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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEGUNDO 

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

DOIS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Aos vinte e dois 

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,  

Davi Teixeira, Francisco de Assis da Cunha, Adevaldo da Silva Brito, Olailton Carvalho 

Ferreira, Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira, João Estevam da Silva Neto, 

Ivonnelson Alves Soares, Juares Giachini, (participação on-line), e Tânia Souza da Silva. 

Sendo justificada as ausências dos vereadores, Roni Emerson Heck (viajando para Castelo 

de Sonhos), Thais Miranda Nascimento (reunião), estando ausente o vereador: Eládio Farias 

de Oliveira, 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 quinze de março do ano de dois 

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

abstenção do vereador: Ivonelson Soares. Em seguida passou para a ORDEM DO DIA, 

solicitando a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias: SÓ 

LEITURA: SÓ LEITURA. Projeto de Lei nº 081/2022, do Executivo Municipal, autoriza o 

Poder Executivo Municipal a fazer a doação com clausula de reversão, do bem imóvel que 

menciona abaixo, para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPA. Projeto de Lei nº 

082/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que nomina próprio municipal, a Unidade 

Básica da Família, localizada na Avenida Jáder Barbalho, no Sudam, passa a denominar-se de 

UBS vereadora Delza Barros. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação nº 896/2022, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, encaminhar a esta Casa de Leis, informações a 

respeito de como se deu o processo de concessão no qual o Poder Executivo Municipal, permitiu 

à empresa RODONAVES NAVEGAÇÕES construir e edificar, em área pública, onde localiza-se 

o Porto da Balsa em Altamira. Indicação nº 899/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, 

que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Procuradoria Geral do 

Município, realizar estudos no sentido emitir Parecer Jurídico determinando que a empresa 

RODONAVES NAVEGAÇÕES, isente os veículos oficiais utilizados pelos Poderes Executivo de 

Legislativo, do pagamento de taxa na travessia na Balsa que faz a interligação entre o Porto em 

Altamira e o Porto do Assurini. Indicação nº 885/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

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

Secretaria competente, adquirir 05 (cinco) Coletores de Lixo para o município de Altamira. 

Indicação n.º 877/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar 02 

redutores de velocidade (lombadas), na Rua Cumaru, nas proximidades da EMEF Florêncio Filho, 

no RUC Jatobá- Indicação n.º 898/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere 

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

um Posto da Guarda Municipal no RUC Jatobá. Indicação nº 854/2022, de iniciativa do vereador 
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Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, adquirir mais motocicletas para o DEMUTRAN para ajudar na fiscalização 

do trânsito em Altamira. Indicação nº 893/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere 

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

reabrir a Unidade Básica de Saúde no bairro São Miguem, no distrito de Castelo de Sonhos. 

Indicação nº 891/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar 

equipamentos de EPIs para os eletricistas que prestam serviço para Secretaria Municipal de 

Educação, na escola do Assurini, visto que os mesmos estão trabalhando sem proteção adequada, 

indo em desencontro com a NR 10. Indicação n. º 892/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

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

Secretaria competente, disponibilizar equipamentos de EPIs para os Garis que prestam serviço na 

limpeza pública no distrito de Castelo de Sonhos, visto que os mesmos estão trabalhando sem 

proteção adequada, indo em desencontro com a NR 09. Indicação n. º 886/2022, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, realizar estudos visando a implantação de mais um Restaurante Popular em 

nossa cidade. Indicação n. º 887/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

rotatórias na rodovia Transamazônica, um próximo a Subestação da Celpa (Equatorial) que dá 

acesso ao Anel Viário pela Avenida Irmã e outra na entrada da Rua Paraíso, que dá acesso ao 

bairro São Domingos e Santa Benedita. Indicação n. º 888/2022, de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, realização dos serviços de infraestrutura, com linha d’água, calçada, rampa de 

acessibilidade e ciclovia, como também, o serviço de arborização em toda extensão da rodovia 

