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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

DOZE DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

 

Aos doze dias do mês de abril 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, Thais Miranda Nascimento, 

Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva Brito, Davi Teixeira, Francisco de Assis da 

Cunha, Ivonnelson Alves Soares, Juares Giachini (participação on-line), Olailton Carvalho 

Ferreira, João Estevam da Silva Neto, Tânia Souza da Silva, e sendo justificada as 

ausências dos vereadores, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (em recuperação 

cirúrgica), Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira ( doente) e  Roni Emerson Heck 

(viajando). O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional 

Brasileiro. Em seguida solicitou a vereadora Thaís Nascimento 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 cinco de abril 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 Thaís 

Nascimento que fizesse a leitura das matérias: SÓ LEITURA: Projeto de Lei n.º 087/2022, de 

iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana no 

município de Altamira. Projeto de Lei n.º 088/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Olailton, que reconhece como Entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, o 

Instituto Janjão. Veto Total ao Projeto de Lei n.º 030/2021, de iniciativa do vereador Eládio 

Farias, que dispõe sobre desconto no pagamento da Tarifa da Balsa que faz a travessia sobre o 

Rio Xingu ao Porto do Assurini, no município de Altamira. Veto Total ao Projeto de Lei n.º 

035/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que institui o programa de 

prevenção ao Diabetes nas creches e escolas públicas do município de Altamira. Veto Total ao 

Projeto de Lei n.º 047/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que dispõe Institui no 

Município de Altamira o Festival do Açaí. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Parecer 

da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 044/2021, de 

inciativa do vereador Assis Cunha, que dispõe sobre a implantação de dispositivo “Bueiros 

Inteligentes” no âmbito do Município de Altamira e dá outras providências”. 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, cumprindo assim disposições esposadas na Lei Orgânica e 

no Regimento Interno desse Poder Legislativo Municipal. Ao analisar o presente projeto, 

percebe-se que o autor preocupado com os constantes alagamentos que ocorrem durante as 

chuvas fortes, devido o entupimento dos bueiros e bocas de lobo. Com a implantação do 

equipamento que consiste em um cesto coletor com alças laterais, que facilitará o recolhimento 
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dos detritos, remoção e manutenção, evitando que os mesmos entupam e causem alagamentos. 

Assim sendo, após análise, opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 

e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 044/2021.Parecer da Comissão de 

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

Lei 044/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que dispõe sobre a implantação de 

dispositivo “Bueiros Inteligentes” no âmbito do Município de Altamira e dá outras providências” 

e, 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 nº 048/2021, que dispõe sobre 

a permanência do profissional Fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto, 

Pediátrico e Neonatal no Município de Altamira e dá outras providências. 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, cumprindo assim disposições esposadas na Lei Orgânica e no 

Regimento Interno desse Poder Legislativo Municipal. O autor do projeto de lei sob análise, 

propõe que seja instituído no Município de Altamira, a permanência do profissional 

Fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto, Pediátrico e Neonatal, haja vista, 

ser um profissional que tem como função trabalhar na prevenção e reabilitação dos pacientes. 

Em relação à parte musculoesquelética do indivíduo. A fisioterapia é uma forma de realizar o 

diagnóstico cinético funcional e aplicar os recursos que sejam necessários, como exercícios, 

correntes elétricas, entre outros. Além disso, o fisioterapeuta trabalha no processo de reabilitação 

neurológica, respiratória e cardíaca. Assim sendo, após análise, opina pela constitucionalidade, 

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

048/2021.Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infra-

assinados, após analisar o Projeto de Lei nº 048/2021, que dispõe sobre a permanência do 

profissional Fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto, Pediátrico e Neonatal 

no Município de Altamira e dá outras providências e, 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 nº 060/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que institui no 

município de Altamira, a divulgação da listagem dos medicamentos e insumos disponíveis e em 

falta na Rede de Saúde e dá outras providências. O projeto sobredito foi lido em Plenário no dia 

19 de outubro de 2021, durante a 9ª Reunião Ordinária do Segundo semestre do Primeiro ano da 

atual Legislatura. Sob os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em 

obediência ao disposto nas disposições esposadas na Lei Orgânica e no Regimento Interno desse 

