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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEGUNDO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REAIZADA NO DIA VINTE E DOIS 

DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, a hora regimental 

reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira sob a Presidência do vereador Silvano 

Fortunato da Silva, os senhores vereadores: Vanderjaime Santos Leite, Maria do Socorro 

Rodrigues do Carmo, Thais Miranda Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva 

Brito, Davi da Silva Teixeira, Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves Soares, Olailton 

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

Brito de Oliveira. Sendo justificada as ausências dos vereadores Juares Giachini, (tratamento 

saúde) e João Estevam da Silva Neto (tratamento saúde). O senhor Presidente convidou todos a 

ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida 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 o senhor Presidente submeteu para 

apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Extraordinária realizada no dia 

vinte e sete de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo manifestantes, submeteu para 

votação, sendo aprovada a unanimidade. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Reunião Extraordinária realizada no dia vinte e nove de dezembro do ano 

de dois mil e vinte e um. Não havendo manifestantes, submeteu para votação, sendo aprovada a 

unanimidade. Em seguida passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias: SÓ LEITURA: Projeto de Lei n.º 074/2022, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que dispõe sobre a disponibilização de Cadeiras de 

Rodas manual para as pessoas com deficiência, gestantes e/ou idosos nos supermercados, de grande 

porte, restaurantes de grande porte, universidades públicas e privadas, escolas públicas e privadas, 

hospitais, aeroporto, terminal rodoviário e hidroviário, UPA, UBS, espaços públicos, shopping center e 

parque aquático. Projeto de Lei n.º 075/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre Reajuste aos 

professores da Rede Municipal de Ensino de Altamira e Projeto de Lei n.º 076/2022, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Especial no valor de R$ 

35.382.000,00, para atender dotação Orçamentária. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 056/2021, 

de autoria do vereador Olailton Carvalho Ferreira, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA 

RUA JOAQUIM PEDRO RIBAS”, tem a relatar, seguindo o artigo 50 do Regimento Interno dessa 

Casa, o que se segue: O projeto vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise, 

sob os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no 

inciso II do artigo 28 do Regimento Interno desta Casa. Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que visa 

alterar o nome da Rua F, no bairro Explanada do Xingu, para Rua Joaquim Pedro Ribas. Lido em 

Plenário no dia 14 de setembro de 2021, foi exarado o competente Parecer Jurídico por parte da 

Procuradoria Jurídica da Casa opinando pela aprovação. Em análise ao Parecer Jurídico Emitido pelo 

Doutor Procurador Jurídico desta Casa Legislativa, tenho que a propositura está em harmonia quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito, é pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 056/2021 de autoria do vereador Olailton Carvalho Ferreira. Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei 

nº 056/2021, de autoria do vereador Olailton Carvalho Ferreira, que “DISPÕE SOBRE A 
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DENOMINAÇÃO DA RUA JOAQUIM PEDRO RIBAS”, em conformidade com as conclusões do 

relatório exarado pelo Vereador Davi da Silva Teixeira, opina por sua APROVAÇÃO, por entender 

que a referida proposição atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica 

legislativa. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 

066/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização de concessão de Auxílio 

Financeiro em favor dos programas de ações nas escolas da Polícia Militar do Estado do Pará/PMPA, 

destinado a execução do Projeto de Supervisão Militar – Polo Altamira, tem a relatar, seguindo o 

artigo 50 do Regimento Interno dessa Casa, o que se segue: O projeto vem a esta Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação para análise, sob os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa, em obediência ao disposto no inciso II do artigo 28 do Regimento Interno desta 

Casa. Trata-se de projeto de lei que mira a concessão de autorização legislativa para que o Poder 

Executivo possa integralizar o repasse financeiro aos policiais militares colaboradores, com a execução 

do Projeto de Supervisão Militar Educacional – Polo Altamira, a ser implantado aos alunos a EMEF 

Professora Raimunda Rodrigues Mota, localizada no bairro Bonanza, cuja meta principal é fomentar 

disciplina do corpo discente, bem como, o desenvolvimento da cultura de caráter cívico e de formação 

e cultivo de valores éticos e morais no município de Altamira. O projeto foi lido em Plenário no dia 23 

de novembro do corrente ano, durante a 12ª Reunião Ordinária desta Casa, foi exarado o competente 

Parecer Jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa opinando pela aprovação. Em análise ao 

Parecer Jurídico Emitido pelo Doutor Procurador Jurídico desta Casa Legislativa, tendo que a 

propositura está em harmonia quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e no mérito, opina 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 066/2021, de autoria do Executivo Municipal. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação por seus membros infra-assinados, após analisar o 

