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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

QUINZE DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  

Aos quinze dias do mês de março 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, Davi Teixeira, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da 

Silva Brito, Francisco de Assis da Cunha, Olailton Carvalho Ferreira, Tércio Gustavo Affonso 

T.S.S. Brito de Oliveira, Juares Giachini, (participação on-line), Roni Emerson Heck e Tânia 

Souza da Silva. Sendo justificada as ausências dos vereadores Ivonnelson Alves Soares (zona 

rural), João Estevam da Silva Neto (doente), O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé 

para entoarem o Hino Nacional Brasileiro. 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 Ordinária realizada no dia oito 

de março do ano de dois mil e vinte e dois. 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 080/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que nomina próprio municipal, o 

Centro de Eventos, localizado na Avenida Govenador Jáder Barbalho, no município de 

Altamira/Pará, passa a denominar-se Centro de Eventos Dr. Tiago Pereira do Carmo Júnior (Dr. 

Tiago do Carmo Júnior).LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Parecer da Relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 035/2021, de autoria do 

Enfermeiro Tércio Brito, que “que Institui o programa de prevenção ao Diabetes nas creches e 

escolas públicas do município de Altamira. 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. 

Foi lido em Plenário no dia 29 de julho de 2021, durante a 19ª Reunião Ordinária do Primeiro 

semestre do Primeiro ano da atual Legislatura. Estudos mostram que, a cada mil crianças, sete 

tornam-se diabéticas por ano. São principalmente, menores em idade escolar. O controle inadequado 

do diabetes representa ameaça ao longo da vida do paciente, pois favorece a precocidade e o risco 

de males que podem levar à amputação de membros inferiores e morte prematura. O aumento 

desordenado do nível de açúcar no sangue e a incapacidade de absorção do organismo caracteriza 

um quadro de Diabetes Mellitus, também chamado de hiperglicemia. Condição que não é 

exclusividade dos adultos, o diabetes infantil precisa de atenção redobrada e uma dose extra de 

paciência e carinho. Assim, após análise, opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 035/2022. Parecer da Comissão de 

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

035/2021, de autoria do Enfermeiro Tércio Brito, que “que Institui o programa de prevenção ao 

Diabetes nas creches e escolas públicas do município de Altamira, em conformidade com as 

conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, opina pela APROVAÇÃO do projeto 

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 
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ao Projeto de Lei 042/2021, do Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal do Trabalho, 

Emprego e Renda do município de Altamira. 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. O projeto foi lido 

em Plenário no dia 17 de agosto de 2021, durante a 2ª Reunião Ordinária do Segundo semestre do 

Primeiro ano da atual Legislatura. Ao analisar o presente projeto, percebe-se que o Executivo 

Municipal, tem como fito de adequar ao que estabelece o Decreto n.º 76.403/1975, que passou a ser 

regrado pela Lei Federal n.º 13.667, de 17 de maio de 2018, que estabelece diretrizes, organização 

e competências concernentes ao seu financiamento e fiscalização. Nesse novo formato, a União 

passa a ter como instancia reguladora, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

– CODEFAT, instituído pela Lei Federal n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que compõem também 

o SINE, o órgão especifico integrado a estrutura administrativa das esferas de governo abrangendo 

os Estados, Distrito Federal e Municípios. Que no município de Altamira, está vinculado à 

Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social – SEMAPS, que tem a finalidade de 

conduzir ações governamentais voltadas a geração de trabalho, emprego e renda e, a redução das 

desigualdades sociais. E em atenção ao disposto, o governo que aderir ao SINE, deverá instituir 

fundos de trabalho próprio para financiamentos e transferências automáticas de recursos, observado 

o estipulado pelo CODEFAT. Assim, após análise, opina pela constitucionalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 042/2021. Parecer da 

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

Projeto de Lei 042/2021, do Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal do Trabalho, 

Emprego e Renda do município de Altamira, em conformidade com as conclusões do relatório 

exarado pelo vereador Davi Teixeira, opina pela APROVAÇÃO do projeto 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 047/2021, de autoria de autoria do vereador Adevaldo da Silva Brito, que “INSTITUI NO 

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, O FESTIVAL DO AÇAÍ”. 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. O projeto foi lido em Plenário no dia 31 de agosto de 2021, durante a 4ª Reunião Ordinária 

do Segundo semestre do Primeiro ano da atual Legislatura. O vereador propõe que seja instituído 

no município de Altamira, o Festival do Açaí, que nada mais é do que a realização de um evento 

caracterizado pela apresentação de exposições artísticas e musicais, bem como, a apresentação da 

produção dos derivados do açaí, tais como: torta, doces, bebidas, licores, salgados, pudins dentre 

outros. Lembramos que o açaí está cada vez mais presente na mesa da população, cujo fruto é típico 

da culinária paraense, por despertar o paladar de muita gente. Além dos benefícios à saúde, o açaí 

ainda poderá gera lucro e renda para centenas de famílias em Altamira. A tradição da festa servirá 

para valorizar a produção do alimento tão popular em nossa região. Assim, após análise, opina pela 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto 

de Lei nº 047/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros 

infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei 047/2021, de autoria de autoria do vereador 

Adevaldo da Silva Brito, que “INSTITUI NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, O FESTIVAL 

DO AÇAÍ”, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, 

opina pela APROVAÇÃO do projeto por entender que a referida proposição atende os aspectos 
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constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Parecer da Relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 064/2021, do Executivo 

Municipal, que altera a Anexo Único da Lei Municipal n.º 2.105/2010. 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. O projeto foi lido em Plenário no dia 16 de novembro de 2021, durante a 11ª 

Reunião Ordinária do Segundo semestre do Primeiro ano da atual Legislatura. Ao analisar o presente 

projeto, percebe-se que o Executivo Municipal, tem como finalidade aumentar o quantitativo de 

cargos públicos de ACS e de ACE, tendo em vista uma necessidade um melhor atendimento na 

atenção básica de saúde, prescrita na Portaria n.º 044/2021, do Ministério da Saúde, que credencia 

municípios e Distrito Federal a fazerem jus à transferência dos incentivos financeiros federais de 

custeio referentes aos Agentes Comunitários de Saúde, desenvolvendo ações de promoção da saúde 

e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, em domicílios e 

coletividades. O ACS e o ACE são profissionais que realizam a integração dos serviços de saúde da 

atenção básica com a comunidade. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. 