Poder Legislativo Municipal. Ao analisar o presente projeto, percebe-se que o nobre vereador, 

tem como fito central na propositura, garantir a total transparência do serviço público de saúde 

de nossa cidade. Quanto à divulgação da lista de medicamentos ofertados pela Rede Municipal 
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de Saúde, vez que tem uma previsão constitucional sobre a necessidade de transparência dos atos 

da administração que, determina a necessidade de sua publicação, garantindo aos responsáveis a 

possibilidade de acompanhamento das medicações fornecidas. Assim sendo, após análise, opina 

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

do Projeto de Lei nº 060/2021.Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por 

seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei nº 060/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, que institui no município de Altamira, a divulgação da 

listagem dos medicamentos e insumos disponíveis e em falta na Rede de Saúde e, em 

conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, a Comissão 

opina pela APROVAÇÃO do projeto por entender que a referida proposição atende os aspectos 

constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Pedido de Informação n.º 

018/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que requer ao senhor Claudomiro 

Gomes - Prefeito Municipal, enviar a esta Casa, as seguintes informações: 1. Quais os valores 

arrecadados através dos tributos municipais, previstos no Código Tributário Municipal, no ano 

de 2021. Os valores arrecadados de cada um dos seguintes tributos previstos:- I - Impostos predial 

e territorial urbano;- II - Impostos sobre serviços;  III - Taxa de coleta de lixo;  I- Taxa de 

iluminação pública; II - Taxa de licença para legalização e funcionamento; III- Taxa de serviço 

pavimentação; IV - Taxa de licença para funcionamento em horário especial; V - Taxa de licença 

para publicidade; VI - Taxa de licença para a execução de obras; VII- Taxa de licença para 

ocupação de áreas em vias e logradouros públicos; XI - Taxa por ações e serviços de saúde e; 

XIII- Taxa de licenciamento ambiental. Pedido de Informação n.º 019/2022, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, que requer ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, 

enviar a esta Casa, as seguintes informações: 1 - Listagem dos imóveis alugados pela Prefeitura 

Municipal de Altamira, contendo as seguintes informações: I - Endereço do imóvel alugado; II - 

Quem é o locador, proprietário do imóvel;  III- O que funciona no imóvel (órgão, repartição, 

setor...) IV - Valor mensal pago pela prefeitura; Indicação n.º 953/2022, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Hélder Barbalho – Governador do Estado, através da 

Secretaria de Estado de Saúde Pública, efetuar o pagamento das diárias aos pacientes em TFD – 

Tratamento Fora de Domicilio, sejam eles usuários de Belém ou Santarém. Indicação n.º 

958/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Hélder Barbalho – 

Governador do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública, que restabeleça os 

serviços de frequência cardíaca, e ritmo cardíaco, a pressão arterial e outros parâmetros clínicos 

aerodinâmicos, para os usuários do SUS, que necessitam de avalição ampla do funcionamento 

cardiovascular, quando submetido a esforço físico gradualmente, teste de esforços físicos em 

esteira rolante, no Hospital Regional da Transamazônica. Indicação n.º 942/2022, de iniciativa 

da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Hélder Barbalho – Governador 

do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública interceder junto a Pró-Saúde, no 

sentido de realizar procedimentos de Cateterismo, no Hospital Regional público da 

Transamazônica. Indicação n.º 943/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 
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Carmo, que sugere ao senhor Hélder Barbalho – Governador do Estado, através da Secretaria de 

Estado de Saúde Pública interceder junto a Pró-Saúde, no sentido de contratar um Médico 

Cardiologista, para atender no Hospital Regional público da Transamazônica. Indicação n.º 

954/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de infraestrutura, tais 

como: rede de esgoto e pavimentação asfáltica na Rua Antônio Martins, no Loteamento Vista 

Alegre. Indicação n.º 941/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

monumento de saudação e despedida, como portal de entrada da cidade, na rotatória da Rodovia 

Transamazônica que interliga ao bairro São Domingos e Conjunto Santa Benedita. Indicação n.º 

956/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma do Coreto da 

Praça de Independência, localizada próximo ao Campus da UFPA, na Rua Coronel José Porfírio. 