Projeto de Lei 066/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização de 

concessão de Auxílio Financeiro em favor dos programas de ações nas escolas da Polícia Militar do 

Estado do Pará/PMPA, destinado a execução do Projeto de Supervisão Militar – Polo Altamira em 

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

Comissão opina por sua APROVAÇÃO, por entender que a referida proposição atende os aspectos 

constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Requerimento n.º 007/2022, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao Executivo Municipal, instituir através de 

Lei, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providencias. No âmbito do 

Programa Municipal de fomento ao Desenvolvimento Econômico, cuja finalidade essencial e propiciar 

progresso e desenvolvimento sustentável em Altamira. Pedido de Informação n.º 011/2022, de 

iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio Brito, Thais Nascimento, Tania Souza e Adevaldo Brito, 

com base no pronunciamento do senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, na Reunião de 

Abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Altamira, realizada no último dia 15 de fevereiro, 

requere que a Secretaria Municipal de Saúde, envie à Câmara Municipal de Altamira, cópia do 

contrato do médico plantonista e responsável pela avaliação da senhora Luciene Albuquerque, visando 

identificar a forma de contratação e sua situação junto ao CRM (Conselho Regional de Medicina). 

Requer também: cópias das fichas de atendimentos e admissões da senhora Luciene na UPA e HGA; 

cópia da AIH de transferência da UPA para o HGA; AIH preenchida pelo médico que admitiu a 

paciente no HGA; cópia da AIH do médico que marcou o procedimento cirúrgico para o dia seguinte e 

também cópia do sistema de Regulação de Leitos (cadastro de pacientes). Pedido de Informação n.º 

012/2022, de iniciativa das vereadoras Thais Nascimento e Tania Souza, que requerem ao senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal e ao senhor Maxciney Pacheco - Secretário Municipal de 
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Educação, enviar para a esta Casa, cópia dos seguintes documentos públicos: a) - Cópia de todas as 

notas pagas e demais despesas realizadas com os recursos recebidos da quota municipal do salário-

educação. b) - As cópias solicitadas no item “a” devem ser as correspondentes aos montantes 

informados no portal online do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a saber: 

 

- Indicação n.º 833/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Helder 

Barbalho – Governador do Estado, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, realizar o 

serviço de revitalização das câmeras de vídeo monitoramento já existentes em Altamira, como 

também, a ampliação dos serviços para os bairros e os RUCs São Joaquim, Água Azul, Jatobá, Casa 

Nova e Laranjeiras. Indicação n.º 834/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar chuveiros 

nas proximidades das escadarias que dão acesso as praias artificias em Altamira. Indicação n.º 

838/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, fazer a doação de um terreno localizado na Rua Joventina Acácio 

Barbosa, no Conjunto Santa Benedita, para construção de um Templo da Igreja Evangélica 

Congregação Betel. Indicação n.º 839/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, 

que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, enviar para esta Casa de Leis, para 

tramitação e votação, Projeto de Lei criando o Piso Salarial dos servidores Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem, Auxiliares e Parteiras no município de Altamira. Indicação n.º 845/2022, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Departamento de Iluminação Pública, realizar os serviços de manutenção e troca 

de lâmpadas na rede de iluminação pública na Rua da Chácara, no bairro São Francisco. Indicação n.º 

823/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito (DEDÉ), que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

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

como: manutenção de meio fio, calçada, linha d´água e pavimentação asfáltica na Rua das Violetas, no 

bairro Boa Esperança. Indicação n.º 830/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito (DEDÉ), que 

sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o 
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serviço de encascalhamento no ramal Cupuzinho, próximo ao Recanto Cardoso. Indicação n.º 

824/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar a reativação do Cadastro Auxilio Brasil 

no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 825/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, que 

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

implantar um sistema de tratamento de água potável, como também, a rede de esgoto nos distritos de 

Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Indicação n.º 826/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson 

Soares (Nelsinho Campeiro), que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, disponibilizar maquinas para realizar os serviços de reabertura e 

terraplenagem do Travessão Dispensa II, no Assurini. Indicação n.º 827/2022, de iniciativa do 

vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro), que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através do Departamento de Iluminação Pública, realizar o serviço de recuperação da rede 

de iluminação pública na Rua Santa Luzia, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 828/2022, 

de iniciativa do vereador Juares Giachini (Palito), que sugere ao senhor Ualame Machado – Secretário 

de Estado de Segurança Pública, construir um prédio próprio para o destacamento da Policia Militar do 

distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 829/2022, de iniciativa do vereador Juares Giachini 

(Palito), que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, construir mais 03 (três) Salas de Aula na EMEF João Paulo II, no distrito de Castelo de 

Sonhos. Indicação n.º 831/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que sugere 

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

serviços de recuperação e encascalhamento da ladeira, no Km. 27, do Travessão do Cajá I, no Assurini. 