Magalhães Barata, até o Loteamento Viena. Requer também, que seja implantado um monumento 

(um Galo), na rotatória de acesso à comunidade Princesa do Xingu. Indicação n. º 889/2022, de 

iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, interceder junto ao governo do 

Estado, junto à Secretaria de Estado de Educação, para que em parceria, realizem a reforma do 

prédio, construção do muro em toda área, como também a reforma da Quadra de Esportes da 

Escola de Ensino Médio, localizada na Agrovila Sol Nascente, no Assurini. Indicação n. º 

890/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que viabilize a 

recuperação e encascalhamento no Travessão Seis Irmãos, Km 46, na rodovia Transunião, no 

Assurini. Indicação n. º 894/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho 

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

competente, realizar estudos com vistas criar Linhas Regulares de Transporte Público Rural, em 

especial da região do Assurini. Indicação n. º 895/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson 

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

através da Secretaria competente, disponibilizar máquinas para recuperação do travessão Gorgulho 

da Rita, no trecho do quilometro 25, no Assurini. AVULSOS: Portaria 333/2022, que dispõe sobre 

a reformulação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Altamira. Ofício n. º 

004/2022, encaminhado pelo vereador Nelsinho Campeiro, solicitando a realização de uma 
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audiência pública, para o próximo dia 12.04.2022, com a Associação dos produtores Rurais do 

Vale do Bacajaí. Matéria publicada no último dia 21.03.2022, pela repórter Adriana Ferraz, do 

jornal Estadão – SP. Em seguida o 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 pedindo apoio para aprovação 

de suas matérias. Fazendo uso da palavra o vereador Davi Teixeira que após os cumprimentos 

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

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

colegas pedindo apoio para aprovação de suas matérias. Antes de dar sequência às normativas da 

sessão, o senhor Presidente concedeu a palavra ao antropólogo senhor Eduard Luz que após os 

cumprimentos relatou toda a ação que envolveu os moradores e produtores do Vale do Abacajaí, 

como também sobre as queimadas de casas e materiais de trabalho, realizado por representantes 

do Ibama e MPF, convidou também a população para a Audiência Pública que acontecerá nesta 

Casa de Leis no dia 14 de abril de 2022. Em seguida o senhor presidente facultou a palavra aos 

senhores Valdir Barreto e Pedro Ferreira do Nascimento (Pintado), representantes dos Produtores 

Rurais e Agroindustriais do Vale do Abacajaí. 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 896 e 899/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n. ºs 885 e 877/2022, 

de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação n. º 898/2022, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento. Indicações n. ºs 854 e 893/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck. 

Indicações n. ºs 891 e 892/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicação n. º 

886/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n. ºs 887 e 888/2022, de iniciativa 

do vereador Assis Cunha. Indicações n. º 889 e 890/2022, de iniciativa do vereador João Estevam 

(João do Fusca). Indicações n. ºs 894 e 895/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Soares 

(Nelsinho Campeiro). Aprovadas 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 Adevaldo Brito, após os 

cumprimentos disse: Em pleno domingo eu estava numa reunião com o Deputado Joaquim 

Passarinho juntamente com o vereador Tércio e fomos chamados para que fossemos até o 

camelódromo e onde por estranheza estava acontecendo ali a retirada dos camelos que ali estavam, 

senhor Presidente a ali uma grande controvérsia ora, se lá tinha camelos que foram colocados na 

gestão passada com mais de quatro anos ou mais e com suas papeladas em dias, o senhor Gilberto 

que estava responsável pela retirada das pessoas estava dizendo que uma família com pai e filho 

não poderiam ter um box cada um,  porém numa conversa com o secretario Maia Júnior foi me 

dito que não tinha se colocado que pai e mãe não se tinha direito e sim que aquelas pessoas que 

estivessem com o box fechado seriam retirados. E eu coloquei para o secretário, se por ventura se 

o dono do box estiver viajando em tratamento, e essa fiscalização passa três vezes e ele não estando 

presente será esse o motivo de retirar o box desse cidadão que tira seu sustendo de sua família? 

