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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEGUNDO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REAIZADA NO DIA CINCO DO 

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

 

Aos cinco 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, 

Roni Emerson Heck, Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira, Tânia Souza da Silva, 

e sendo justificada as ausências dos vereadores, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo 

(hospitalizada) e  João Estevam da Silva Neto (problemas de saúde) 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 vinte e nove de março do ano de dois mil e vinte e dois. Não 

havendo manifestantes, submeteu para votação, sendo aprovada com a abstenção dos 

vereadores Ivonnelson Alves Soares e Juares Giachini. 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 085/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que institui 

e inclui no Calendário Oficial do município de Altamira, a realização anual da Cavalgada.  Projeto 

de Lei n.º 086/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que Institui no município 

de Altamira, o Programa “Moeda Vida”. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Parecer da 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 081/2022, do 

Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação com cláusula de 

reversão, do bem imóvel que menciona abaixo, para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – 

SESPA e dá outras providências. O projeto foi lido em Plenário no dia 22 de março de 2022, 

durante a 4ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura, 

cumprindo assim uma das disposições esposadas na Lei Orgânica e no Regimento Interno desse 

Poder Legislativo Municipal. Assim sendo, após análise, opina pela constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 081/2022. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infra-assinados, 

após analisar o Projeto de Lei 081/2022, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a fazer a doação com cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona abaixo, para 

a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPA 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 084/2022, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a desafetar de forma parcial, bem de uso comum do povo, para classe de bens dominiais. 

O projeto sobredito foi lido em Plenário no dia 30 de março de 2022, durante a 5ª Reunião 

Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura, cumprindo assim uma das 

disposições esposadas na Lei Orgânica e no Regimento Interno desse Poder Legislativo Municipal. 
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Assim sendo, após análise, opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e 

no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 084/2022. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, por seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei nº 084/2022, 

do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar de forma parcial, 

bem de uso comum do povo, para classe de bens dominiais 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. Pedido de Informação n.º 016/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito, que requer ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, envie para a esta Casa, 

as seguintes informações: 1 - Cópia do contrato do médico plantonista e responsável pela admissão 

e avaliação da senhora Railane Pereira da Silva, realizado no dia 29 de março de 2022; 2 – Cópia 

na integra do contrato médico junto ao município e a empresa terceirizada vencedora do certame 

municipal, que tem responsabilidade de prestar os serviços de plantões médicos; 3 – Cópia das 

Fichas de Atendimento e Admissão, prontuário da paciente, evolução médica e evolução de 

enfermagem da senhora Railane Pereira da Silva, que evoluiu para óbito no HGA, no dia 29 de 

março de 2022. Pedido de Informação n.º 017/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito 

(DEDÉ), que requer ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, envie para a esta Casa, as 

seguintes informações: Cópia na integra da Portaria e do Decreto de nomeação de todos os DAS 

lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública no município de Altamira. Indicação n.º 

939/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Hélder Barbalho – 

Governador do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública, recontratualizar os 

cinquenta leitos, que estavam disponibilizados para paciente com COVID-19, para o Hospital 

Regional Público da Transamazônica, para atender as demandas de cirurgias eletivas. Indicação 

n.º 940/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, encaminhar a Esta Casa de Leis, 

um Cronograma para as execuções das Emendas Impositivas, sugeridas pelos nobres vereadores 

e, aprovadas no ano de 2021. Indicação n.º 938/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, 

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

realizar o serviço de terraplenagem da via de acesso entre a comunidade Princesa do Xingu e o 

Travessão da 8 (oito). Indicação n.º 922/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

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

competente, construir uma Unidade de Saúde no bairro Mexicano. Indicação n.º 929/2022, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar uma força tarefa de limpeza e 

roçagem na área da Creche Municipal, localizada no bairro Colina. Indicação n.º 921/2022, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, a implantação do Vale Transporte, aos servidores 

municipais de Altamira. Indicação n.º 930/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que 

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

oferecer Cursos de capacitação de informática básica e avançada para os moradores do residencial 

Santa Benedita e também aos moradores dos bairros distantes do centro da cidade. Indicação n.º 

923/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma quadra esportiva com 

cobertura e arquibancada, como também, uma academia ao ar livre no bairro jardim independente 
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III. Indicação n.º 924/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

reforma e ampliação, como também, construir uma sala de professores, refeitório e parquinho 

infantil, na Creche Municipal Professora Aldenira Castelo Santana, localizada na rua 04, no bairro 

do Mutirão. Indicação n.º 925/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que 

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

viabilize a manutenção do Travessão Terra Preta, km 15, lado esquerdo até a Fazendo do irmão 

Eronias, no Assurini. Indicação n.º 926/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do 

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

competente, viabilize a manutenção do Travessão do senhor Alcino, na ladeira do “S”, no Assurini. 