Indicação n.º 832/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que sugere ao senhor 

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

recuperação e encascalhamento da ladeira próxima a propriedade do senhor Almiro Ribeiro, no 

Travessão Gorgulho da Rita, no Assurini. Indicação n.º 835/2022, de iniciativa da vereadora Tânia 

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

competente, realizar os serviços de reforma dos banheiros do Mercado Municipal Central de Altamira. 

Indicação n.º 836/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, instalar aparelhos de televisão nos 

apartamentos para pacientes internados do HGA – Hospital Geral de Altamira. Indicação n.º 837/2022 

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

através da Secretaria competente, realizar os serviços de reabertura e limpeza, com terraplenagem e 

coleta de entulhos nas Ruas da Igreja, Farinheira, Monteiro, Zico, Veacos e Finado Vicente e, nas 

Travessas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, na agrovila Sol Nascente, no Assurini. Indicação n.º 847/2022 de 

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

através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, tais como: com galeria pluvial, 

linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Alamedas Itajubá, 03 

Corações e João Pessoa e Avenida Uberaba, no bairro Alberto Soares. Indicação n.º 841/2022 de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar melhorias estruturais no prédio do Shopping de Variedades 

de Altamira, Camelódromo José Góes e, através da TV Altamira realizar na grade de programação 

local e através da internet, publicidades e propagandas, mostrando a população os produtos 

comercializados. Indicação n.º 842/2022 de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de Tapa 
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Buraco nas Ruas 08 e 13, no bairro Jardim França. Indicação n.º 843/2022, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar os serviços emergenciais de terraplenagem no bairro Mexicano. 

Indicação n.º 846/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que sugere ao senhor 

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

emergenciais de tapa buraco na Rua WE-02, WE-05 e WE-07, no bairro Colinas. Moção n.º 032/2022, 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que sugere que seja consignada Moção de 

Reconhecimento e Aplauso a Equatorial Energia, pelos trabalhos realizados, levando energia elétrica 

de qualidade para 230 famílias que residem no bairro Lama Negra. AVULSOS: Ofício n.º 

006/2021/GAB.VER DAVI., encaminhado perlo vereador Davi Teixeira. Em seguida o senhor 

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

Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei 

056/2021, de autoria do vereador Olailton Carvalho Ferreira, que “DISPÕE SOBRE A 

DENOMINAÇÃO DA RUA JOAQUIM PEDRO RIBAS”. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, favorável Projeto de Lei nº 056/2021, de autoria do vereador Olailton Carvalho 

Ferreira, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA RUA JOAQUIM PEDRO RIBAS”. Projeto 

de Lei 056/2021, de autoria do vereador Olailton Carvalho Ferreira, que “DISPÕE SOBRE A 

DENOMINAÇÃO DA RUA JOAQUIM PEDRO RIBAS”. Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei 066/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a autorização de concessão de Auxílio Financeiro em favor dos 

programas e operações especiais da Polícia Militar do Estado do Pará/PMPA. Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei 066/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a autorização de concessão de Auxílio Financeiro em favor dos 

programas de ações nas escolas da Polícia Militar do Estado do Pará/PMPA, destinado a execução do 

Projeto de Supervisão Militar – Polo Altamira. Projeto de Lei 066/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a autorização de concessão de Auxílio Financeiro em favor dos 

programas e operações especiais da Polícia Militar do Estado do Pará/PMPA. Requerimento n.º 

007/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Pedido de Informação n.º 011/2022, de 

iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio Brito, Thais Nascimento, Tania Souza e Adevaldo Brito. 

Pedido de Informação n.º 012/2022, de iniciativa das vereadoras Thais Nascimento e Tania Souza. 

Indicações n.ºs 833 e 834/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 838 e 

839/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação n.º 845/2022, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 823 e 830/2022, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito (DEDÉ). Indicações n.ºs 824 e 825/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck. 

Indicações n.ºs 826 e 827/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro). 