Indicação n.º 946/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor 

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

recapeamento asfáltico na Rua João Besouro, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 

947/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a 

recuperação do Ramal do Lisboa, adjacente ao Travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 

948/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a 

manutenção e encascalhamento do Travessão do Cajá I, próximo a propriedade do senhor 

Amarildo, no Assurini. Indicação n.º 949/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que 

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

implantar um Projeto de Canoagem e Projeto de Xadrez, em Altamira. Indicação n.º 950/2022, 

de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, providenciar “CARTEIRINHA DE PASSE 

LIVRE MUNICIPAL”, para as pessoas de baixa renda comprovada e com deficiência física, 

mental, auditiva, visual e doenças crônicas. Indicação n.º 951/2022, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito (DEDÉ), que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, construir uma praça, com uma academia ao ar livre, pista de skate e 

um coreto na Avenida Abel Figueiredo, em frente à residência do senhor Zé do Peixe, no bairro 

Aparecida. Indicação n.º 952/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito (DEDÉ), que sugere 

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

em 50% (cinquenta por cento) as Tarifas de uso do Camelódromo José Góes. Sugere também, 

que sejam instalados chuveiros nos banheiros feminino e masculino, como também, contratar 

vigias para atuar no período noturno. Indicação n.º 955/2022, de iniciativa do vereador 

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

Municipal, através da Secretaria competente, disponibilizar maquinas para reabertura e 
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terraplenagem no Travessão Barro Duro, no Assurini. Moção n.º 036/2022, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza, que sugere que seja encaminhado Moção de Congratulações e Aplausos 

aos Desbravadores, pela passagem do Dia do Desbravador, que será celebrado no próximo dia 

14 de abril. AVULSOS: Ofício n.º 045/2022-GAB.PMA, encaminhado pelo senhor Wangner 

Lopes Cruz – Chefe de Gabinete do Governo Municipal, respondendo as Indicações: 880/2022 

Vereador Enfermeiro Tércio Brito; 874/2022 Vereadora Enfermeira Socorro do Carmo; 

850/2022 Vereador Assis Cunha; 872 e 873/2022 – Vereador João Estevam e 882/2022 

Vereadora Thais Nascimento. Ofício n.º 050/2022-GAB.PMA, encaminhado pelo senhor 

Wangner Lopes Cruz – Chefe de Gabinete do Governo Municipal, respondendo as Indicações: 

857, 867 e 894/2022 – Vereador Nelsinho Campeiro; 854/2022 Vereador Roni Heck; 914/2022 

Vereador Davi Teixeira; 913/2022 Vereador Silvano Fortunato e 859/2022 – Vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo. Ofício n.º 059/2022-GAB.PMA, encaminhado pelo senhor 

Wangner Lopes Cruz – Chefe de Gabinete do Governo Municipal, respondendo as Indicações: 

895, 917 e 918/2022 Vereador Nelsinho Campeiro; 890, 907 e 908/2022 Vereador João Estevam; 

887 e 888/2022 Vereador Assis Cunha; 885/2022 Vereadora Socorro do Carmo e 910/2022 

Vereadora Thais Nascimento. Ofício n.º 298/2022-GAB.PREFEITO, encaminhado pela senhora 

Bruna Tomé – Subchefe de Gabinete do Governo Municipal, respondendo a Indicação 896/2022, 

do vereador Silvano Fortunato. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Fazendo uso da palavra a 

vereadora Tânia Souza após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo 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. Fazendo uso da 

palavra o vereador Assis Cunha após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo 

apoio para aprovação. Fazendo uso da palavra a vereadora Thaís Nascimento após os 

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para aprovação de suas matérias. Em 

seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora Thaís Nascimento 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 953 e 958/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. 

Indicações n. ºs 942 e 943/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

Indicação n. º 954/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n. ºs 941 e 

956/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 946/2022, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira. Indicações n. ºs 947 e 948/2022, de iniciativa do vereador João Estevam 

(João do Fusca). Indicações n.ºs 949 e 950/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 

Indicações n.ºs 951 e 952/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito (DEDÉ). Indicação n. 