Indicação n.º 927/2022, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir dois campos 

de futebol com arquibancada e iluminação, sendo um no distrito de Castelo de Sonhos e outro no 

distrito de Cachoeira da Serra. Indicação n.º 928/2022, de iniciativa do vereador Juares Giachini, 

que solicita a senhora Tatiana Galvão, - Secretaria Municipal de Saúde, realizar a imunização 

motorizada contra a dengue nos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Indicação n.º 

931/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

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

terraplanagem no bairro Bacana. Indicação n.º 934/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson 

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

através da Secretaria competente, disponibilizar uma ambulância e uma ambulâncha para a 

comunidade do Itapuama e Novo Itapuama no Assurini. Indicação n.º 935/2022, de iniciativa do 

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

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização na rede 

de iluminação pública, como também, realizar a recuperação da Rua Acesso 14, no bairro Mutirão. 

Indicação n.º 936/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realize a regularização fundiária 

urbana, para emissão de título definitivo para os lotes urbanos, no bairro NOVA ALTAMIRA: 

Travessas Pôr do Sol, Mineira, Jerusalém 02 e 03; Ruas Boa Vitória, Dom Mário Silva, 7 amigos, 

São Francisco, Boa Esperança, Santo Antônio e Rua Nova Altamira. Indicação n.º 937/2022, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, construir uma quadra de esporte no Conjunto Santa 

Benedita. Moção n.º 035/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere que seja 

encaminhado Moção de Aplausos e Congratulações, aos Jornalistas pela passagem do Dia do 

Jornalista, que será celebrado no próximo dia 07 de abril. AVULSOS: Carta Aberta da 

ABRACAM, em Defesa das prerrogativas dos Vereadores. Ofício n.º 144/2022-PROGER, 

encaminhado pelo Procurador Geral do Municipal, Ricardo de Sousa, encaminhando a Lei 

Municipal n.º 3378/2022. Ofício n.º 203/2022, encaminhado pelo senhor Marcos José Andrade da 

Silva – Secretário Municipal de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Articulação da 

Cidadania, informando mudança de endereço da SEGMUC. Ofício n.º 227/2022, encaminhado 

pelo senhor Marcos José Andrade da Silva – Secretário Municipal de Segurança Pública, 

Mobilidade Urbana e Articulação da Cidadania, respondendo sobre a Indicação 851/2022, do 

vereador Roni Emerson Heck. Ofício n.º 257/2022-GAB.PREFEITO, encaminhado pela senhora 

Bruna Tomé – Subchefe de Gabinete, respondendo sobre a Indicação 861/2022, do vereador 
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Silvano Fortunato. Ofício n.º 283/2022-GAB.PREFEITO, encaminhado pela senhora Bruna Tomé 

– Subchefe de Gabinete, respondendo sobre o Requerimento n° 464/2022, do vereador Assis 

Cunha. Ofício n.º 284/2022-GAB.PREFEITO, encaminhado pela senhora Bruna Tomé – Subchefe 

de Gabinete, respondendo sobre a Indicação 881/2022, do vereador Ivonnelson Soares. Ofício n.º 

286/2022-GAB.PREFEITO, encaminhado pela senhora Bruna Tomé – Subchefe de Gabinete, 

respondendo sobre a Indicação 878/2022, do vereador Silvano Fortunato. 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 após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para aprovação 

de suas matérias. 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 Assis Cunha após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para 

aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton após os 

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

Fazendo uso da palavra a vereadora Thaís Nascimento após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas pedindo apoio para aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra o vereador 

Enfermeiro Jaime após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para 

aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra o vereador Silvano Fortunato 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 939 e 940/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. 