Indicações n.ºs 828 e 829/2022, de iniciativa do vereador Juares Giachini (Palito). Indicações n.ºs 831 

e 832/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca). Indicações n.ºs 835 e 836/2022, 

de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 837 e 847/2022 de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 841 e 842/2022 de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 843 e 

846/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. Moção n.º 032/2022, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Olailton. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito, após os 

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e apoio para aprovação de suas matérias: Pedido de 

Informação n.º 011/2022, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio Brito, Thais Nascimento, 

Tania Souza e Adevaldo Brito e Requerimento n.º 007/2022. Em seguida fez uso da palavra a 
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vereadora Tânia Souza, que após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e apoio para 

aprovação de suas matérias: Pedido de Informação n.º 011/2022, de iniciativa dos vereadores 

Enfermeiro Tércio Brito, Thais Nascimento, Tania Souza e Adevaldo Brito; Pedido de Informação 

n.º 012/2022, de iniciativa das vereadoras Thais Nascimento e Tania Souza e Indicações n.ºs 835 e 

836/2022. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, que após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e apoio para aprovação de suas matérias: Indicações n.ºs 841 e 842/2022. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton, que após os cumprimentos dirigiu-se 

aos demais colegas e apoio para aprovação de suas matérias: Indicações n.ºs 843 e 846/2022 e Moção 

n.º 032/2022. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que após os 

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

838 e 839/2022. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e apoio para aprovação de suas matérias: Indicações n.ºs 837 e 847/2022. 

Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, que após os cumprimentos dirigiu-se 

aos demais colegas e apoio para aprovação de suas matérias: Pedido de Informação n.º 011/2022, de 

iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio Brito, Thais Nascimento, Tania Souza e Adevaldo Brito. 

Pedido de Informação n.º 012/2022, de iniciativa das vereadoras Thais Nascimento e Tania Souza e 

Indicação n.º 845/2022. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente solicitou a vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal consultou 

ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque a votação de alguma 

matéria. Não havendo manifestantes submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 833 e 834/2022, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 838 e 839/2022, de iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação n.º 845/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Indicações n.ºs 823 e 830/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito (DEDÉ). Indicações n.ºs 824 

e 825/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 826 e 827/2022, de iniciativa do 

vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro). Indicações n.ºs 828 e 829/2022, de iniciativa do 

vereador Juares Giachini (Palito). Indicações n.ºs 831 e 832/2022, de iniciativa do vereador João 

Estevam (João do Fusca). Indicações n.ºs 835 e 836/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 

Indicações n.ºs 837 e 847/2022 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 841 e 842/2022 

de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 843 e 846/2022, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Olailton. Aprovadas a unanimidade. Em seguida submeteu para VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE/MESA DIRETORA: Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável ao Projeto de Lei 056/2021, de autoria do vereador Olailton Carvalho Ferreira, que 

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA RUA JOAQUIM PEDRO RIBAS”. Aprovado a 

unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, favorável Projeto de Lei 

nº 056/2021, de autoria do vereador Olailton Carvalho Ferreira, que “DISPÕE SOBRE A 

DENOMINAÇÃO DA RUA JOAQUIM PEDRO RIBAS”. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei 

056/2021, de autoria do vereador Olailton Carvalho Ferreira, que “DISPÕE SOBRE A 

DENOMINAÇÃO DA RUA JOAQUIM PEDRO RIBAS”. Aprovado a unanimidade. Parecer da 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei 066/2021, de 

autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização de concessão de Auxílio Financeiro 

em favor dos programas de ações nas escolas da Polícia Militar do Estado do Pará/PMPA, destinado a 

execução do Projeto de Supervisão Militar – Polo Altamira. Aprovado a unanimidade. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei 066/2021, de autoria do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização de concessão de Auxílio Financeiro em favor dos 
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programas de ações nas escolas da Polícia Militar do Estado do Pará/PMPA, destinado a execução do 

Projeto de Supervisão Militar – Polo Altamira. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei 066/2021, 

de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização de concessão de Auxílio Financeiro 

em favor dos programas de ações nas escolas da Polícia Militar do Estado do Pará/PMPA, destinado a 

execução do Projeto de Supervisão Militar – Polo Altamira. Aprovado a unanimidade. 

Requerimento n.º 007/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Aprovado a 

unanimidade. Pedido de Informação n.º 011/2022, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio 

Brito, Thais Nascimento, Tania Souza e Adevaldo Brito. Aprovado a unanimidade. Pedido de 

Informação n.º 012/2022, de iniciativa das vereadoras Thais Nascimento e Tania Souza. Aprovado a 

unanimidade e Moção n.º 032/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, aprovada pala 

maioria, recebendo 09 votos favoráveis, vereadores Enfermeiro Jaime, Socorro do Carmo, Thais 

Nascimento, Eládio Farias, Davi Teixeira, Assis Cunha, Ivonnelson Soares, Enfermeiro Olailton, Rene 

Heck e 03 (três) votos contrários, vereadores Enfermeiro Tércio Brito, Tânia Souza e Adevaldo Brito. 