º 955/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro). Moção n. º 

036/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO 

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

Constituição, Justiça E Redação ao Projeto de Lei ao projeto de lei 044/2021, de inciativa do 
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vereador Assis Cunha, que dispõe sobre a implantação de dispositivo “bueiros inteligentes” no 

âmbito do município de Altamira e dá outras providências”. 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, cumprindo assim disposições esposadas na lei orgânica e no regimento 

interno desse poder legislativo municipal. Após análise, opina pela constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, pela APROVAÇÃO do projeto de lei nº 

044/2021. PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 

por seus membros infra-assinados, após analisar o projeto de lei 044/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha, que dispõe sobre a implantação de dispositivo “bueiros inteligentes” no 

âmbito do município de Altamira e dá outras providências” e, 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. APROVADO A UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI 

044/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que dispõe sobre a implantação de dispositivo 

“bueiros inteligentes” no âmbito do município de Altamira e dá outras providências” e, 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. APROVADO A 

UNANIMIDADE. PARECER DA RELATORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E REDAÇÃO ao projeto de lei nº 048/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que dispõe sobre a permanência do profissional fisioterapeuta na unidade de terapia 

intensiva - uti adulto, pediátrico e neonatal no município de Altamira e dá outras providências. 

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, cumprindo assim disposições esposadas 

na lei orgânica e no regimento interno desse poder legislativo municipal. Opinando pela 

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

de lei nº 048/2021. PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 

REDAÇÃO, por seus membros infra-assinados, após analisar o projeto de lei nº 048/2021, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que dispõe sobre a permanência do profissional 

fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva - uti adulto, pediátrico e neonatal no município de 

Altamira e dá outras providências e, 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. 

APROVADO A UNANIMIDADE.  PROJETO DE LEI Nº 048/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que dispõe sobre a permanência do profissional fisioterapeuta na 

unidade de terapia intensiva - uti adulto, pediátrico e neonatal no município de Altamira e dá 

outras providências e, 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. 
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APROVADO A UNANIMIDADE. PARECER DA RELATORIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO ao projeto de lei nº 060/2021, de iniciativa do 

vereador enfermeiro Tércio Brito, que institui no município de Altamira, a divulgação da 

listagem dos medicamentos e insumos disponíveis e em falta na rede de saúde e dá outras 

providências. O projeto sobredito foi lido em plenário no dia 19 de outubro de 2021, durante a 

9ª Reunião Ordinária do segundo semestre do primeiro ano da atual legislatura. Sob os ângulos 

de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto nas 

disposições esposadas na lei orgânica e no regimento interno desse poder legislativo municipal. 

Após análise, opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito 

opina pela aprovação do projeto de lei nº 060/2021. PARECER DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, por seus membros infra-assinados, após analisar 

o projeto de lei nº 060/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro Tércio Brito, que institui no 

município de altamira, a divulgação da listagem dos medicamentos e insumos disponíveis e em 

falta na rede de saúde e, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador 

Davi Teixeira, a comissão opina pela APROVAÇÃO do projeto por entender que a referida 

proposição atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. 

APROVADO A UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI Nº 060/2021, de iniciativa do vereador 

enfermeiro Tércio Brito, que institui no município de Altamira, a divulgação da listagem dos 

medicamentos e insumos disponíveis e em falta na rede de saúde e, em conformidade com as 

conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, a comissão opina pela 

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

constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. APROVADO A 

UNANIMIDADE. PEDIDO DE INFORMAÇÃO N. º 018/2022, de iniciativa do vereador 

enfermeiro Tércio Brito, que requer ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, enviar a 

esta casa, as seguintes informações: 1 - Quais os valores arrecadados através dos tributos 

municipais, previstos no código tributário municipal, no ano de 2021. Os valores arrecadados de 

cada um dos seguintes tributos previstos:  I- impostos prediais e territoriais urbanos; II - impostos 

sobre serviços; III- taxa de coleta de lixo; IV - taxa de iluminação pública; V - taxa de licença 

para legalização e funcionamento; I- taxa de serviço pavimentação; II - taxa de licença para 

funcionamento em horário especial; III- taxa de licença para publicidade; IV- taxa de licença 

para a execução de obras;  V - taxa de licença para ocupação de áreas em vias e logradouros 

públicos; VI - taxa por ações e serviços de saúde e; XII - taxa de licenciamento ambiental. 