Indicação n.º 938/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 922 e 

929/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 921 e 

930/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 923 e 924/2022, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 925 e 926/2022, de iniciativa do vereador João Estevam 

(João do Fusca). Indicações n.ºs 927 e 928/2022, de iniciativa do vereador Juares Giachini. 

Indicação n.º 931/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Olailton. Indicações n.ºs 934 e 

935/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro). Indicações n.ºs 936 

e 937/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Moção n.º 035/2022, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA 

DIRETORA: Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei 081/2022, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

fazer a doação com cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona abaixo, para a Secretaria 

de Estado de Saúde do Pará – SESPA e dá outras providências. O projeto foi lido em Plenário no 

dia 22 de março de 2022, durante a 4ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da 

atual Legislatura, cumprindo assim uma das disposições esposadas na Lei Orgânica e no 

Regimento Interno desse Poder Legislativo Municipal. Assim sendo, após análise, opina pela 

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

de Lei nº 081/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus 

membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei 081/2022, do Executivo Municipal, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação com cláusula de reversão, do bem imóvel 
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que menciona abaixo, para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPA 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. APROVADOS A 

UNANIMIDADE. Projeto de Lei 081/2022, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a fazer a doação com cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona 

abaixo, para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPA.  APROVADO A 

UNANIMIDADE. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei nº 084/2022, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

desafetar de forma parcial, bem de uso comum do povo, para classe de bens dominiais. O projeto 

sobredito foi lido em Plenário no dia 30 de março de 2022, durante a 5ª Reunião Ordinária do 

Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura, cumprindo assim uma das disposições 

esposadas na Lei Orgânica e no Regimento Interno desse Poder Legislativo Municipal. Assim 

sendo, após análise, opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no 

mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 084/2022. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, por seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei nº 084/2022, 

do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar de forma parcial, 

bem de uso comum do povo, para classe de bens dominiais 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. APROVADOS A UNANIMADE.  Projeto de Lei nº 084/2022, do 

Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar de forma parcial, bem 

de uso comum do povo, para classe de bens dominiais. APROVADO A UNANIMIDADE. 

Pedido de Informação n.º 016/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que 

requer ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, envie para a esta Casa, as seguintes 

informações: 1 - Cópia do contrato do médico plantonista e responsável pela admissão e avaliação 

da senhora Railane Pereira da Silva, realizado no dia 29 de março de 2022; 2 - Cópia na integra 

do contrato médico junto ao município e a empresa terceirizada vencedora do certame municipal, 

que tem responsabilidade de prestar os serviços de plantões médicos; 3 – Cópia das Fichas de 

Atendimento e Admissão, prontuário da paciente, evolução médica e evolução de enfermagem da 

senhora Railane Pereira da Silva, que evoluiu para óbito no HGA, no dia 29 de março de 2022. 

APROVADO A UNANIMIDADE. Pedido de Informação n.º 017/2022, de iniciativa do 

vereador Adevaldo Brito (DEDÉ), que requer ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, 

envie para a esta Casa, as seguintes informações: Cópia na integra da Portaria e do Decreto de 

nomeação de todos os DAS lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública no município 

de Altamira. 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 Adevaldo Brito, após os 

cumprimentos disse: quero dizer ao vereador Olailton que não  me concedeu um aparte que eu só 

queria dizer que tem sim um culpado pela saúde, por que se tem uma diretora no Hospital ela tem 

que fazer alguma coisa porque isso não pode tornar a acontecer, temos um Executivo que 

privatizou a saúde e que de mal a pior vem dando passos de jaboti, esse vereador aqui foi desafiado 

quando a secretaria Priscila Couto me convidando a andar com ela e eu disse estar a disposição, o 

meu celular fica ligado 24 horas, mais até hoje eu não vi nenhuma ligação da secretaria, e este 
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vereador jamais vai se sentir intimidado por nenhum secretário. Eu andei no bairro do bacana e fui 

contemplado com o para-choque do meu carro que caiu numa vala e quebrou, andei no bairro da 