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: dirigiu-se a 

representante da Equatorial Energia Eliane Rafaela, informando que irá fazer uma visita a empresa de 

energia. Falou de seus projetos apresentados nesta casa, projeto que solicita a disponibilização de 

cadeiras de rodas em estabelecimentos diversos. Outro assunto abordado foi em relação ao 

requerimento que trata sobre o desenvolvimento econômico e sustentável, o qual possa ser 

encaminhado a casa de leis um estudo para discursão para a melhoria do município, também fez 

propostas ao executivo municipal para que possa se reunir com os ambulantes em busca de solucionar 

os atuais problemas, reforçando que o executivo possa convocar esses trabalhadores para conversar e 

resolver. Ressaltou em sua o problema das operações tapa-buracos, os quais estão sendo realizados 

com péssima qualidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Ivonnelson Soares, que 

após os cumprimentos disse:  iniciou-se esclarecendo alguns fatos os quais mostrou que no primeiro 

ano ficou insatisfeito com as não realizações de serviços para a zona rural, em reunião com o vice-

prefeito veio a possibilidade de assumir a coordenação, onde assim teria todo suporte para que as obras 

pudessem avançar mais e mais, informou não ter mandato pois seu mandato é do povo que o mesmo 

representa na região do Assurini onde ele mora, disse que faria reuniões e depois traria a decisão final 

se assumi a coordenação ou permanece no pleito. Relatou que as notícias em redes sócias foram 

levianas, e que esse jogo e notícias são sujas. O importante é poder retribuir aos eleitores que 

acreditaram e acreditam, levando trabalho para região, pois independente do cargo a exercer ter boa 

representatividade ao povo de sua região é o mais importante. Relatou sobre o bom relacionamento 

com os parlamentares, e afirmou que as ações sendo realizadas tornaria em imediato a exercer o 

mandato. A vereadora Tânia Souza, solicitou um aparte, o qual lhe foi concedido, que após os 

cumprimentos disse: em relato falou de sua boa relação com vereador Nelsinho, onde pode estar em 

sua casa, mostrou entender as colocações do amigo parlamentar e demostrou também sua vontade do 

mesmo permanecer como vereador. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Ivonnelson Soares 

disse:  agradeceu o apoio e a amizade. A vereadora Thais Nascimento, solicitou um aparte, o qual lhe 

foi concedido, que após os cumprimentos disse: iniciou-se afirmando que fiscalizará o amigo 

parlamentar, disse não concordar, porém sendo para ajudar a comunidade e poder conseguir algo de 

bom ela torce por ele. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Ivonnelson Soares disse:  também 

agradeceu o apoio e toda amizade e força que a mesma sempre lhe deu. O vereador Enfermeiro 
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Tércio Brito, solicitou um aparte, o qual lhe foi concedido, que após os cumprimentos disse: que em 

ligação com o amigo puderam conversar sobre essa possibilidade, deixou claro que o apoia, e que 

quando foi levantado os maldosos comentários, comentou com a Vanessa não acreditar pois sabe de 

sua personalidade, desejou sorte e que continue com seu posicionamento forte, e que o Assurini é bem 

representado por ele e pelo amigo vereador João do Fusca. Finalizou reafirmando o desejo de sorte ao 

amigo e parceiro. Agradeceu. Em continuidade o vereador Ivonnelson Soares concedeu um aparte ao 

vereador Adevaldo Brito, que após os cumprimentos disse: começou discordando a fala do vereador 

Nelsinho quando o mesmo relata que não contribuiu, pois em sua fala diz que o parlamentar conseguiu 

sim contribuir pois votou em todos os projetos que foram para votação nesta casa de leis. Alertou o 

amigo sobre acordos em palavras, pois palavras o vento leva, assim aconselhando que seja tudo por 

escrito. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Ivonnelson Soares disse:  agradeceu afirmando ter 

gratidão a todos, e que ainda não era uma despedida pois as maquinas ainda não foram liberadas. Que 

este pronunciamento se deu devido as notícias terem sido divulgadas de forma leviana e falsa. O 

vereador Davi Teixeira, solicitou um aparte, o qual lhe foi concedido, que após os cumprimentos 

disse: torço pelo amigo Nelsinho, sabendo de todo empenho e trabalho, e ciente que o vereador não 

tem a caneta e nem poder de realizar, entende e deseja toda sorte. Que Deus lhe dê sabedoria e 

direcionamento no que for fazer, lembrou que a cadeira do parlamento vai até dezembro de 2024 e que 

caso entenda voltar que assim seja. E que o trabalho sendo feito a população ganhará. Agradeceu. 