A qual diz que o número de ACS e ACE deverá ser definido de acordo com base populacional, 

critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. Assim 

sendo, emito Parecer favorável ao prosseguimento, por entender que a propositura está em harmonia 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Assim, após análise, 

opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 064/2021. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por 

seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei n.º 064/2021, do Executivo 

Municipal, que altera a Anexo Único da Lei Municipal n.º 2.105/2010,  em conformidade com as 

conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, opina pela APROVAÇÃO do projeto 

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 n.º 076/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura 

de Crédito Especial no valor de R$ 33.986.000,00 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta e seis 

mil reais), para atender dotação Orçamentária. 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. O 

projeto foi lido em Plenário no dia 22 de fevereiro de 2022, durante a 1ª Reunião Ordinária do 

Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura. Trata-se de Projeto de Lei que solicita 

autorização de Abertura de Crédito Especial para atender as dotações orçamentárias, elementos de 

despesas e fontes de despesas não contempladas no orçamento vigente, ou seja, destinados a 

despesas imprevisíveis e urgentes. O presente Projeto de Lei diz respeito a abertura de rubrica para 

construção de Hospital Materno Infantil em parceria com Governo do Estado do Pará, visto que a 

mesma não existe dotação orçamentária. Ademais, o projeto contempla também a abertura de 

rubrica para custeio de hospitais com leitos clínicos e de leitos de UTI. Assim sendo, emito Parecer 

favorável ao prosseguimento, por entender que a propositura está em harmonia quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Assim, após análise, opina pela 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto 
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de Lei n.º 076/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros 

infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei n.º 076/2022, do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre autorização para abertura de Crédito Especial no valor de R$ 33.986.000,00 (trinta e três 

milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais), para atender dotação Orçamentária, em conformidade 

com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, opina pela APROVAÇÃO do 

projeto por entender que a referida proposição atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, 

regimental e de técnica legislativa. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação favorável à 

aprovação do Projeto de Lei n.º 076/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização 

para abertura de Crédito Especial no valor de R$ 33.986.000,00 (trinta e três milhões, novecentos e 

oitenta e seis mil reais), para atender dotação Orçamentária. Pedido de Informação n.º 014/2022, 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que requer ao senhor Claudomiro Gomes - 

Prefeito Municipal, enviar para a esta Casa, as seguintes: Que seja encaminhada a essa Casa 

Legislativa, cópia do Decreto de nomeação do senhor Rodolfo Regis Nogueira Cabral, bem como 

endereço de desempenho de suas atividades, haja vista, que conforme Certidão expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em anexo, o Oficial de Justiça foi ao endereço indicado, e lá 

foi informado que o requerido foi desligado da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

Por essa razão, o presente pedido se faz necessário considerando que o ato de exoneração do mesmo 

não se encontra publicado no Diário Oficial do município e/ou no portal da transparência desta 

municipalidade. Sabe-se pelas redes sociais que o mesmo continua a despachar ou atuar pela 

Prefeitura Municipal de Altamira. Indicação n.º 877/2022, de iniciativa do vereador Silvano 

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

competente, encaminhar a esta Casa de Leis, para tramitação e votação, Projeto de Lei, que dispõe 

a regulamentação da concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores 

públicos do município de Altamira e dá outras providências. Indicação n.º 878/2022, de iniciativa 

do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Educação,  realizar a implantação de um curso permanente que 

atenda a todos os interessados em prestar provas de ENEM e Vestibulares (CURSINHO PRÉ-

VESTIBULAR MUNICIPAL), para os alunos concluinte ou que já concluíram o Ensino Médio e 

pessoas que pretendem se preparar para vestibulares e/ou concursos públicos. Indicação n.º 

871/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, criar um 

estacionamento para transporte pequeno (bicicletas) na calçada próximo ao prédio da Central de 

Regulação de Altamira. Indicação n.º 874/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

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

competente, realizar o serviço de recuperação da ponte do ramal Cipó Ambé. Indicação n.º 

882/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza e 

reforma geral na Quadra de Esportes do RUC Jatobá, localizada na Rua Cumaru. Indicação n.º 

883/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Helder Barbalho – 

Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, reinstalar o PARAPAZ no distrito 

de Castelo de Sonhos. Indicação n.º 850/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

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

serviços de aterro e recuperação da estrada, como também, construção da ponte no Ramal das 

Castanheiras, depois da comunidade Serrinha. Indicação n.º 875/2022, de iniciativa do vereador 



 
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 
 

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

competente, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa 

de acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Ruas (“A” – 160m); (“B” – 202m); (“C” – 210m); 

(“WA” – 346m); (“WE” – 15); (continuidade da WE-14 – 128m); Continuidade da WE-12 – 118m); 

(“WE” – 11 – 272m); (“WE” – 10 – 106m); (“WE” – 09 – 102m); (“WE” – 02 – 179m); (“WE” – 

04 – 229m); (“WE” – 05 – 421m); (“WE” – 06 – 240m); (Avenida Perimetral Norte – 585m); (Rua 

Pedro Vieira – 585m); (Rua Jatobá – 645m); (Rua das Flores – 53m); (Alameda Soares – 77m) e 

(Travessa 01 – 51,09m). Indicação n.º 866/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere 

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

disponibilizar para o distrito de Cachoeira da Serra, um Parque de Máquinas, composto por: 01 

(uma) Motoniveladora, 02 (dois) caminhões Caçambas, 01 (uma) Pá Carregadeira e 01 (um) veículo 

para suporte. Indicação n.º 851/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal, aumentar o efetivo de Agentes de Trânsito, para 

trabalhar na fiscalização. Indicação n.º 872/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do 

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

competente, realizar o serviço de manutenção no Travessão Bom Jardim 2, no trecho do quilometro 

46 até a beira do rio, no Assurini. Indicação n.º 873/2022, de iniciativa do vereador João Estevam 

(João do Fusca), que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, que viabilize a manutenção da estrada e o encascalhamento das ladeiras no 

travessão do Conrradinho, no Assurini. Indicação n.º 876/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson 

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

da Secretaria competente, implantar um Campo Experimental de Agricultura na comunidade Quatro 

