conhecimento da parte da saúde, da Regulação. 

O Vitoriano acusou de ver vereador furando a fila, gostaria que ele provasse qual o vereador que 

está furando fila porque todos os dias que eu luto aqui para fazer indicações é para fazer a fila 

andar, nossa saúde ela está travada há muitos anos e depois dessa pandemia que ainda estamos 

atravessando eu vejo a dificuldade de fazer um sistema de saúde funcionar e graças a Deus o 

Prefeito Claudomiro dar abertura para um vereador ir lá dar ideias, a equipe da medicina enfim 

chegam com o Prefeito ele ouve, mas depende de nós vereadores pegar e fazer as ações 

acontecerem não, esperamos que o Executivo trabalhe, agora não venha acusar vereadores disso 

ou daquilo não. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito, 

após os cumprimentos disse: fico muito feliz em se pronunciar após sua fala principalmente 

quando coloca sobre a cobrança, realmente é muito gratificante ter essa manifestação pacifica, 

ordeira do princípio ao fim. Mas gostaria que os manifestante estivesse aqui até ao termino da 

sessão para eles ouvirem a realidade de todos nós vereadores do que estamos fazendo pela 

população. Ouvi a fala atentamente do Vitoriano Bil, dizendo que tem vereador furando fila do 

SUS isso é uma denúncia grave, então ele tem que procurar o Ministério Público ele tem que levar 

o nome do vereador e não somente vir aqui acusar as pessoas. Há quinze dias atrás fui atacado 

cruelmente por uma emissora de televisão e como sempre trabalho tranquilo fui até a Delegacia de 

Polícia registrei o boletim de ocorrência, já foram ouvidas as partes e está aqui aprova de que 

nunca fiz nem um pedido de fechamento de Posto de Saúde na Ilha do Chicote e que foi 

destinação da emenda parlamentar de minha autoria. Então vereador Olailton com você trabalha 

com seriedade as coisas acontecem naturalmente. Fico muito feliz por ter sido eleito representante 

legal da população Altamirense sendo eleito de forma transparente pelo trabalho exercido pelo 

saudoso pai e pelo meu trabalho exercido enquanto estive à frente da pasta da saúde. O vereador 
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Adevaldo Brito solicitou um aparte o qual foi concedido:  após os cumprimentos disse:  quero 

destacar que o vereador Tércio Brito juntamente com este vereador tem procurado fazer um bom 

trabalho na saúde é tanto que entregaremos em alguns dias uma ambulância no valor de duzentos e 

cinquenta e cinco mil reais com UTI. E ainda aprovamos um Centro tipo I, na Vila Canãa 

localizado no Travessão da Firma. Também destinei o valor de trinta e oito mil reais da minha 

emenda impositiva para a compra de medicações. Então há boatos vereador de que vossa 

excelência está fechando posto de saúde é porque o palanque ainda não foi desmontado, peço para 

que seja desmontado o palanque para que possamos trabalhar juntos para a população de Altamira 

para assim trazer o que é de melhor para nossa população. Agradeceu. Dando continuidade o 

vereador Tércio disse:  quero deixar registrado sobre essa questão de que fui atacado pelo 

fechamento da Unidade Básica de Saúde localizado na Ilha do Chicote, porque não procurei em 

momento algum emissora de televisão, rádio para estar fazendo minha justificativa, esperei este  

momento que é meu momento de parlamento para trazer a verdade e veracidade dos fatos lido 

pelo Presidente da Câmara Municipal que eu fiz destinação para esta Unidade Básica de Saúde e 

não fechamento. Ouvi atentamente o colega Gilmar com relação onde ele diz que os vereadores 

não estão fazendo nada nas comunidades Ribeirinhas e pescadores. Quero deixar mas uma vez 

registrado que este vereador foi até a comunidade Ribeirinha Piranhaguara, tem uma escola numa 

comunidade grande onde estão pedindo que volte as aulas para esse moradores de lá, Piranhaguara 

é uma comunidade com a proximidade de sete horas de viagem de voadeira. Então estamos sim 

lutando para todas as classes Ribeirinha, zona urbana, zona rural. As pessoas que moram dm 