Dando continuidade o vereador Ivonnelson Soares disse: agradeceu a todos os vereadores que se 

manifestarem. Agradeceu. Em seguida o vereador presidente Silvano Fortunato em nome do 

parlamento, sabendo não ser despedida e nem uma decisão formalizada, sabe ser uma decisão de fórum 

íntimo, onde o parlamento perde um soldado, caso seja confirmado sua saída porem não se perde um 

parceiro e amigo que poderá a voltar a qualquer momento. Voltar para o mando que é seu e que foi 

concedido pelo povo do Assurini que ele ama. Desejou boa sorte e reforçou que no que o mesmo 

precisar do parlamento estará à disposição. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Ivonnelson 

Soares disse: Concluindo agradeceu a todos e desejou que Deus abençoe a todos. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Adevaldo Brito, que após os cumprimentos disse: se entristecer ao ver vereador 

subir à tribuna e elogiar a saúde do município, pois sabe que a saúde está precária. Deixou claro que no 

dia que o prefeito indicar o presidente para a secretaria de saúde, ele elogiará, pois sabe de seu 

trabalho, competência e conhecimento na área da saúde. Disse que vários debates aconteceram para a 

melhoria da saúde no município, relatou as denúncias que foram feitas dele com o vereador Tércio, de 

várias mortes por negligencias, sendo que não consegue entender com tantos profissionais competentes 

como os colegas parlamentares da saúde para fazer as coisas andar e não são secretários. São pessoas 

morrendo, a saúde municipal não vai bem e continuam trocando seis por meia dúzia. Relatou as 

ligações que tem recebido de algumas classes que reclamam sobre a perseguição que tem sofrido pela 

atual gestão, reclamou em ver mulheres realizando serviços pesados braçais onde poderia ser homem a 

realizar as obras, o governo tem que parar, pensar e ver o rumo que precisam tomar para ter o ser 

humano em primeiro lugar. Citou ser de acordo que o prefeito chame a classe do camelô para 

conversar e arranjar uma solução para que eles possam trabalhar e ganhar seu pão de cada dia. 

Afirmou saber que sabe que muita coisa está sendo feita, mais sabe que tem muita coisa ainda 

precisando ser feita, o prefeito garantiu que iria fazer esse ano toda zona rural de Altamira e uma parte 

do município de souzel. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, que após 

os cumprimentos disse:  Como vereadora, para o ano de 2022, tem muitas pautas para pedir, tanto para 

o município de Altamira como Castelo de Sonhos, há preocupação com os projetos “Manus” e outros 
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em relação a ter ido até os moradores de Castelo de Sonhos, pois lá tem uma carência enorme onde se 

necessita muito dessa extensão dos projetos. Vi que a vereadora Thais pediu para nosso Gov. Helder 

para que possa levar para Castelo de Sonhos o Parapaz, acredito que o presidente Silvano irá 

programar a viagem há Castelo, e a ele também quero parabenizar em relação ao pagamento dos 

assessores, pois eu fiquei triste em ver a possibilidade dos assessores não receberem seus salários, mas 

o presidente providenciou e eu, mas uma vez parabenizo. É importante lutarmos para que melhore os 

repasse desta casa para que possa melhorar nossas vidas de parlamentares, nós não temos estrutura de 

trabalho, eu sou convidada a fazer algumas visitas e vejo que meu carro não chega lá. Temos 

problemas com o combustível, vejo que o presidente sozinho não consegue. Eu estou aqui para 

representar meu povo, para lutar pelas pessoas que passam fome, eu tenho inúmeras solicitações, 

preciso saber qual será a prioridade do prefeito Claudomiro, se será somente a educação, o povo que 

está no HGA está desassistido, então eu preciso bem claro que temos ferramentas para trabalhar aqui 

pois o que mais temos é demandas. Irei pedir na próxima semana um pedido de informação como está 

funcionando os serviços de laqueaduras. Precisamos trabalhar juntos. Em seguida, o senhor Presidente 

consultar ao soberano Plenário, para saber se o mesmo acatava acrescentar mais 30 (trinta) minutos ao 

tempo regimental da Sessão. Aprovado a unanimidade. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Enfermeiro Olailton, que após os cumprimentos externou apoio ao amigo Nelsinho, relatou sobre a 

reunião que teve com o prefeito Claudomiro e o secretário de educação Maxinei, onde estiveram com 

um técnico do polo tecnológico do Xingu. Fico feliz em ver que sairá do papel e começará no projeto 

esperança, poderemos ter breve os avanços desse polo aqui, onde equipamentos em 3D serão feitas por 

nossos alunos. Relatou com alegria do lançamento da pedra fundamental do hospital materno-infantil, 

onde se houve tantas lutas da vereadora Socorro e do presidente Silvano, e hoje é compromisso feito 