Bocas, no Assurini. Indicação n.º 881/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho 

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

competente, realizar o serviço de recuperação, como também, a revitalização da rede de iluminação 

pública na Travessa Seringueira, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 880/2022, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, realizar com urgência, a revitalização da ponte do Travessão da 

07, na divisa do município de Altamira com Brasil Novo. Indicação n.º 869/2022, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, realizar o abastecimento diário de lençóis/cobertores para os pacientes 

internados no Hospital Geral de Altamira. Indicação n.º 879/2022, de iniciativa da vereadora Tânia 

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

competente, realizar a contratação de um médico, com especialidade em Dermatologia e Urologia, 

para atendimento da Rede Municipal de Saúde. AVULSOS: Ofício n.º 114/2022-OROGER, 

encaminhado as Leis Municipais n.ºs 3373, 3374, 3375 e 3376/2022, que foram sancionadas e 

publicadas. Lei 3373/22, de iniciativa do Executivo Municipal, que regulamenta no âmbito do 

município de Altamira a prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social nas redes públicas 

de educação básica aos termos da Lei Federal n.º 13.935/2019.Lei 3374/22, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Olailton, que nomina próprio municipal, a Rua “F”, localizada no bairro Esplanada do 

Xingu, passa a denominar-se de RUA JOAQUIM PEDRO RIBAS”.Lei 3375/22, de iniciativa dos 

vereadores Davi Teixeira, Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeiro Olailton e Roni Heck, 

que Institui em Altamira, o Dia Municipal do Evangélico .Lei 3376/22, do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre Reajuste aos professores da Rede Municipal de Ensino de Altamira. Em seguida o 
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senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO: Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas pediu apoio para aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra 

o vereador Adevaldo Brito após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para 

aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra a vereadora Thais Nascimento após os 

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pediu apoio para aprovação de suas matérias. Fazendo 

uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas pediu apoio para aprovação de suas matérias. Agradeceu. Em seguida 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 877 e 878/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 871 e 

874/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 882 e 883/2022, 

de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 850 e 875/2022, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 866 e 851/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck. 

Indicações n.ºs 872 e 873/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca). Indicações 

n.ºs 876 e 881/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro). Indicação 

n.º 880/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicações n.ºs 869 e 879/2022, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza. Aprovadas a unanimidade. Em seguida submeteu para 

VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA: Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 035/2021, de autoria do 

Enfermeiro Tércio Brito, que “que Institui o programa de prevenção ao Diabetes nas creches e 

escolas públicas do município de Altamira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, favorável à aprovação do Projeto de Lei 035/2021, de autoria do Enfermeiro Tércio Brito, 

que “que Institui o programa de prevenção ao Diabetes nas creches e escolas públicas do 

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

Davi Teixeira , por entender que a referida proposição atende os aspectos constitucional, legal, 

jurídico, regimental e de técnica legislativa. Aprovados a unanimidade. Projeto de Lei 035/2021, 

de autoria do Enfermeiro Tércio Brito, que “que Institui o programa de prevenção ao Diabetes 

nas creches e escolas públicas do município de Altamira, em conformidade com as conclusões 

do relatório exarado pelo vereador Enfermeiro Tércio Brito. Aprovado a unanimidade. Parecer 

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

de Lei 042/2021, do Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e 

Renda do município de Altamira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por 

seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei 042/2021, do Executivo Municipal, 

que institui o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do município de Altamira, em 

conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, opina pela 

APROVAÇÃO do projeto por entender que a referida proposição atende os aspectos constitucional, 

legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Aprovados a unanimidade. Projeto de Lei 

042/2021, do Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda 

do município de Altamira. Aprovado a unanimidade. Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 047/2021, de autoria de 

autoria do vereador Adevaldo da Silva Brito, que “INSTITUI NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, 

O FESTIVAL DO AÇAÍ”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, favorável 
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à aprovação do Projeto de Lei 047/2021, de autoria de autoria do vereador Adevaldo da Silva Brito, 

que “INSTITUI NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, O FESTIVAL DO AÇAÍ”, em 

conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, por entender 

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

legislativa. Aprovados a unanimidade.  Projeto de Lei 047/2021, de autoria de autoria do vereador 

Adevaldo da Silva Brito, que “INSTITUI NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, O FESTIVAL 

DO AÇAÍ”. Aprovado a unanimidade. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 064/2021, do Executivo Municipal, 

que altera a Anexo Único da Lei Municipal n.º 2.105/2010. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 064/2021, do Executivo Municipal, 

que altera a Anexo Único da Lei Municipal n.º 2.105/2010, em conformidade com as conclusões do 

relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, por entender que a referida proposição atende os 

aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Aprovados a 

unanimidade. Projeto de Lei n.º 064/2021, do Executivo Municipal, que altera a Anexo Único da 

Lei Municipal n.º 2.105/2010. Aprovado a unanimidade. Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 076/2022, do 

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

R$ 33.986.000,00 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais), para atender dotação 

Orçamentária. O senhor Presidente considerando que a Comissão de Finanças e Tributação não 

havia emitido parecer sobre o Projeto de Lei n.º 076/2022, do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre autorização para abertura de Crédito Especial no valor de R$ 33.986.000,00 (trinta e três 

milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais), para atender dotação Orçamentária. Consultou ao 

soberano Plenário para saber se o mesmo acatava dispensar o Parecer. Sendo aprovado pela 

maioria, recebendo votos favoráveis dos vereadores Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do 

Carmo, Eládio Farias, Davi Teixeira, Assis Cunha, Enfermeiro Olailton e Roni Heck. Recebendo 

voto contrários dos vereadores Thais Nascimento, Adevaldo Brito, Tânia Souza e Enfermeiro Tércio 

Brito. O voto do vereador Juares Giachini não foi computado em razão de problemas de internet. 