Nova Brasília, no Airton Senna 1 e 2,  e eu quero esclarecer que ali são  dez loteamentos acoplados 

e eu quero pedir uma pressa ao novo secretário da secretaria fundiária para que acelere as coisas 

porque do jeito que as coisas estão indo vai  terminar o mandato e não regulariza nada, disseram 

que o paixão  de cristo já estavam regularizando e até hoje nada, ontem eu estive no Vista Alegre, 

no Airton Senna 1 e 2, em vários loteamentos e tem ruas que os moradores não  conseguem sair 

com pacientes por que o carro não  entra, e eu quero deixar a minha indignação a secretária de 

obras porque por onde eu ando, não vejo ela andar nesses bairros, e caso ela queira andar eu a 

convido.  Além de qualquer divergência esse vereador está pronto pra apoiar qualquer um de 

vossas excelências e que secretario nenhum vai intimidar e coibir nosso trabalho de fiscalizar. 

Quero parabenizar todos os ACS, que Deus possa estar abençoando-os e que eles possam ter 

estrutura e possam ter um animo de tocar suas vagas e seguir em seus trabalhos. Eu fiquei até 

alegre vereador Rony e vereador Palito por ver que chegou uma mensagem dia 31 de março 

dizendo que a subprefeita de Castelo, Sandra Matão tinha arregaçado as mangas e que estava 

deixando Castelo e Cachoeira da Serra tudo arrumado, ai me veio uma tristeza logo em seguida 

por que na o final da mensagem dia ser 01º de abril, as pessoas me pedem socorro para que pelo 

ao menos fosse feito uma limpeza lá, e eu peço que Deus coloque nos caminhos desse povo pessoas 

que cuidem de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Que seja feita a limpeza em Castelo e 

Cachoeira da Serra. E eu deixo o convite a secretaria que se quiser andar comigo eu lhe apresento 

a cidade Altamira. facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador 

Enfermeiro Olailton, após os cumprimentos disse: dia 20 pude acompanhar os jogos Aldemar 

Bezerra, homenagem a seu Aldemar do Cisne Branco, e teve jogos de futebol no ginásio 

poliesportivo organizado pelo nosso amigo pituca, que tem se empenhado muito pelo esporte de 

nossa cidade levando jovens para fora da cidade para disputar campeonatos, e merece nosso 

respeito aqui e eu deixo meu abraço ao nosso amigo pituca. Dia 22 estive na cerimonia de 

integração na SEMED, e eu tirei esse mês para acompanhar mais esses serviços da educação, e ali 

pude acompanhar a integração dos psicólogos, assistente sociais, para o grado de profissionais 

dentro do ensino municipal de educação, é muito importante a gente acompanhar essa integração 

da saúde  com a educação para o bem de nossos alunos. Dia 25 estive em Belém, juntamente com 

o senhor presidente Silvano Fortunato, para um evento de aprimoramento de ensino para esses 

vereadores, onde o tema era: Cidades inteligentes, pudemos fazer uma visita muito importante ao 

TCM, conhecer os juízes responsáveis pelas comarcas e nós saímos satisfeito a visita ao TCM. Dia 

28 já aqui em Altamira, pudemos visitar muitos pontos de alagamento aqui de nossa cidade, tem 

pontos que alagavam e hoje não alagam mais porém surgem novos pontos de alagamentos, e um 

desses pontos que visitamos foi a entrada do Ruc água azul, também a rua do nosso amigo Jorge 

no Santa Benedita, estive no conjunto Ivalândia ali na baixada muita água, ali nas ruas 2,3 e rua 

Isaac Barbosa ali e eu solicito a secretaria Priscila que possa esta acompanhando de perto esses 

bairros, precisamos caminhar e a gente vê os esforços dela e em querer mudar. Dia 29 estive 

acompanhando a reforma do HGA, e neste dia pude acompanhar a instalação do piso, e o uso dos 

leitos que foram entregues no dia 1, que foi entregue pela SESPA e prefeitura, e as poltronas que 

estão sendo usadas no puerpério, é muito gratificante ver eles sentando em boas poltronas, no dia 