pelo nosso Governador Helder juntamente com o prefeito Claudomiro. Falou da visita que fez ao 

amigo Luciano rei das celas, para ver sobre os alagamentos que era corriqueiro, e o amigo informou 

que os pedidos na época serem feitos ao executivo e realizado os serviços, há sete meses que não alaga 

e isso é muito importante. Esteve com alegria no lançamento do Festival Folclore do Xingu, da 

entidade AGFAL a qual precisa de ajuda, estou caminhando em todas as áreas, desde o esporte à saúde 

e cultura. Conversei com os ambulantes e busquei saber o que será feito com eles, e fui informado que 

será feito um cadastro para que eles possam ser encaminhados para o local que poderão trabalhar, em 

conversa com o Maia Jr. Ele reafirmou que todos serão relocados paras os locais apropriados. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, que após os cumprimentos 

iniciou falando da participação da assinatura de ordem de serviço do Hospital Materno-Infantil, 

parabenizou a todos os envolvidos como os movimentos sociais. Estamos nos trametes para 

reinstalação do Parapaz em Castelo de Sonhos, onde o conselho tutelar através da amiga Cleudinar que 

me procurou. Sobre o assunto do repasse para a Câmara temos que fortalecer o parlamento pois assim 

poderemos ter qualificações para os servidores, qualificação para os vereadores, precisamos estudar, 

ninguém nasce sabendo. A presidência precisa de todos nós juntos para dar seguimento a casa. 

Absurdo a Câmara de Altamira receber a metade do valor que deveria receber. O prefeito tem que 

fazer o repasse da forma correta. Peço que os assessores que trabalham na prefeitura respeitem os 

vereadores, estamos aqui através do voto e somos os fiscais do executivo, não aceito ninguém vir 

intimidar vereador nos corredores desta Casa. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: Desejou que a decisão do amigo Nelsinho seja o 

melhor para ele e que qualquer decisão terá seu apoio, falou da visita que fez aos moradores do bairro 

da Liberdade, Airton Senna e Santa Ana, onde ali pode ver algumas demandas começarem a ser 
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atendidas, e com isso agradeceu a coordenadora da iluminação pública pelo pronto atendimento que 

deu ao pedido. Relatou com a alegria e emoção a assinatura do convenio que foi firmado entre o 

governo do estado e a prefeitura para a construção do hospital materno-infantil, firmando um repasse 

de dezenove milhões feito pelo governador, será aguardado o repasse de doze milhões da Norte 

Energia, e caso não seja feito o prefeito Claudomiro falou que a prefeitura faria o repasse da 

arrecadação municipal, não deixando penalizar a construção do hospital, agradeceu ao Governador 

Helder e aos deputados que estiveram presentes com suas emendas, o tomógrafo do HGA que de 

acordo com o prefeito é de um milhão e cem reais, o hospital geral está sendo reformado para receber 

os equipamentos em espaço adequado, cobramos do governo do estado a agência transfusional para 

poder ter agilidade quando o paciente precisar de uma transfusão sanguínea, agradeceu também pela 

parceria ao governo do estado pelo os vinte quilômetros de asfaltos através da SEDOP, que destinou 

asfalto para os bairros Paixão  de Cristo , Santa Ana , Nova Altamira , Liberdade e Independente, e 

nove quilômetros de asfaltos para Castelo de Sonhos pois ali necessita que seja feito rapidamente, onde 

receberam duas ambulância  uma pra Castelo e outra pra Cachoeira da Serra. Estive com prefeito 

municipal, secretaria de saúde, vereador Olailton, demais autoridades e servidores do hospital geral, 

onde se tinha um cadastro realizado em dois mil e dezenove, e em dois e vinte foi liberado um recurso 

e no ano passado foi feito licitação onde foi adquirido equipamentos para a UCI neonatal e camas PPP, 

camas onde a mulher fica no antes do parto, no parto e no pós-parto.  Fico feliz como profissional de 

saúde, recebemos inúmeros aparelhos como também três ambulâncias. Feliz fiquei em também 

participar da pedra fundamental da escola de tempo integral no local do Dr. Otacílo Lino, parabenizo o 

governo municipal, falou sobre a regulação que passou anos em casa aluga e que na segunda feira ou 

terça da semana seguinte será inaugurada em prédio próprio. Isso é um grande ganho para todos os 

usuários. Precisamos da ampliação do hospital regional com mais leitos, mais consultas. Deixou seu 

repúdio a coordenadora da educação rural Josy e que a mesma respeita esta parlamentar. Agradeceu. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, que após os cumprimentos falou sobre 

as demandas do banheiro público no mercado municipal, a secretaria de obras me informou que já 