Em seguida submeteu para votação: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 076/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre 

autorização para abertura de Crédito Especial no valor de R$ 33.986.000,00 (trinta e três milhões, 

novecentos e oitenta e seis mil reais), para atender dotação Orçamentária, em conformidade com as 

conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, opina pela APROVAÇÃO do projeto 

por entender que a referida proposição atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental 

e de técnica legislativa. Aprovados pela maioria, recebendo votos favoráveis dos vereadores 

Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Eládio Farias, Davi Teixeira, Assis Cunha, 

Enfermeiro Olailton e Roni Heck. Recebendo voto contrários dos vereadores Thais Nascimento, 

Adevaldo Brito, Tânia Souza e Enfermeiro Tércio Brito. O voto do vereador Juares Giachini não 

foi computado em razão de problemas de internet.  Projeto de Lei n.º 076/2022, do Executivo 

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

33.986.000,00 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais), para atender dotação 

Orçamentária. Aprovados pela maioria, recebendo votos favoráveis dos vereadores Enfermeiro 

Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Eládio Farias, Davi Teixeira, Assis Cunha, Enfermeiro 

Olailton e Roni Heck. Recebendo voto contrários dos vereadores Thais Nascimento, Adevaldo 

Brito, Tânia Souza e Enfermeiro Tércio Brito. O voto do vereador Juares Giachini não foi 
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computado em razão de problemas de internet. Pedido de Informação n.º 014/2022, de iniciativa 

do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para 

votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÃOS PARLAMENTARES, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio, 

após os cumprimentos disse: vereador Jaime com você usa a tribuna pedindo respeito aos nobres 

pares, você como vice-presidente desta Casa, deveria dar exemplo e respeitar o parlamento com 

traje pois eu nunca ouvi na história deste parlamento vereador vim para cá em sessão ordinária com 

camisa social e gravata, então vossa Excelência tem que respeitar o plenário, eu lembro quando o 

vereador Assis Cunha foi chamado a atenção  em uma audiência pública e você sorriu quando o 

prefeito brincou com ele, então eu peço o mesmo respeito aqui. Quero chamar a atenção ao meu 

pedido de informação quando solicito informações ao chefe do Poder Executivo Municipal, que seja 

encaminhada cópia do decreto da contratação deste pregoeiro Rodolfo Régis Cabral, continuo 

afirmando que este ser é um lobista e quem dita as regras dentro da comissão de licitações do 

município de Altamira, Altamira tornou-se um local refugiado, esses oriundos do maranhão vem 

para cá por que sentiu agora nesta atual gestão uma forma de segurança para trabalhar, eu quero 

dizer a estes grupos de mandriões de dolentes que Altamira não é terra sem lei não, aqui você não 

vai ditar regras Rodolfo, por que aqui nós temos vereadores fiscalizando junto com a justiça e Vossa 

Senhoria já foi até condenado por deslealdade processual e isto quem colocou foi o juiz da comarca 

de Altamira André Paulo e não foi este vereador Tércio Brito não. O poder legislativo nós não temos 

a responsabilidade de exonerar estes calhordas que estão infiltrados no município de Altamira, quem 

tem é o Poder Executivo, mais nós temos a prerrogativa de fiscalizar e de denunciar esses bandidos 

que estão aqui no município de Altamira roubando o recurso da população, e quando afirmo isso é 

por que o juiz coloca na decisão a palavra deslealdade processual e no meu entendimento é usando 

de má fé usando o cargo e posto pelo Executivo Municipal. Líder de governo Vossa Excelência tem 

prerrogativa de ir quantas vezes quiser com o prefeito por que você é um homem de confiança do 

parlamento, eu peço que Vossa Excelência resolva esse problema e mostre para a população que 

elegeu você que você está fiscalizando, e não só para cá líder de governo votar em projetos 

deploráveis do executivo ou querer chamar atenção de vereador aqui que está faltando com respeito 

com Vossa Excelência, se estiverem desrespeitando Vossa Excelência busque o judiciário para que 

este vereador possa ser afastado ou para que possa ser excluído pela maioria para perder a sua 

imunidade parlamentar, agora líder de governo a Princesa do Xingu onde você tem mais de duzentos 

votos está abandonada, as estradas estão intrafegáveis, saúde não funciona, então vem aqui fazer 

prestação de contas que foi colocado trinta e cinco por cento pra saúde mais a população não tem 

esse acesso, vamos mostrar líder de governo o seu trabalho dentro do parlamento que é solucionar 

junto ao Executivo as demandas e indicações nossas aqui dos parlamentares. Nós estamos 

amparados pelo artigo trinte e um, o Poder Legislativo é responsável por fiscalizar o Poder 

Executivo, vamos começar a demonstrar respeito moral pelas nossas casas e não chamar atenção 

dos outros aleatório, muito obrigado. Fazendo uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os 

cumprimentos disse: Fiz duas indicações nesta semana pedindo médico dermatologista e urologia, 

pedi lençóis para os hospitais, UPA e HGA, a gente está com o projeto que foi votado aqui de trinta 

e três milhões e teve reunião aqui neste plenário e foi debatido que existe uma pendencia do governo 

anterior de oito milhões e esse recurso não tinha como Altamira receber enquanto essa pendência 

fosse resolvida e ai eu pergunto será que essa pendencia foi resolvida? Para tanta aprovação com 

tanta urgência? Eu acho que a gente está aqui votando ao contrário para dizer assim, por que eu 



 
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 
 

tenho que votar agora se existe uma pendência, eu não escutei em nenhum momento aqui olha os 

documentos que a gestão passada tocou fogo a gente já resolveu onde está o recurso que eles 

investiram no COVID de forma correta e agora nós vamos dar estes créditos para o Claudomiro 

trabalhar na construção do materno-infantil, aqui ninguém está de brincadeira, se esta gestão 

estivesse fazendo o trabalho correto eu era a primeira pessoa a chegar aqui e está na defesa do 

Claudomiro, ontem eu recebi na casa de minha sogra um senhor que pagou o IPTU e ganhou no 

festival de prêmios uma moto, e ele me relatou que emplacaram a moto no nome da prefeitura e não 

no nome do ganhador e não tem como a gente receber por que fica como patrimônio da prefeitura 

ai eu pergunto se a gestão não sabia que não podia fazer isso? Aí eles estão esperando o documento 

tramitar até quando? E eu falei olha vizinho a única coisa que eu posso fazer é levar essa denúncia 