Causa uma estranheza muito grande, que nem os próprios donos dos boxes poderiam entrar 

naquele momento, ali se estava tratando com cidadãos de bem e não de ladrões e nem de bandidos 

e sim de famílias que foram colocados ou relocados para tirem os sustentos de suas famílias. 



 
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 
 

Estamos no segundo mandado desta atual gestão e se colocam uma ditadura, mas não se colocam 

um atrativo para que os camelos ali possam ficar e nem atrativo para que as pessoas saiam de suas 

casas para ali comprar, mais eu não posso fechar e pegar minhas bugigangas e ir para rua vender 

por que eu sou retirado da rua pelo município e que ali consta que eu não estou usando o box, ora 

mais foi isso que foi isso que a gente pregou em campanha, nós colocamos o dilema da campanha 

que é o povo em primeiro lugar mais o que se estranha mais é que esta Casa começou a notar que 

não se tem mais Prefeito em nosso município, chega ordem de despejo assinados por terceiros, 

cadê o Prefeito de nosso município? A dias atrás chegou um oficio aqui convocando para uma 

sessão a das mais importantes que é a da prestação de contas, assinada pela subchefe de gabinete, 

eu não tenho nada contra esta pessoa, mais cadê o prefeito deste município? O qual nós elegemos, 

e lá na retida nem o chefe de gabinete foi representar o Prefeito. Enfermeiro Jaime V.sa Excelência 

tem um papel muito importante dentro desta Casa, e eu lhe peço que como líder de governo possa 

ter mais entrosamento com o Executivo, nessas situações que estão acontecendo pois ali não tinha 

nenhuma ordem de despejo pela justiça e eu mandei alguns documentos para o secretário provando 

que estas pessoas estão legais e nenhuma resposta tive até agora, e simplesmente eles tomam por 

que os boxes estavam fechados. A população não pode usufruir do que se foi colocado ali? Eu 

tenho medo que um dia chegue aqui um oficio do Executivo assinado pelo vigia da Prefeitura, não 

tenho nada contra o vigia, porém estou prevendo que daqui um dia chegue nesta Casa de Leis um 

oficio convocando para uma audiência pública assinado pelo vigia, por que não se vê nada assinado 

pelo Prefeito. Senhor Presidente, eu liguei para o secretário de planejamento o Senhor Valdecir 

Maia o qual me atendeu com toda gentileza, e eu lhe perguntei por que não se chama a Prefeitura, 

Câmara, Ministério Público e camelos? Para que se possa debater aqui não a retirada e sim a onde 

vai se colocar essas pessoas que são mães de famílias e pais de famílias que estão lutando para 

adquirir o pão de cada dia. Fica aqui minha indignação por que não se faz políticas públicas neste 

município desde o dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um. O Prefeito se tranca no seu 

gabinete e não tem nem tempo de assinar um oficio de audiência pública de prestação de contas 

ele tem mais tempo. Há muitas controvérsias e vai e voltas sem justificativas, por tanto eu convoco 

este parlamento para que possamos chamar todos os camelos, MP, Prefeitura Municipal, para 

sentarmos e dialogarmos e assim acharmos o melhor meio para todos. Quero agradecer ao 

Deputado Joaquim Passarinho que esteve sexta, sábado e domingo com a agenda na 

transamazônica e nos repassou em uma reunião com o Siralta se comprometendo ainda este ano 

repassar uma emenda no valor de trezentos mil reais para ajudar na construção do novo parque de 

exposição e que também deixará outra emenda empenhada a qual não sabemos o valor no ano que 

vem para este parque de exposição. Aqui está cumprido o que este vereador juntamente com o 

vereador Tércio na outra reunião íamos nos comprometer em buscar recursos e assim estamos 

fazendo. Facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Ivonelson 

Soares, após os cumprimentos disse: em defesa dos moradores do Assurini, onde sou morador 

desde 1998, sou conhecedor da situação de cada morador em falar na questão da desapropriação 

quando era pico do Resende e quando existia lá, não era área indígena, e quando é agora eu não 

por que tem mais de quinze anos e agora eles vêm já que tem produtores e moradores e agora eles 

vêm não sei com qual pretensão. Ali tem pessoas que pegaram suas economias para construírem 

suas casas e hoje se deparam com uma situação daquela, isso é muito triste de ver que vem um 