solicitou o material e logo estará sendo realizado, com relação a saúde e o caso da professora que 

faleceu, este caso já está sendo apurado e tomada as medidas cabíveis. Sobre os trabalhos no 

cupuzinho e localidades próximas já estão sendo realizadas, sobre as licitações das maquinas que o 

vereador Nelsinho solicitou ela já ocorreu e já está em processo de contratação e logo estará sendo 

disponibilizada para realizar os trabalhos na zona rural. Aqui trazemos os problemas, porém também 

levamos as soluções para o executivo sobre todas as demandas. Em relação ao repudio aos três 

servidores da prefeitura que estão fazendo visitas aos órgãos públicos, solicitamos uma reunião para 

ver as abordagens e comportamentos para sabermos qual finalidade e o que podemos extrair de bom e 

ruim para a gente colocamos na balança para sabermos se continuam ou não. O caminho é buscar o 

que é bom para a população. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente disse: 

é importante ressaltar a visita do governo do estado e toda a comitiva, pois foi uma luta de décadas 

colocadas em um papel que são de uma importância extraordinária para toda população de Altamira e 

região, essa vinda do governador do estado para em parceria com o governo municipal anunciarem a 

construção do hospital materno-infantil com capacidade de 76 (setenta e seis) leitos, isso não tem 

preço, é uma obra na envergadura de quase 40 (quarenta)  milhões de reais, sendo 19 milhões de contra 

partida do estado, cerca de 12 (doze) milhões que ainda vai se debater com a norte energia, lembrando 

que estes doze milhões foi debatido em dois mil e doze, e este valor devido à desvalorização da moeda 

e do câmbio da inflação. Importante colocar nesta conta o terreno que é um terreno comercial, está no 
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valor aproximadamente de 6 (seis) milhões e é onde funciona a secretaria de obras e infraestrutura, 

além dos projetos arquitetônicos das plantas que todos os projetos executivos precisam, ou sejam é 

uma obra que chegam à 40 (quarenta) milhões, esta obra sanará um défice histórico de mais de trinta 

leitos que nós não tínhamos e não temos. Muitos dos óbitos maternos que acontecem em nossa região é 

por falta de uma estrutura que de assistência as mulheres, e isso é inadmissível mulheres virem a óbito 

em parto por eclampsia, algo fácil tendo estrutura e profissionais adequados. Essa luta é de muitas 

mãos, eu me sinto com o dever cumprido nessa minha militância junto aos movimentos sociais, 

agradeço a Deputada Elcione Barbalho que destinou sua emenda de 800 (oitocentos) mil reais para o 

custeio do piso da atenção básica PAB e para o custeio de máquinas, agradecer ao Deputado de meu 

partido Cássio Andrade pela a ambulância destinada ao município de Altamira e a todos os deputados 

e deputadas que ajudaram com emendas parlamentares ao município, principalmente as escolas de 

tempo integral que o município irá construir, assim conseguiremos montar uma rede de proteção social 

as mulheres, as crianças e se somados aos projetos Manus, Galileu, e Esperança, teremos uma 

cobertura assistencial nunca vista neste município. Nós estamos aqui para dizer que a Câmara tem sido 

fundamental na formatação desta rede proteção pois a final de contas esses projetos foram votados e 

aprovados aqui, ao tomógrafo que foi uma emenda do deputado Júnior Ferrari se não me engano, no 

valor de um milhão e cem reais é muito importante pois este equipamento ajudará aos médicos 

prescreverem o tratamento seguro e adequado aos pacientes, só para terem ideia um exame de 

ressonância magnética custa mil e quatrocentos reais na rede privada, e nós estamos agora nesta luta 

junto a secretaria de saúde trazer para o município este serviço. Registrar o vacinometrô que está na 

primeira dose um percentual de 81,39 por cento, na segunda dose o percentual de 68,32 por cento e 

terceira dose um percentual de 19,03 por cento, 1,04 tomou a dose única da Johnson e o percentual de 

12,47 crianças de 05 a 11 anos tomaram a primeira dose, o qual chamo a atenção para o baixo número, 

precisamos de ações que façam com que nossas crianças sejam vacinadas pois vacina salvam vidas, 

vamos desmitificar as Fake News, sabemos das resistências porém a secretaria tem que avançar e 

buscar nossas crianças. No total aplicado em Altamira, o número de 177.695 doses aplicadas no 

município de Altamira, esforços do governo municipal e todas as parcerias. Não havendo mais nada a 

ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos senhores vereadores ao povo 

em geral e em nome de Deus encerrou a presente Reunião. Mandando lavrar a presente Ata, que após 

lida e aprovada será assinada. Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 

do ano de dois mil e vinte e dois.  
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