Maribel, Castelo de Sonhos tem representividade do nosso vereador Roni Heck, todos os 

vereadores estão lutando pelas classes sociais, mas sabemos que o Poder público é diferente da 

Instituição privada, temos que ter prazo respeitar o que é lei temos que fazer as coisas com 

transparência. Fico muito feliz pelas votação dessa secretarias que foram criadas onde parabenizo 

o chefe do Executivo Municipal senhor Claudomiro Gomes pelos Projetos encaminhados ao Poder 

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

cumprimentos disse: quero informar que da minha emenda impositiva destinei oitenta e oito mil 

oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos para AMPL (Associação de Moradores do 

Bairro Liberdade) uma associação antiga e que não conta com uma sede para que assim possa 

fazer eventos para os moradores algo que é muito importante. Também no pleito passado destinei 

que hoje chega em m´pedia de quase trezentos mil reais, para a comunidade do Cupiúba para a 

implantação de água. E agora nesse pleito destinei o valor de oitenta e oito mil oitocentos e vinte e 

quatro reis e cinquenta centavos para assim dar continuidade para complementar o sistema de 

abastecimento de água para aqueles moradores. Quero informar também que já está marcado uma 

audiência para os considerados loteamentos irregulares com o loteador senhor José Henrique 

proprietário do loteamento São Francisco. Assim também como já está se prevendo uma audiência 

com o Executivo Municipal no Airton Senna I, Airton Senna II e Seninha para discutir junto ao 

Executivo melhorias para aquele povo que ali residem. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: gostaria de falar 

sobre um projeto muito importante, como o Prefeito sempre fala essa Câmara aprovou vários 

projetos um deles muito importante que nós lutamos aqui no outro mandato para fazer a 

regulamentação dos royalties aonde destinamos um percentual para as secretarias para os distritos 

que antes não tinha. Então a sociedade civil lutou muito nesta Casa mês nunca conseguiu foi no 

governo do Prefeito Claudomiro com estes vereadores que conseguimos aprovar a regulamentação 
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dos royalties, isso é um avanço para o povo de Altamira, aonde estar locado e será fiscalizado nas 

secretarias. Dizer a vocês que nós ouvimos nesta Casa no gabinete do Presidente a sociedade civil 

sobre as demandas. Gostaria de falar também sobre a questão da Secretaria Urbana a SERUB que 

foi criada até hoje, no passado tínhamos o chão ilegal aonde o programa dizia chão legal nada mas 

era ilegal, se dava uma posse era na época da eleição que surgiu esse programa chão legal 

enganando algumas pessoas e não a todas assim dando título de posse, e o Prefeito Claudomiro 

Gomes estar criando as secretaria não para dar posse as pessoas de Altamira e sim para fazer o 

correto que é a titulação urbana isso sim e não dar posse aonde você  vai no cartório e não tem 

nada e sim a titulação urbana. Então é isso que parabenizamos o Prefeito Claudomiro Gomes pela 

secretaria muito importante porque antes se dava posse fazendo aquelas cerimônias grandiosas no 

Centro de Eventos e também no Centro de Convenções para assim enganar o povo em troca de 

voto cabresto e neste governo nós vamos ter a titulação urbana. É preciso mexer no passado para 

mostrar que o presente está fazendo o melhor. Gostaria também de dizer aos senhores e senhoras 

aqui presente que amanhã dia vinte e um do julho convido todos vocês o Vitoriano Bil, pensei que 

o colega Vitoriano Bil hoje como ele é coordenador do Sindicato muito importante que é da 

educação, não precisa prestar contas para nós mas pensei que ele fosse informar dos vinte e quatro 

mil reais que recebe mensalmente que é repassado dos professores para o sindicato onde é 

repassado para a Prefeitura e a Prefeitura passa para o sindicato que ele fosse explanar o que estar 

sendo feito com esse recurso e ele não falou nada, não nos ouviu ele só teve direito a fala. Então 

uma pessoa dessa tem compromisso com o povo? Não, não tem é somente críticas, não quer ter 

diálogo com os vereadores são palanques que ele ainda não desmontou, nos grupos e nas redes 

socais percebemos isso. Então estamos aqui para ouvir me coloquei a disposição a qualquer 

pessoa estou aqui para dialogar as demandas. Dizer que nós não fazemos obras, mas nós temos um 

poder somos legisladores temos o poder de chagar até ao Prefeito e solicitar através do diálogo e é 

isso que fizemos no dia a dia e através do diálogo vamos conseguir sim sou de Altamira e quero o 

melhor para nossa cidade e teremos sim dias melhores no município de Altamira. Neste final de 

semana estive no Quatro Bocas acompanhando a vacinação aonde uma equipe da Secretaria de 