órgão e queima, então eu peço aos nobres pares para ajudar a realizar esta audiência pública em 
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defesa daquele pessoal. Eu quero me solidarizar com a família do Padre Rozivan Ferreira, da 

paroquia da Imaculada, por sua morte ontem e eu agradeço pelo excelente trabalho que 

desenvolveu com os jovens de Altamira e mais uma vez eu agradeço o tempo. O vereador João 

Estevam solicitou a aparte que após ser concedida disse: quem é que conhece aquela área como 

eu e você? Eu cheguei em 1994 e você em 1998 e nós sabemos aquela situação daquelas pessoas, 

dos agricultores, pecuaristas com suas dificuldades que ali tiveram, a gente sabe ali com Waldir, 

o Pedro que a gente conhece desde criança, o pai dele vendia gado para mim e investia e hoje está 

nesta situação. Sabemos que ali é um lugar tão produtivo na área de cacau, quando aconteceu de a 

Federal entrar e queimar as máquinas e tiraram aquele pessoal de lá do mocotó, minha família que 

mora ali aproximadamente umas vinte e cinco, triste pessoas da minha família, o açougue que 

cortava até três vacas por dia, ali é uma área rica com grande produção e nós precisamos dar apoio 

aquele povo. Dando continuidade da palavra o vereador Ivonelson Soares seguiu dizendo: eu 

confirmo isso com o João, eu tinha o prazer de negociar com os parentes do João lá, e caiu em 

menos da metade o movimento da vila mocotó, era muitas casas sendo construídas e parou, 

regrediu cinco anos para trás. Mais uma vez obrigado. Facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos disse: hoje foi votado e 

aprovado a nossa indicação e foi solicitado aqui para termos mais um restaurante popular aqui para 

Altamira, a gente já tem essa capacidade de ter dois restaurantes e não é uma coisa que se gaste 

tanto recurso, cada morador precisa trazer ideias para a gente para podermos fazer uma construção 

de uma cidade melhor, e hoje mesmo eu só queria falar para agradecer aos colegas pelos os 

esforços, dizer que muitas vezes somos alvo de críticas como se não  estivéssemos trabalhando ou 

sendo conivente com a gestão, e ter que ficar se explicando  que está na defesa do povo, por que 

muitas vezes essa fala aqui na tribuna não chega nos quatro cantos da cidade então temos uma 

tarefa muito grande de ficar se explicando e eu quero dizer que estamos do lado do povo e que o 

prefeito não estar nos pagando para ficarmos calados, então eu acho desafio ter que ficar se 

justificando que estamos cumprindo nosso papel de fiscalizar. Em relação aos camelos e 

ambulantes eu tenho conversado com eles nas ruas e muitos ainda ficam com esperança que vão 

poder ficar e trabalhar na rua, eu lamento muito que tem pessoas que acreditam que o Prefeito vá 

mudar de ideia, é muito difícil fazer a pessoa entender que ele não vai facilitar, ele vai tirar com 

essa forma de quebrar cadeados e ainda vai se proteger em mandar outras pessoas assinarem os 

ofícios. Então vamos abrir os olhos e ser mais esperto, pois colocamos um Prefeito que não tem 

essa sensibilidade, por que ele podia muito bem mexer nisso depois, fazer outras coisas depois, dá 

comida para os que passam fome, mais não, ele quer calçadas limpas para o pessoal andar 