APROVADO A UNANIMIDADE. PEDIDO DE INFORMAÇÃO N. º 019/2022, de 

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

Prefeito Municipal, enviar a esta casa, as seguintes informações: 1 -  listagem dos imóveis 

alugados pela prefeitura municipal de Altamira, contendo as seguintes informações: I - endereço 

do imóvel alugado; II -quem é o locador, proprietário do imóvel; III - o que funciona no imóvel 

(órgão, repartição, setor...) IV - valor mensal pago pela prefeitura. APROVADO A 

UNANIMIDADE. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a 
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parte das COMUNICAÇÃOS PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores 

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

senhor presidente me causa uma estranheza  que para o ano de dois mil e vinte três já vai chegar 

pelo conversamos tem até o dia trinta e um para chegar a nova LDO, para que possamos as 

diretrizes orçamentárias e com certeza aprovar para que o município possa andar, mais o que me 

causa estranhes é que essa LDO, ela vai ter que chegar na data certa para podermos estudar mais 

um pouco, porque quando eu coloco um projeto do festival do açaí, onde a gente já produz e é 

nativo e o prefeito veta ai eu juro para vossas excelências o que será feito com o dinheiro da 

cultura desse município? Cinco milhões e oitenta mil reais. O povo de Altamira tem visto tantos 

projetos de lei aqui, mas até agora eu sei que foi onde mais se aprovou projetos de leis aqui, eu 

parabenizo o parlamento que na história nunca se aprovou tanto. Mas quero chamar a atenção 

para que sejam sancionados, não é falta de recursos no município e sim falta de gestão, eu vou 

continuar dizendo que falta se fazer política e falta se fazer gestão neste município, quando se 

tem um monumento na primeira fala quando o presidente pousou na transamazônica, no ano de 

setenta e dois, e no segundo ano de mandato a gente não consegue ver aquela praça limpa. Aí eu 

fico me perguntando o que esta Casa de Leis está fazendo neste município? Peço para esta Casa 

derrubar os vetos do executivo municipal, porque não estamos aqui para fazer o que ele quer e 

sim para trazer o melhor para o povo de Altamira, e eu fico me perguntando será se vai valer a 

pena ficar dias e noites projetando projeto de leis para chegar aqui ser vetado? Agora eu coloco 

um PL de arborização que tem em várias cidades e que é um PL federal principalmente em 

Brasília D.F é cheia de árvores, e eu pergunto será que a população de Altamira está sabendo 

desses vetos? Será que menos de 10% da população gosta de açaí? Tenho certeza que é mais de 

90% por cento que gosta, e eu quero pedir sobre o projeto de arborização que é tão importante, 

para termos uma cidade com árvores e que possamos ter um ar mais puro e termos as ruas com 

sombra e uma cidade melhor. Eu me lembro que nas nossas andanças na campanha o senhor 

prefeito fala em planejamento uma cidade para cinquenta anos é só senhor presidente. Fazendo 

uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos disse: quero pontuar algumas 

coisas que estão acontecendo em nosso município, a gente recebe várias reclamações sobre 

aquele telefone do cadastro único pois tentam ligar muitos não consegue, e se as famílias estão 

tentando é porque precisam desse dinheiro e a coordenadora veio aqui e disse existir um 

protocolo. Eu fiz uma indicação hoje e que foi votada e eu agradeço aos colegas, que foi sobre a 

carteirinha de passe livre municipal, uma mãe me procurou dizendo que seu filho não estava 

conseguindo e que ela estava pagando as passagens, e meu filho é especial e todos os dias tenho 

que pagar as passagens dele para ir a APAE, e isso está errado, precisamos sentar com a gestão 

e dizer que precisa melhorar e perguntar qual carteirinha vai funcionar neste município? É que é 

feita na SESPA e que demora dois anos para chegar? A pessoa pode usar o laudo médico, ou 

seja, só falta um olhar da gestão para funcionar. Eu quero chamar os vereadores para fazermos 

uma reunião com a direção do Hospital Regional, para cobrarmos sobre os testes ergométricos, 