à tribuna, o pessoal ficou feliz em ter ganho a moto e tudo errado, tudo errado e estão sem saber 

quando vão receber a moto. Outra coisa eu tenho certeza que ninguém está batendo palmas para esta 

gestão, uma gestão que não se preocupa com a pessoa que estar passando fome, e nem com mães 

que não tem condições de comprar material escolar para seus filhos, eu tenho certeza que todos os 

vereadores que estão aqui são cobrados diariamente pedindo ajuda de cesta básica, para pagar 

aluguel ou seja para tudo e eu fico pensando, não existe apoio dessa gestão para nada! Você não 

nem esse prefeito andando pelas ruas para saber como está e encarando o povo para saber como 

estão as coisas, eu gostaria de saber informações sobre o licenciamento de um garimpo lá em Castelo 

de Sonhos, eu estou sem informações correta, precisamos ficar alertas pois aqui ninguém está 

brincando, é um desafio enorme ficar subindo aqui nesta tribuna e ficar cobrando para o  nosso povo 

e ter votos de quatro vereadores aqui e a gente perdendo mais a única certeza é  que estamos 

cumprindo o nosso papel. Obrigada. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton, após 

os cumprimentos disse: Deixo aqui meu registro que somos em quinze parlamentares e cada um 

tema sua conduta e opinião e sua prorrogativa de fiscalizar e de votar, ninguém fala por mim eu falo 

mim mesmo e tomo minhas próprias atitudes e se votei no PL 076 foi pensando no materno-interno, 

pensando no projeto esperança, e pensando em outros assuntos que ouvi atentamente nas reuniões, 

a primeira a segunda e a terceira e em cada informação que foi passada pelo Executivo e seus 

representantes que aqui vieram e assim tomei minhas próprias conclusões, então minha votação foi 

pensando no materno-infantil, é uma tratativa do governo estadual e municipal, estive dia 08 (oito)  

no hospital municipal onde foi entregue alguns equipamentos e este vereador gosta de estar presente 

onde tem boa nova para o povo, ali estive a oito anos como diretor, e coordenador e em outros 

setores da gestão daquele hospital e nunca tínhamos recebidos equipamentos de tão grande 

importância naquele hospital, assim como foi cobrado aqui na tribuna por vereadores, a questão  da 

UCI e nesta data recebemos equipamentos importantes para a UCI como duas ambulâncias, trativa 

esta do governo  estadual e seus deputados,  onde a gente aos deputados envolvidos que estão 

olhando por nossa região, e eu estive lá no café da manhã no hospital municipal, e fiz questão de 

estar presente para receber as incubadoras, berços aquecidos, cadeiras de rodas e outras pendências 

e que estavam em benefícios de nosso povo, há mas é coisa simples, é simples porém quando a 

gente fica doente é para o São Rafael que a gente vai, a gente quer fazer o transporte numa 

ambulância adequada, queremos deitar numa cama confortável e eu pude perceber que o governo 

anterior eles não tinha tratativas com os deputados e hoje a gente vê, e em nomes dos colegas 

vereadores e que aqui trouxeram muitas emendas a gente agradece por não ser hipócrita. Na sexta 

feira eu pude estar no bairro lama negra onde se rompeu uma tromba d’água e ocasionou um 

alagamento e eu estive lá e me comprometi sinalizar à SEOVI e eles estiveram lá e fizeram um 
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escoamento, algo emergencial para sanar aquele problema ali naquele momento, no sábado estive 

no bairro mexicano fazendo visitas recebendo as cobranças que temos que receber relacionado a 

ônibus, a linha de ônibus que funcionado porém com as fortes chuvas, o ônibus não entra no bairro 

e isso é um problema de infraestrutura e levamos também a SEMOVI, solicitando a secretaria 

Priscila que entre com urgência no bairro mexicano pois esses problemas de infraestrutura estão 

atrapalhando a trafegabilidade das pessoas ali e isso é um problema do setor de transporte e eu estive 

neste setor ao coordenador Santarém e pude perceber o seu trabalho e as reformas dos ônibus, pude 

perceber do estoque que ele tem e há um zelo que ele como profissional tem com o seu setor e com 

o transporte público, no domingo amanhecemos com fortes chuvas e ai foi a vez da rua Isaac 

Benaroque lá no Jd. Independente I, ainda permanece o problema e ele é semelhante ao da sete de 

setembro, que alaga tudo, e fomos lá a pedido dos moradores e levamos o problema também a 

SEOVI, e foi encaminhado a equipe e feito a limpeza, porém é um problema que não vá se resolver 

assim pois a SEMOVI terá que entra lá e rasgar a rua e achar as canaletas e tentar resolver os 

problemas de drenagem, então deixo aqui o meu registro que este vereador estar caminhando nestas 

ruas e pude ver as coisas tristes, vi muitas casa alagadas e muita gente saindo de suas casas, porém 

a gente vê a atenção da SEMOVI e por parte da prefeitura em tentar resolver o problema e esteve lá 

e está tudo registrado com fotos e com conversas com os moradores. Estive também no setor de 

licitações e falei com o responsável Yuri e ele esteve lá eu fiquei sabendo do processo de reforma 

de dezesseis UBS e mais a construção do local do tomógrafo no HGA, deixo aqui duas demandas 

pendentes que recebi relacionadas a ônibus escolar e estarei vendo onde é que devo levar se é com 

o secretário Maxinei ou no setor de transportes, pois tem alunos que estão chegando fora do horário 

habitual e isso tem que ser resolvido com urgência. Finalizando recebi um e-mail do senhor André 

Borges e do Mário falando sobre das ciclovias e estarei levando também essa demanda tão 

importante. Fazendo uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse: Quero 

parabenizar dois coordenadores que estão fazendo muito bem o seu papel, se eles fossem secretários 

as coisas estariam bem melhores, um é o Manoel Filho diretor do DEMUTRAM e o outro é o 