tranquilamente sei que existe um PL que isso tem que ser cumprido, mais as pessoas precisam 

comer, precisam vender as coisas e os vereadores precisam falar aqui oh, que por mim não estava 

acontecendo isso e a gente tem que se unir e estar junto de vocês, mais não espere que o Prefeito 

vai dizer voltem para a rua trabalhar, eu não vou arrebentar os cadeados, ele vai  colocar tudo pra 

impor o que ele quer, não vamos mais se iludir que ele vai ser bonzinho, e outra coisa a gestão tem 

uma forma de conduzir mais ou menos assim eles mandam um alerta com quatro vezes que 

mandam o alerta eles mandam um projeto de lei e aqui nesta Casa ele tem a maioria e a gente só 

tem o papel de reclamar entendeu, eu sinto muito mais assim é  a gestão e a gente tem que ter a 

capacidade de enxergar o que ele está fazendo com a gente, mas temos que manter a tranquilidade 

por que passa rápido e teremos a oportunidade de termos um Prefeito melhor na nossa cidade, 
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obrigada. Facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Tércio 

Brito, após os cumprimentos disse: senhor Presidente no dia 20 de março de 2022, pela manhã 

nós fomos chamados domingo passado pelos ambulantes e camelos e no momento de desespero 

chegamos lá pela manhã as 10 horas eu e o vereador Dedé e encontramos a tirania colocada pela 

gestão atual e pelo o coordenador da SEPLAM o senhor Gilberto, lá eles fecharam os portões e 

quem tem sua mercadoria não puderam adentrar e tiveram suas mercadorias apreendidas, eu até 

disse se era uma operação da Policia Federal por que chegaram lá as quatros horas da manhã em 

pleno domingo para apreender as mercadorias dos lutadores e guerreiros que estão somente 

querendo trabalhar, sustentar seus filhos e filhas, e é tão interessante o legislativo lutar em defesa 

desses trabalhadores, a gente vê lá homens, mulheres, idosos e idosas lutando pelo seu pão  de 

cada dia, nós estamos aqui para defende-los no que for preciso a qualquer órgão externo para que 

nós possamos lutar pelos direitos de vocês, e não simplesmente impor tirania e apreender 

mercadorias onde vocês não são bandidos, vocês são trabalhadores, tem mercadoria apreendida 

vereador Jaime, é um absurdo, onde ocorre a discricionariedade dentro da administração pública 

eu  concordo em alguns casos, mas da forma que foi imposta para esses trabalhadores é enquadrado 

como abuso de poder, ali não tem nenhum homicida, nenhum traficante, nenhum ladrão e nenhum 

assaltante não, e o que eles estão pedindo é trabalho e  nós aqui temos que dar esta legalidade a 

vocês, tem um projeto de minha autoria que já foi  sancionado pelo Prefeito, o apadrinhamento 

dos espaços públicos e se ele quiser realmente estar do lado de vocês ele pega esse Projeto de Lei 

que já foi sancionado, e se ele não fizer isso  eu vou ao Mistério Público que é direito meu, ele tem 

que largar o palanque político por que o Tércio não  está mais na sustentabilidade do governo e 

resolver pelos munícipes de Altamira. Estou do lado de vocês, agradeço ao Presidente pelo o 

espaço aqui na tribuna para que possam se manifestar e colocar o que vem acontecendo com vocês, 

senhor Presidente tirar eles e colocar outros não resolve os problemas da população não, o que o 

poder público tem que resolver é local de trabalho e dar oportunidade de sustentar os seus filhos e 

filhas, e se não tem trabalhos meus amigos e amigas a criminalidade aumenta, eu conheço inúmeras 

pessoas que entraram no crime por falta de oportunidade de trabalho que viram seus filhos e filhas 

passando fome, e sabe por que disso? Pela politicagem por estar noutro governo e o atual demitiu 

e essa pessoa não consegue trabalho em lugar nenhum. Outra situação que quero trazer aqui é que 