ultrassom com dopller, e aquele serviço defasado de endoscopia e colonoscopia e que nada 
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funciona e que façamos os questionamentos para que seja trocado e eu não confio no exame de 

colonoscopia, a gente precisa encaminhar aos pacientes para um hospital que eu tenha retorno e 

que eu não receba mais reclamações, um exame de colonoscopia custa uns seiscentos reais, temos 

que cobrar mesmo eu até sugiro fazermos um vídeo em frente ao Hospital Regional, vereadores 

de Altamira estão lutando por melhorias, o governador Helder Barbalho tem trabalhado muito, 

são  cento e quarenta e quatro municípios e ele tem feito melhorias para o município de Altamira, 

e nós temos que gritar para que Belém nos ouça, temos que cobrar como a vereadora Thaís 

levantou a pauta do autismo e o Cipriano escutou  e o governador também, e Altamira não 

condição de receber médicos, as escolas estão pedindo laudos, porém as mãezinhas não  

conseguem marcar as consultas na central de regulação, eu não podia deixar de falar aqui da 

ponte sentido brasil novo, eu ganho banana de lá para distribuir no sopão as bananas estão se 

estragando porque a pessoa tem que pegar um desvio, e falaram na prefeitura com um dos dois 

prefeitos que Altamira tem prefeitos o Jorge disse vamos fazer o desvio pela sete, gente não essa 

a respostas que a comunidade do travessão da cinco, três milhões no orçamento ai, cadê o 

vereador Nelsinho pra me dizer quanto se gasta pra se fazer uma ponte, quero pedir para o 

vereador Silvano, vereador Olailton pois está chegando o dia do enfermeiro e nós precisamos 

mobilizar essa gestão, tem a equipe do HGA e UPA e eles precisam sentir que valorizamos, eles 

dizem que tudo é  pra educação, e educação tem recurso que ninguém pode mexer, mas nós temos 

que fazer alguma coisa para que os enfermeiros se sintam valorizados e vamos bolar alguma 

coisa para eles terem orgulho pois na bancada somos seis. Fazendo uso da palavra a vereadora 

Thaís Nascimento, após os cumprimentos disse: eu não ia me pronunciar hoje mais por ver o 

secretario e todo o seu corpo técnico da SEMED não poderia deixar de me pronunciar, quero 

começar a falar de educação especial, uma pauta que eu defendo e que jamais essa vereadora virá 

aqui na tribuna falar Fake News, e que eu chego aqui para fazer denúncias que é o meu papel 

pois independente de gostar ou não gostar, o meu papel é de denunciar e de levar as secretarias 

o que chega ao meu gabinete, pois nem tudo o senhor tem conhecimento, sei muitos empregados 

não vão chegar e dizer secretario está faltando isso e aquilo, porque muitos são contratados e tem 

medo de perder seus empregos, eu fui eleita para fazer esse papel fiscalizador pois quem fiscaliza 

é vereador. Eu recebi seu oficio e fiquei muito chateada com a forma que fui respondida pois nós 

temos um papel importante dentro dessa Casa, se uma mãe chega me reportando uma situação, 

eu não tenho como me calar, eu tenho que oficializar a secretaria e tenho que ter retorno da 

secretaria e como eu tenho a obrigação de oficializar vocês têm a mesma obrigação de dar retorno 

a esta Casa, eu deixo aqui minha insatisfação com essa nota e com tudo que foi feito em relação 

ao meu posicionamento nesta Casa. Não tenho problemas pessoais nenhum com o senhor pois 

não o conheço, e conheço como o secretario, e quero lhe dizer que cada vez que eu oficializar a 

SEMED é por que eu recebi alguma denúncia. Quero aproveitar que o senhor está aqui e falar do 