Saúde vacinadores técnicos de enfermagem juntamente com os agentes comunitários do Quatro 

Bocas, aonde tivemos um público grande para se vacinar não somente contra o COVID mas 

também as vacinas de rotina das crianças, essa equipe está fazendo todo esse final de semana nas 

diversas localidades que temos na zina rural principalmente  as longínquas está fazendo esse 

trabalho  da Secretaria Municipal de Saúde. E também na zona rural de maior população como por 

exemplo, Princesa do Xingu, Vale Piauiense e Serrinha aonde está sendo feito e acompanhamos 

que foi uma solicitação dessa vereadora esses comandos de saúde que são necessários. Gostaria de 

dizer a vocês que no dia vinte e um teremos em nosso município uma célula aranha que é um 

técnico do HEMOPA, ele está vindo para Altamira no qual convido vocês, aonde está vereadora 

esteve duas vezes em Belém e nessas duas viagens conseguimos uma retroescavadeira através do 

Deputado Nilson Pinto e através também da Dra. Heloisa Deputada Estadual e vai se tronar 

realidade; após essa visita que vem do HEMOPA uma coisa  muito importante que é uma agência 

trasfuzional, que seria essa transfuzional? Hoje o HGA o paciente precisa fazer uma transfusão de 

sangue tem que pegar a amostra e ir para o HEMOPA vejam a distância. Após a implantação 

dessa agência as bolsas vão estar no próprio hospital, isso vai facilitar consideravelmente 

cumprimentos disse: para os usuários do SUS que precisarem de uma transfusão naquele hospital, 

então dizer as senhoras e senhores que estamos trabalhando. Durante seis meses as pessoas 



 
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 
 

cobrando fisioterapeuta, oftalmologista, assim o pregão foi feito a fisioterapia vai volta a 

funcionar, foi a Clifir e oftalmologista Dr. Carlos que em breve terá uma agenda marcada através 

da Regulação tanto a oftalmologia e fisioterapia para que possamos dar andamento na essa 

demanda reprimida no município de Altamira. Senhores e senhoras uma reunião produtiva, foi 

assim uma reunião histórica na criação dessas secretarias importantes para o município de 

Altamira. Não deixo de voltar ao passado enquanto estive aqui nesta Casa, aonde a maioria dos 

edis somente três votaram contra para destituir a Secretaria de Agricultura e hoje estamos votando 

a favor da criação dessa secretaria importante para o município de Altamira. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os disse: quero falar sobre a criação 

das secretarias acredito que todos nós sabemos da importância de cada secretaria criada de cada 

setor discutido, sabemos que esse é o anseio da população. Andamos de casa em casa como já foi 

falado pedindo votos e ouvindo as demandas e uma das demandas é as secretaria. Então hoje é um 

dia muito importante porque a Câmara de Vereadores o Poder Legislativo fez sua parte aprovando 

a criação dessas secretarias em prol do esporte, cultura isso é um avanço desta Câmara. Não é 

fazendo defesa da Câmara mas sendo justo, mas essa Câmara vem trabalhando desde o primeiro 

dia de mandato até hoje trabalhando incansavelmente em prol do povo, somo quinze vereadores 

onde divergimos em algumas propostas, algumas emendas mas sempre fomos favoráveis ao povo. 