os vigias do município não podem mais fazer seu café e entrar na cozinha das escolas por que a 

ordem é fechar as cozinhas, é um absurdo a tirania e o autoritarismo que vem acontecendo no 

município, como o vigia não pode usar a cozinha? Meu pai do céu, a onde nós chegamos, realmente 

vereador Dedé o Executivo ele não faz o seu trabalho aqui não, ele tem medo de enfrentar a 

população e fica usando os terceiros para dizer que não é ele e sim aquela pessoa, o Executivo tem 

que acordar e colocar as responsabilidades e eu não vi nenhum Prefeito que disputou a eleição 

dizer que tudo era responsabilidade da Norte Energia e que nada era dele, pelo contrário eu vi 

todos os candidatos dizer que iriam resolver a problemática do município de Altamira, e resolve a 

problemática impedindo do vigia de usar a cozinha? Resolve a problemática retirando os 

ambulantes e camelos do camelódromo impedindo de trabalhar? Então a cada parte de nosso 

município vem impondo uma ditadura que no final não tem resolutividade nenhuma, eu estou aqui 

para estar do lado de vocês e tenho certeza que os colegas irão se manifestar também, líder de 

governo não necessidade desses trabalhadores estarem passando por isso aqui na Câmara, Vossa 

Excelência tem a legalidade e o cargo imposto pelo atual prefeito para que possa ser o interlocutor 
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entre o Legislativo, a População e o Executivo, aqui a população  quer trabalho, educação  e 

respeito. O Presidente antes de facultar a palavras aos oradores da mesa diretora, achou por bem 

conceder a palavra a Senhora Maria das Graças, representante dos vendedores do Camelódromo, 

onde em debate se pronunciaram os vereadores Enfermeiro Olailton, Enfermeiro Jaime, 

Enfermeiro Tércio e o Presidente Silvano que logo em seguida facultou a palavra a Enfermeira 

Socorro do Carmo, que após os cumprimentos disse: eu gostaria de externa meus sentimentos 

aos familiares do Pároco da Nossa Senhora da Conceição  Padre Rozivan Ferreira de Jesus, que 

faleceu ontem, que Deus conforte os corações dos fiéis e familiares neste momento, onde foi uma 

morte súbita, perdemos um grande Padre. Eu gostaria de falar para as Marias e para as pessoas que 

estão aqui do camelódromo que em 2005 me recordo muito bem em relação a esses discursões, 

onde o ex-prefeito Juvenil se discutia sobre o local onde ia construir, duas amigas me procuraram 

em relação as retiradas camelos atrás da feira também, aí eu conversei com o secretário de 

planejamento e ele me falou do código de postura do município e que não foi uma coisa de agora 

e que sim já vem a muitos anos, que não podem ficar nas calçadas e  ruas , calçadas livre, e 

perguntei onde ficará as pessoas pois nós sabemos sobre o desemprego, a questão  do grande índice 

de inflação que nós estamos passando e todos precisamos do pão de cada dia, e ele disse que 

concorda porém tem que colocar de acordo com o código de postura e foi ai que fomos informados 

sobre a relocação onde iriam colocar as pessoas, os boxes pôquer foram tirado as mercadorias? E 

me disseram o seguinte que os técnicos de planejamento que as pessoas estavam usando como 

depósitos e não estavam vendendo (fala deles), e que essas pessoas que eles tiraram da sete de 

setembro iam para lá e outras para a Orla do Cais, e que informaram que algumas pessoas já estão 

lá no camelódromo e outras na Orla do Cais, e sobre os aprendimentos estou sabendo agora e nós 

vereadores vamos conversar com a secretaria de planejamento para saber sobre essas mercadorias 

pois tem que entregar os pertences aos donos, quero dizer a vocês que nós temos um limite e não 

podemos dizer que amanhã estará resolvidos e que todos os boxes voltarão  a estar como antes, 

mas estaremos conversando com o secretario pois se retiraram tem que saber onde vão colocar, 

fora os documentos que vão ser enviados iremos pessoalmente conversar sobre esta situação desde 

os cadastros que fizeram e obtendo todas as informações repassaremos a todos vocês. Contem com 

esta vereadora, no meu final de semana estive no Assurini, especificamente nos Quatro Bocas e 