PPA programa zero vinte, fala sobre o desenvolvimento na educação especial, em dois mil e 

vinte e dois um valor de duzentos e quarenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e quinze 

centavos, eu não consigo ver o que a SEMED está fazendo na educação especial, estou lhe 
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dizendo isso e peço que não me compreenda mal, pois são relatos que chegam até meu gabinete 

e eu quero entender do senhor em relação a contratações dos professores auxiliares e orientadores 

educacionais, pois toda semana chega denúncia aqui e eu vou continuar oficiando, espero que o 

senhor tenha sensibilidade com essas mães e olhe para a causa com bons olhos, nem todos os 

diretores das escolas estão  sensíveis as causa da pessoa com deficiência, atenda as demandas 

dessas mães e desses pais, e que quando chega demanda minha lá entenda como uma cobrança 

do Poder Legislativo independente de passar pelo colegiado ou não porque eu tenho autonomia 

para oficiar para o senhor. Muito obrigada. A vereadora Tânia Souza pediu um a parte e que foi 

concedida, então ela disse: eu trabalho com uma colega que tem uma irmã com síndrome down 

e ela disse que está tendo dificuldade de matricular ela numa escola, ela tem quarenta anos e fica 

pedindo para estudar e ela já concluiu o ensino médio, e não pode entrar mais na escola então, 

ela tem quarenta anos mais parece um bebezinho, eu toquei nesse ponto por entender que essas 

pessoas precisam de um espaço para sair de casa e só quem sabe a situação é quem tem uma 

pessoa em casa, eu sei que a gestão  está procurando acertar mas precisamos ser escutado e que 

as coisas realmente funcione. A vereadora Thaís Nascimento continuou dizendo que compactua 

com a fala da colega e que nenhum vereador vai subir à tribuna e dizer Fake News, obrigada 

senhor presidente. O presidente vereador Silvano Fortunato em seguida facultou a palavra ao 

senhor Cláudio Aquino, morador da transamazônica e produtor cacaueiro, onde trouxe 

informações da classe desses produtores, alerta e um pedido de atenção para que o Poder 

Executivo possa olhar com bons olhos cada produtor de pequeno e grande porte, e por fim 

agradeceu a oportunidade. Em seguida o presidente vereador Silvano Fortunato solicitou ao 

plenário o acréscimo de mais trinta minutos na sessão, sendo consenso com todos os presentes, 

dando sequência facultou a palavra ao Secretário Municipal de Educação, senhor Maxcinei 

Pacheco, onde todo seu pronunciamento ficou arquivado em nossos registros de áudio  a partir 

do seguinte tempo, inicio de fala às 2:41:09, término de fala  às 3:52:00, neste período os 

parlamentares puderam fazer suas perguntas e seus questionamentos, e serem um a um 

respondido, sendo assim cada parlamentar que necessite do referido áudio, solicitar a secretaria 

legislativa desta Casa. Em seguida o presidente vereador Silvano Fortunato disse: secretário 

primeiramente eu não tenho em mente nenhum secretário que tenha vindo aqui espontaneamente 

para ser sabatinado, pois o sinônimo de sabatina é ser questionado, e aqui o senhor foi 

questionado e eu achei importante, para desfazer o mal-entendido no parlamento e eu na posição 

de presidente tenho que fazer a defesa, independente do vereador que tenha se sentido ofendido 

na função legislativa, é dizer que aquela nota ela peca quando diz que pedido de informação não 

pode ser feito, e o pedido de informação oficial daqui, que está regimental e é parte da lei 

orgânica, ele tem que passar em plenário, mas o ofício ele não precisa e eu acho que o mal-

entendido com a assessoria jurídica foi dado ai, mas enfim já está esclarecido, porém como eu já 

disse a vossa senhoria nós vamos oficiar em nome da Câmara pois esse é meu papel, e eu lhe 

falei por telefone por quase de uma hora, quero falar de sua iniciativa e altives  de vir aqui e tirar 

todas as dúvidas, e fazer todos os esclarecimentos e explicar que não houve nenhum tipo de 
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ofensa ao parlamento, aqui o respeito é mutuo e tem que ser mutuo, pois todos queremos o melhor 

para a educação, que Deus lhe abençoe junto de todos, obrigado Kátia e Márcia, pela vinda e por 

esclarecer tão bem, que Deus abençoe  todos e que tenhamos uma boa semana, e em nome de 

Deus encerro esta sessão. Mandando lavrar a presente Ata, que após lida e aprovada será 

assinada. Câmara Municipal de Altamira, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e 

vinte e dois.   
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