As críticas como sempre falei nessa Casa elas serão bem-vindas sim elas são pertinentes. Mas tem 

que ser com responsabilidade, as críticas que ouvimos aqui hoje não foi em prol do povo e sim em 

prol de um grupo, em prol de interesse próprio. Então isso não é representar o povo é duro dizer 

isso mas infelizmente não é representação da população. Eu acho que democracia é ouvir e ser 

ouvido, nós estamos todos os dias aqui de segunda a sexta-feira, vocês encontrão vereadores nessa 

Casa, nos travessões, nas ruas. Dizer para a senhora Nilda que seu bairro já foi visitado inúmeras 

vezes por essa Câmara de Vereadores por mim e pelos meus colegas já tem demandas para lá, 

agora seria importante as pessoas que reivindicam que gritam, que usam mega fone, que 

compreendesse o trâmite legal de uma legislatura porque é fácil gritar, espernear é fácil dizer 

vocês não estão fazendo nada mas que tem que conhecer o trâmite legal de uma legislatura e que 

infelizmente essas pessoas que gritam, esperneiam elas estão mal informados em prol de benefício 

próprio elas não conseguem ouvir isso, não respeitam o direito de resposta falam na tribuna 

democraticamente essa Casa sempre vai dar espaço para a população, agora ouvir a verdade ouvir 

realmente o que está acontecendo falar é fácil. Então não é defesa é repúdio a alguns grupos não 

estou generalizando. Há pessoas que usam de má fé para ataques, informações indevidas com 

informações de que vereadores estão sendo comprados de que vereadores estão cruzando os 

braços que vereadores estão sendo conivente com o Prefeito, eu acho que tem que abrir o diálogo, 

tem que conhecer o trabalho. Conhecer principalmente o perfil de cada vereador. Este vereador 

que vos fala nunca foi e nem irá para a rua bater panelas, gritar ir para a rua fazer barulho em 

reivindicações, mas ele vai sentar com quem há de direito e levar todas as demandas. Agradeceu. 

Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente para que 

também possa fazer uso da palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador Silvano Fortunato, 

após os cumprimentos disse: dizer que não fico amedrontado, diante de manifestações, eu já fui 

manifestante, então eu vivi esse meio, sou desse meio e eu estou disposto a lutar pelo nosso povo.  

Quero agradecer a todos que pacientemente ouviram os vereadores enquanto democrata que sou 

por ter permitido as representações das lideranças das comunidades e de vários segmentos de 

movimentos socais que aqui tiveram que fizeram uso da tribuna e que sempre terão essa 
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oportunidade, esse acesso e essa liberdade com o parlamento, uma vez que o parlamento é a Casa 

aonde o povo deve se sentir bem confortáveis, seguros e representados. Nós não tivemos recesso 

branco essa Câmara uma vez mostra a que veio. Independente dos posicionamentos políticos e 

ideológico, quando eu disse união extrema de esquerda e união de extrema de direita eu gostaria 

que os que aqui estiveram se manifestando tivessem aqui para ouvir também porque gritar e falar é 

muito fácil, mas ouvir exige paciência, eu ouvi todos com muita paciência, gostaria que eles 

estivessem aqui para também ter essa mesma paciência com os vereadores que aqui se 

manifestaram. Quando estava me referindo a união estava me referindo não a facções como o 

companheiro colocou aqui, eu não chamei de facção são forças ideológica que cada um tem um 

pensamento político foi isso que me referi existe representação de esquerda eu sou do partido de 

esquerda PSB, o Adevaldo Brito de do partido de direita PSD mas a gente consegue no diálogo 

aqui dentro da Casa e chegar a alguns consenso as divergências são próprias do regime 

democrático, estado democrático de direito no brasil ele exige  que nós tenhamos diálogo 

paciência de ouvir e as divergências devem ser resolvidas através do diálogo e é isso que hoje 

nessa sessão histórica na vigésima sessão ordinária da Casa com a criação dessa secretarias dessas 

estruturas e dados status ao meu amigo Marcelo Secretário Municipal de Cultura por esta Casa 

não tem preço, não por ser o Marcelo  mas por  você representar uma luta por uma população e 

todo trabalho que você já fez como militante e as causas que você tanto defendeu. Não estou 

falando de ideologia falando de luta social diferente direitos de cidadania, moradia, alimentação, 

cidadania plena, saúde, educação, que é o que essa Casa defende. Aviso aos desavisados que esse 

parlamento ficará jamais guardado ou ficará de joelhos a quem quer que seja. Essa vozes que se 

levantam tem seus propósitos sem problemas, mas também temos os nossos que é defender o povo 