Santarém no setor de transportes, então quero parabenizar esses dois guerreiros, o Santarém está 

reformando todos os ônibus. Meu líder de governo eu quero dizer para Vossa Excelência e dizer 

assim, este vereador coloca agora em público com registro em ATA que entrego meu cargo em 

todas as comissões, pois isso é um desrespeito com os vereadores desta Casa, eu passei uma 

mensagem para a vereadora Socorro que não poderia participar da reunião por que estava doente e 

mesmo assim não foi respeitado, isso é um desrespeito com este vereador que foi eleito pelo povo, 

e quero dizer que não sou contra a nenhum vereador que votou nem contra o projeto em si mais 

contra o projeto da forma que foi colocado aqui para ser votado, nós somos sim a favor do materno-

infantil e da forma legal que foi apresentado as comissões e esse é meu motivo de estar saindo das 

comissões por não ser respeitado. Meu líder de governo, presidente, eu quero ressaltar aqui em nome 

do ex-subprefeito de Castelo de Sonhos e do ex-subprefeito de Cachoeira da Serra, é uma vergonha 

que Cachoeira da Serra está passando, mandaram umas fotos aqui para mim que eu sinto vergonha 

daquele pedaço fazer parte de Altamira, as ruas estar sendo de lixo, os carros não têm como andar 

pelas ruas, em nome dos trinta e seis votos que nem sei quem votou em mim, mais quero agradecer 

mais uma vez aquele povo, aquele povo está comendo o pão que o diabo amassou. Estive falando 

com o vice-prefeito Jorge Gonçalves sobre um débito que lá está e esta afligindo a cabeça dos ex-

subprefeitos e os caras não sabem como pagar essa dívida que foi feita pela subprefeitura de lá. Já 

aqui o nosso amigo líder de governo vereador Jaime fica dizendo que nós não estamos respeitando 
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os vereadores e eu acho senhor líder de governo que lhe respeito muito, mais peço que Vossa 

Excelência respeite a população de Altamira, porque a população de Altamira está comendo o pão 

que o diabo amassou, nossos amigos lá na gleba Assurini, não só falando da Gleba Assurini mais 

também do Ramal São Francisco e a gente sabe que não teve planejamento pois se passaram o ano 

de dois mil e vinte e um e nada foi feito, e tudo se falando em planejamento e hoje os produtores 

não tem como escoar os produtos para a cidade então como o nobre colega pede respeito se o próprio 

executivo não respeita o povo com quase vinte e cinco mil votos, dizer vereador Davi que considero 

muito vossa excelência mais acho que tinha que ter consultado a comissão de finanças e não sou 

contra os pareceres porém esse parecer 076 sou contra por que enviei uma mensagem  para a 

vereadora Socorro por estar doente e assim não fui  respeitado e saindo daqui irei até o Ministério  

Público que é um direito que tem a mim, para que se tome as providencias, aqui fica minha nota de 

repúdio. Fazendo uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos disse: vereador 

Dedé eu lhe respeito muito assim como respeito a todos, mas eu quero só dizer que não posso 

responder pela sua comissão e você que tem que fazer o relatório, o que foi falado aqui em relação 

em a votação manter ou tirar e eu votei em manter por entender que foi esclarecido e entendo que 

na sua totalidade foi para o materno-infantil, agora eu não posso falar por sua comissão de finanças 

e sobre este processo, só isso quero lhe dizer. E dizer também algo que me incomoda muito nas 

falas de alguns colegas é que as vezes parece que alguns poucos trabalham pela população, na 

primeira fala que eu fiz aqui eu falei que é comum na democracia divergir de ideias, muitas vezes 

vamos convergir, hoje mesmo no pedido de informação do colega Tércio votei por entender que era 

necessário e como as indicações de todos os colegas aqui, então aquilo que é falado aqui e colocado 

aqui a gente respeita, agora aparece que aquilo que acontece no dia a dia parece que muitos de nós 

não estamos fazendo nada, a forma de como você resolve as coisas e resolver os problemas parabéns 

pela sua atuação e quando muitas vezes for necessário ir ao MP e as demandas são atendida, 

parabéns pela sua atuação, mas muitas vezes a gente faz a solicitação e a gente pedi e se também 

for resolvido desta forma no diálogo que bom que foi resolvido, inclusive lá no Paixão  de Cristo eu 

fiz uma fala do seguinte, vários vereadores tem pedido aqui , pela questão da regulação urbana ,do 

tapa buracos, dos asfaltamento e pela questão da água e eu falei lá que a maioria da população estar 

como Tomé só acredita depois que vê, e muitos de nós estamos assim também, e mais feliz pelas 

promessas feitas será quando chegar aqui as realizações. Agora palavras minhas lá, muitos 

vereadores pedem por este local, uns reclamando outros dialogando mais quem ganha quando 

acontece é a população, então eu quero deixar registrado aqui que a sua maneira de atuar a gente 

tem que respeitar e eu sempre respeitei a todos, agora dizer que os colegas não estão trabalhando de 

forma comedida mais quando acontece quem ganha é população. O vereador Tércio Brito solicitou 

uma a parte, que logo após ser concedida ele disse: Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se 

esta fala é direcionada a mim? Vereador Davi Teixeira seguiu dizendo: Não está fala não é, eu já 

ouvi algumas vezes o Dedé falando sobre isso, a própria vereadora Thaís fez uma fala no início, 

uma fala em relação aos vereadores que trabalham pelo povo, então a minha fala direcionada há 

algumas falas que já foram ditas anteriormente. E eu digo aqui que entendo que todos os vereadores 

trabalham pelo povo, a forma que como você atua e a forma de como você vai se direcionar aí é 

uma escolha sua que deve ser respeitada. Dizer também que na última terça feira foi aprovado a lei 

do dia municipal do evangélico, o qual agradeço o Executivo Municipal, um projeto que trará 

destaque e principalmente reconhecimento a essa parcela da população que é tão grande e aproveito 

para convidar que amanhã dia 16 dezesseis as nove horas teremos reunião da CCJ e aproveito para 
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chamar os vereadores, que será para tratar sobre o código ambiental  e convido o secretario para que 

apareça para esclarecer, e aos vereadores para que quando chegar aqui para votação estar ciente. 