Bom Jardim 1, conversei com a Rafaela sobre as famílias que moraram na beira do rio que faltou 

fazer a religação dos postes, e eu falei com a Aline da Equatorial e pediu um ponto onde esperamos 

que em breve seja resolvido pois mais de sete famílias não tem energia no Bom Jardim 1. E ontem 

dia Internacional da Pessoa com Down, estive na APAE onde parabenizo a Doutora Jucimeire e a 

Coordenadora da Pessoa com Deficiência a Gabi que estavam fazendo um movimento já que a 

APAE vive de doação em sua maioria e o governo municipal ele faz a parceria e convênio com os 

profissionais que ali trabalham, foi feita uma blitz para as pessoas colaborarem com a APAE, com 

as pessoas excepcionais de nosso município, foi muito gratificante para mim pois já faço minha 

colaboração mensalmente, quem nunca visitou  a loja tulipa faça uma visita e compre para ajudar, 

seja com a compra ou com pix. Senhor presidente no momento é só. O Presidente antes de encerrar 

também facultou a palavra ao representante dos ambulantes de rua, senhor Davi que relatou a 

situação dos vendedores e ambulantes. Não havendo mais manifestante o Presidente vereador 

Silvano Fortunato disse: Em nome da Câmara lamentamos profundamente o trágico falecimento 

do Padre Rozivan Ferreira de Jesus, Pároco da Igreja da Imaculada Conceição na querida Brasília, 
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informamos a população que as homenagens e visitação ao Corpo será a partir das 14 horas na 

Igreja da Imaculada Conceição, e a missa de corpo presente será as 16 horas tendo as 17:30 o 

translato até Vitoria do Xingu, onde o Corpo será levado até Porto de Moz. Sobre as deliberações 

que foram feitos em Plenário nesse tema especifico dos camelos e dos ambulantes de rua, nós 

iremos encaminhar um Expediente ao Executivo Municipal solicitando esclarecimentos desta 

operação  que foi feita no domingo e pedir a restituição dos produtos apreendidos na Escola Sant 

Clair Passarinho, e sobre a situação dos cadastros, dizer também que este é o nosso papel fazer 

essas iniciativas sobre as demandas que recebemos diariamente, agradaremos o retorno do 

Executivo Municipal, quero dizer também que todo vereador que aqui esta, esta do lado da 

população, sabemos que não  é  de hoje que este assunto passa por esta Casa, desde a época do 

primeiro mandato do Juvenil onde o ministério mandou a prefeitura assinar um termo de 

ajustamento de conduta para que as calçadas ficasse desimpedidas e limpas para o trânsitos de 

pessoas, garantindo o direito de ir e vir, isso não é um problema só no município de Altamira  e 

sim no Brasil inteiro, eu quando fui  por anos da vigilância sanitária, onde íamos fazer visitas no 

mercado municipal meus colegas queriam fazer de forma abrupta e truculenta retirar os alimentos 

e eu não aceitava por entender se estavam ali era por que precisavam trabalhar  e eu sempre estando 

nas operações sempre impedia essas abordagens, e não  seria agora tendo pessoas amigas como a 

Maria do Sudam 1, e como parentes que tenho e colegas que estão nestas situações, que nós vamos 

apoiar essas medidas de truculência e crueldade, e este não é nosso papel, pois nosso papel é de 

dialogar e buscar entendimento da melhor forma para todos. Nós estamos solidários e conte 

conosco sempre. Não havendo mais manifestante eu encerro esta Sessão Ordinária em nome de 

Deus. Mandando lavrar a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada. Câmara Municipal 

de Altamira, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.  
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