e nós faremos fomos eleitos pelo povo no dia quinze de novembro para representar cento e 

quarenta mil habitantes e todos nós estamos fazendo isso. Essa Casa faz história ao aprovar a 

criação dessas secretarias, aprovar uma LDO para o exercício para que tenha recurso para fazer as 

políticas públicas para o exercício orçamentário do ano 2022, mas ela faz história há não sair de 

recesso branco ao que temos direito e a primeira vez que isso acontece desde que essa Casa foi 

criada para podermos estarmos dia a dia aqui atendendo a população, trabalhando nas comissões 

temática que essa Casa tem e atendendo as reivindicações. Todos nós aqui se empenhamos para 

aprovar a LDO, aprovar essas secretarias. Todos os dias estou aqui atendendo a população todos 

os dias, então não estou fugindo, as redes sociais estão abertas as críticas, não apago comentários, 

não ando suprimindo o direito de liberdade de expressão de qualquer um porque eu ouço, eu 

analiso como tenho feito nos últimos dias e ai depois me manifesto, me pronuncio. Ficamos aqui 

nessa Casa cinco horas na quinta-feira com o Prefeito Claudomiro Gomes que nos pediu um voto 

de confiança ao parlamento e também pediu que esperássemos ele terminar o cronograma de obras 

que ele vai apresentar juntamente com a compra de medicamentos, compra de equipamentos para 

a DIP principalmente as lâmpadas de LED para substituir e melhorar a iluminação pública da 

nossa cidade, então foi uma reunião exaustiva. Tem vereador aqui que tem mandato para fazer sua 

agenda e dar o resultado dessa reunião, eu reservei a não fazê-lo para esperar o prazo que nos foi 

pedido para que possamos de fato tomarmos todas as providências que sejam necessárias. Não é 

porque o Presidente desta Casa é amigo do Prefeito Claudomiro que vai confundir os papeis 

Claudomiro é chefe do Executivo eu sou chefe do Legislativo e isso não se confundi, nossa 

amizade é fora dos mandatos, depois que terminar nosso mandato em dezembro de 2024 

continuaremos amigos sim, mas dentro do exercício do mandato nós vamos diferenciar a nossa 
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amizade vamos trabalhar como chefe de dois poderes até eu quando eu for Presidente dessa Casa 

ninguém vai ficar de joelhos e nem se acovardar em manifestação alguma.me pediram para 

suspender a sessão eu disse que não nós iriamos continuar e nós iriamos fazer  a sessão histórica 

como estamos fazendo e que nós iriamos votar as matérias porque as comissões trabalharam e 

essas matérias são para beneficiar o povo. Estra Casa votou quatro projetos de muita relevância o 

Manus que trata do primeiro emprego a jovens com até dezoito anos está em fase de cadastro onde 

será paga uma bolsa no valor de quinhentos e cinquenta reais. Votamos o projeto Galileu que vai 

disponibilizar as famílias o valor de trezentos reais, está em fase de cadastro. Votamos também 

talvez um dos projetos mais importante até o momento que foi a regulamentação dos royalties. 

Essa Casa passou quatro anos na gestão passada e não teve coragem nem de pautar essa matéria e 

nós em menos de quatro meses enfrentamos a resistência e fomos sérios porque somos sérios, não 

aqui brincando, esses fake new é em geral essa polarização que existe no brasil hoje sobre a e b, 

não traz benefício a ninguém só traz discórdias. Quem diz que somos comprados é um 

irresponsável, leviano quando diz que tem vereador aqui que recebeu um valor de cinquenta mil 

reais, isso é um desserviço que essa pessoa presta a população e que se for identificado como já 

fizemos outras vezes nós vamos processar para que prove, ai quando a pessoa tiver que pagar um 

advogado sem nenhuma condição e as pessoas que patrocinam não pagarem o advogado ai eles 

vão ver como faltar com a verdade com a população é cruel , algumas pessoas já estou 

processando ai quero ver se seus patrocinadores vão pagar advogado para eles e que não e barato. 

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

Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu as senhoras e os senhores 

vereadores e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião em nome de Deus 

mandando lavrar a presente Ata que após lida e aprovada será assinada. Aos vinte dias do mês de 

julho do ano de dois mil e vinte e um.  
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