Fazendo uso da palavra a vereadora Thaís Nascimento, após os cumprimentos disse: Quero 

direcionar minha fala inicial ao líder de governo o vereador Jaime, ao qual pede respeito dentro do 

parlamento, mais não vi em momento nenhum ele ser desrespeitado, quero dizer ao senhor vereador 

que respeito vem de berço e o senhor falou algo que realmente faz sentido, mas eu quero dizer o 

senhor também que o respeito deve prevalecer, principalmente dentro das obrigações institucionais 

desta Casa, eu quero dizer ao senhor que todos os vereadores que aqui estão independente do senhor 

gostar ou não, eles tem trabalho a ser feito aqui dentro, que todo vereador que aqui estar tem direito 

de participar de comissão seja ela temática, permanente ou temporária e isso faz parte de nossas 

atribuições e não adianta vir com esses discursos de que vamos fazer reunião para decidir sobre as 

modificações das comissões e isso fica bem claro que estão tentando dificultar a atuação dos 

vereadores de oposição, por que nós estamos trabalhando nas comissões temáticas e quando a gente 

trabalha a gente incomoda e isso é lamentável ver essa Casa se posicionar desta forma por que aqui 

deveria defender o povo e de quem participa do Poder Legislativo e não prefeitura e não o Poder 

Executivo, então deixo aqui o meu repúdio a quem pretende dificultar os trabalhos dos colegas 

vereadores os quais tem muito contribuído para o debate nesta Casa. Outra coisa senhora líder de 

governo eu quero direcionar a sua pessoa e não sei se o senhor tem conhecimento e se o senhor sabe 

desta informação de quanto recurso foi gasto na pasta da assistência social em relação da pessoa 

com deficiência, o senhor sabe me informar? Mais eu já vou lhe dizer para lhe mostrar que o senhor 

precisa se antenar e precisa estar antenado ao que o senhor defende, a pessoa com deficiência não é 

prioridade no governo Claudomiro Gomes, a pessoa com deficiência dentro da assistência social 

nós não tivemos um centavo gasto para atender a pessoa com deficiência no município de Altamira 

e quem está falando isso não é a vereadora Thaís querendo perseguir e fazer oposição ao prefeito 

não, quem estar falando isso é o SICONF é o sistema de informações contábeis e fiscais dos setor 

público brasileiro, será que o tesouro nacional está mentindo? Sobre os gastos feitos, na assistência 

social para pessoa com deficiência se os dados aqui estarem corretos e que a secretaria ou sei lá 

quem seja responsável informe discriminamente o que vem acontecendo lá dentro. Por que quando 

você pega um relatório desses é um relatório de execução orçamentária o RREO, o instrumento 

principal de trabalho de todo vereador que estar aqui dentro, quando você analisa a função aqui 

assistência social depara com a sub função pessoa com deficiência lá está o ano de dois mil e vinte 

e um inteiro zerado, então líder do governo eu quero que o senhor peça, use a sua amizade e parceria 

com o governo municipal e chame a atenção dele para a pasta da pessoa com deficiência, por que 

de acordo com este relatório não é prioridade no município de Altamira. E nós estamos aqui para 

defender aqueles que estão tendo seus direitos lesados, outra coisa que eu chamar atenção é em 

relação ao processo seletivo para ACS, está saindo umas fofocas nos bairros de Altamira, inclusive 

chegou ao nosso conhecimento que estão dizendo que os vereadores de oposição estão querendo 

dificultar a convocação dos ACS, eu quero dizer que aos fofoqueiros de plantão que andam com 

inverdades no município de Altamira que eles prestem bastante atenção no que eles estão dizendo 

por que os vereadores de oposição apenas solicitaram ao judiciário que fosse garantido os 20 (vinte) 

por cento para as cotas lei federal, e lei temos que respeitar e cumprir, e foram dizer que nós 

estávamos dificultando, senhor presidente desta Casa, Silvano Fortunato sei que não foi o senhor 

que falou, sabe o que está atrapalhando? 
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Não é o vereador que fiscaliza e defende direitos, é a secretaria de saúde junto com a prefeitura se 

organizar e fazer essa triagem dar celeridade apenas isso, eles estão dentro do prazo para 

manifestação, mais eu quero pedir que eles façam isso com celeridade pois pessoas tiveram de se 

desvincular de seus trabalhos para poder assumir esses casos de ACS e pessoas estão passando fome, 

então vamos deixar de disse e me disse, e vamos colocar o negócio para funcionar, por que já chega 

de tantos descasos e querer jogar a culpa das irregularidades dentro do município para os vereadores 

de oposição, muito abrigada e um bom dia a todos; Fazendo uso da palavra a vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo, após os cumprimentos disse: Gostaria de agradecer ao Projeto de Lei de sua 

autoria presidente que irá denominar o Centro de Eventos com o nome do meu saudoso irmão 

Thiago Pereira, eu gostaria aqui de falar dos meus trabalhos da semana, aonde estivemos no mixila 

onde tirei do meu salário de vereadora mil e quinhentos reais e doei no domingo para a igreja 

comprar uma central de ar, estive no Cipó Ambé a onde foi uma das minhas indicações não só a 

ponte mais também a estrada na questão do transporte escolar e as dificuldades devido às fortes 

chuvas, e nós solicitamos a secretaria de obras que fizessem os reparos devidos as aulas que 

começaram e as dificuldades que as crianças tem de ir à escola no transporte escolar, estive também 

na estrada da Princesa do Xingu onde se tem uma erosão em decorrência também das chuvas e peço 

a secretaria Priscila que dê andamento o mais rápido possível para que não possa ficar perigosa 

aquela estrada, recebi o vídeo do ramal São Francisco e estive lá também, o travessão  da sete, o 

travessão da cinco tem um atoleiro depois da chácara do nosso amigo, depois daquele banho ali 

maravilhoso se pudesse fazer o serviço, pois com a chuva está muito liso e que a SEMOVI possa 

resolver aquelas situações. O independente I os moradores estão sofrendo com as fortes chuvas e a 

gente pede a Norte Energia para que realmente possa resolver definitivamente a situação dos 

moradores de lá. Gostaria de informar aos senhores e senhoras aqui presente, onde o Doutor Carlos 

está realizando várias cirurgias principalmente as de catarata, onde serão realizadas 65 cirurgias 

entre cataratas e outras cirurgias aonde temos uma grande demanda de cirurgias no Hospital 

Municipal, sabemos que o número de pacientes é grande e ainda recebemos pacientes de outras 

localidades e as pessoas pedem ajuda para que sejam operadas e por isso que já está sendo feita a 

ampliação da sala de cirurgia no São Rafael. Gostaria de dizer ao vereador Dedé que me citou vária 

vezes sobre a questão do parecer da comissão de finanças, foi vossa excelência fez sua justificativa 

e o vereador Tércio fez a justificativa, porém foi votado hoje aqui e dispensado o parecer, e gostaria 

de falar também que estive reunida aqui nesta Casa de Leis e na secretaria municipal de saúde com 

a preocupação dos agentes comunitários de saúde, onde devido a uma matéria que saiu na televisão 

sobre a questão dos agentes comunitários de saúde e eles procuraram sobre a decisão que tem do 

juiz onde tem que ser cumprida e eu estou  aqui com o parecer recomendação do ministério público. 

Será feito uma declaração para que eles determinem a sua cor como foi colocado aqui pelos os que 

me antecederam e eles sim estão preocupados pois já estavam a dois meses trabalhando, e devido a 

ação civil eles aí desempregados e eu fui a secretaria de saúde solicitar informações e foi dada 

informações necessárias para aqueles agentes, será feito e a secretaria de saúde e a coordenação dos 

agentes comunitários e estar junto é o nosso papel de vereador e estarei lá junto para que essas 

pessoas possam ser chamadas, pois uma pessoa que faz um concurso público e um processo seletivo 

é por que está precisando  de emprego, então estou junto com a classe de agente comunitários, sou 

enfermeira e nós estaremos empenhados dia a dia para que realmente seja solucionada esse 

problema. E a enfermeira Socorro não copiem o slogan dela, a enfermeira e vereadora do Povo. 

Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos disse: Sobre o traje 
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eu acredito que a gente respeita, e que não se tem uma legislação obrigatória aos trajes, mais a gente 

entende que se tem que estar com uma vestimenta adequada e que respeite ao outro, e neste momento 

eu não me vejo desrespeitar nenhum altamirense, sobre a Princesa do Xingu temos essas demandas 

vereador, temos postos de saúde, temos escola, praças, as ruas, temos os problemas da iluminação 

pública e como bem disse o vereador Davi, cada um tem sua forma de atuar, forma de trabalhar, 

nem sempre a gente está trabalhando e atuando com mídia ou com algo alarde perdoe caso tenha 

usado o termo errado. Mais já está tramitando sobre o posto de saúde e ele já está registrado no 

ministério público, como outros postos de saúde passaram por reformas, a Princesa do Xingu está 

em tratativa, a gente está trabalhando e cada um de sua forma. Eu creio que a população da Princesa 

do Xingu será assistida assim como a Vale Piauiense e todas as outras comunidades, sabemos do 

período chuvoso e neste período de chuva está dificultando os inicios dos trabalhos, esses cinco dias 

pontes foram embora, aterros foram levado, então a gente está passando pelo período crítico do 

inverno amazônico da nossa região, mais sempre falei aqui que com calma, tranquilidade e 

seriedade. Quando eu falo em educação a este parlamento é devido as interrupções em hora 

inadequada à fala do colega, por que eu acho que democracia é a gente respeitar o outro e garantir 

a fala do outro, bem como eu parabenizo o vereador Tércio que com toda as divergências, mas se 

comporta e respeita a fala do outro e no momento certo ele dá a sua opinião. Sobre comissões 

temática eu não lembro de ter pedido reunião vereadora, eu creio que você se equivocou, quando eu 

falo estivemos, não falo convidei. Dizer nos trabalhos de cada vereador, o Olailton falou que uma 

fala por si, pois respeitar temos que respeitar a todos, inclusive as opiniões, as dificuldades que cada 

um tem, e eu acho que este parlamento diverge muito e que trabalha muito, cada um dá sua maneira. 

E na minha opinião é o parlamento mais atuante que já existiu em Altamira, porém cada um, busca 

da sua forma de trabalho e busca os recursos que tem, e o mais importante que isso é o respeito. 

Sobre os projetos e votações que forem trazer benefícios para a população este vereador será a favor 

pois jamais irei me opor em projetos que no meu entendimento é bom para a população. Que Deus 

abençoe a todos e que tenhamos uma semana maravilhosa e que passamos as dificuldades com 

agradecimento a Deus. Obrigado. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente vereador 

Silvano Fortunato disse: Aqui somos 15 (quinze) vereadores, cada um com seu pensamento, uma 

postura, cada um com um comportamento, seja ele adequado ou não de acordo com cada avaliação 

de vereador ou da população, esta Casa é plural e não existe pensamento uniforme, existe interesses 

difuso defendidos por vários colegas, todos os colegas têm atuações neste parlamento e fora do 

parlamento e eu vejo isso, independente de opiniões e de quem acha que está na oposição ou na base 

governista, quero dizer que o respeito sempre foi requisito básico para que as relações humanas de 

fato serem éticas, serem de forma que todo mundo possa viver em harmonia, eu vejo aqui como 

árbitro que sou, com bastante  ou tento ter parcialidade, ter neutralidade nos debates e na própria 

condução do parlamento, por que o meu papel até dezembro é arbitrar aqui as matérias e 

encaminhamentos, as pautas e também dar representação da câmara e dá mesa diretora. Para encerra 

eu sempre disse aos colegas aqui que não vou interferir nas relações pessoais entre vereadores, pois 

não é meu papel e não me cabe isso e nem muito menos dizer qual é o comportamento político do 

parlamentar, e é ele que define seu voto, é ele que tem o mandato e é da vontade dele achar o que 

julga correto ou não, porém a única coisa que eu vou fazer é usar o regimento interno no momento 

que for necessário, que a harmonia e o respeito prevaleçam e dizer também a população, que cada 

parlamentar independente do que posição ou base governista ou oposição tem mandato e agenda 

própria e define sua atuação política, e cada parlamentar de cada comissão ele sabe suas 
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responsabilidades que tem e que tem que atuar, eu sempre falei que a CCJ é das comissões que mais 

atuam e que faz o seu trabalho e sempre coloquei aqui que cabe ao parlamentar que pertence a 

comissão  e a matéria é ele que tem que estar e várias reuniões que são convocadas sempre todos 

são convidados, e nessas últimas reuniões foram ditas aqui no parlamento, datas e horários como o 

vereador Davi acabou de fazer mais um convite, se o parlamentar não poder vir por qualquer razão, 

obviamente ele tem o direito de se justificar como os que faltam na reunião é justificado, eu não vou 

arbitrar o comportamento de ninguém por que esse não é meu papel e todos aqui tem seu mandato 

e sabem que são independentes em suas atuações políticas, no mais eu quero desejar uma boa 

semana a todos e todas e que esta câmara sempre defenderá a população. Não havendo mais 

manifestantes, 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 quinze dias do mês de 

março do ano de dois mil e vinte e dois.  
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