30 estive visitando as escolas de tempo integral e isso é importante estar acompanhando as obras, 

e eu faço questão  de fiscalizar e acompanhar de perto, dia 31 estive com o amigo Willian no 
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instituto Jajão, uma conversa importante onde logo estaremos dando entrada num projeto de lei 

para o instituto Jajão, estive em visita a secretaria de saúde onde conversei com a secretaria Tatiana 

para saber sobre pagamentos de funcionários que estavam atrasados, na questão da empresa que 

gerencia a escala médica, falamos da morte da funcionária onde pude fazer a cobrança a quem é 

de direito, como também pude cobrar em relação ao CAPS, a entrega de equipamentos ela relatou  

que foram entregues alguns sonar nas unidades e isso é importante para o pré- natal, e eu 

parabenizo a secretária, ela também me informou que tem mais de 30 dias sem casos da Covid-19, 

e por conta disso estão  descentralizando as áreas de Covid, foi uma conversa muito importante, lá 

pude receber uma homenagem pelos 30 anos do SUS, e eu quero parabenizar vossa excelência 

também por ser uma figura mais que importante, e eu deixo os parabéns para todos que contribuem 

para o SUS, fica minha homenagem pelos 30 anos do SUS. Antes de facultar a palavra ao próximo 

orador, o presidente vereador Silvano Fortunato consultou o soberano Plenário para prorrogar por 

mais 30 minutos a sessão, sendo em consenso ele facultou a palavra ao próximo orador inscrito. 

Fazendo uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos disse: quero agradecer 

aos vereadores pelo apoio das minhas indicações, toda quinta feira eu vou ao bairro do mexicano 

buscar verduras para um sopão que eu participo, e existe uma rua que se chama Arão, onde não se 

passa nem gente andando, precisa fazer reparos urgentes, para aquela área, quero falar sobre a 

conferencia de saúde onde eu não  recebi convite, e nenhum oficio em meu gabinete, a dona 

Gracinda me encontrou e me cobrou  porque alguns vereadores não  foram. Eu participo de alguns 

grupos e o bairro da colina vive em um caos constante com a falta de água, e eu fico pensando se 

nós como parlamentar podemos fazer alguma coisa, para que o nosso prefeito levasse melhorias 

para aquele bairro, porque fica uma postagem da prefeitura dizendo que já foi  resolvido, e os 

moradores dizendo que não está nada resolvido, sei que precisa de uma solução para o bairro da 

colina, outra coisa que uma mulher foi fazer um preventivo na unidade do mutirão e lá na maca 

não tinha colchonete para fazer esse exame tão delicado, na unidade do  São Joaquim também  está 

da mesma forma sem colchonete. Eu até falei com o Tércio para nós fazermos uma reunião no 

bairro da Colina para vermos sobre a falta de água, nem postinho de saúde de lá não conseguem 

abastecer e eu não sei como a gestão não consegue colocar um suporte para uma caixa maior, e 

para concluir eu gostaria que déssemos um olhar especial para o cadastro único pois eu acho que 

já dá para voltar com os atendimentos presenciais em porcentagem reduzida, mas presencial, quero 

falar também sobre a fila de raio-x com uma atenção especial para um exame tão simples, e dizer 

também Tércio que deveríamos pedir a retirada da gestão  do HGA, é uma falta de gestão e uma 

incompetência e muitas vezes  eu nem falo mais nada, a representante de lá eu acho que ela é o 

próprio prefeito, e tem pessoas que agente tem que falar e lá talvez teremos que esperar mais 

mortes, para o Poder Executivo ver que a gestão  dele é fraca no setor da saúde. Fazendo uso da 

palavra o vereador Tércio Brito, após os cumprimentos disse: quero falar aqui ao vereador que 

me antecedeu o enfermeiro Olailton que a Lei de inclusão dos assistência sociais e  psicólogos não  

é  do Executivo Municipal e sim do Governo Federal do Tocantins a senhora Dorinha, o prefeito 

mais uma vez pegou uma carona para dizer que está fazendo alguma coisa pro município. Quero 

ser solidário a fala da colega Tânia, aos moradores do bairro da colina que ouvir o áudio da 

moradora que deu a luz a dois dias atrás e hoje padece por falta de água eu vou colocar não  para 

expor e sim para poder desmascara a gestão que gosta de fazer notinha atrás de um computador e 

com uma central de ar (execução do áudio da moradora). Senhor presidente estamos no ano de 

dois mil e vinte dois ainda tem pessoas clamando por um bem que é básico, por um bem que é 
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direito, que é o clamor por água, eu acho inadmissível dessa gestão que tanto recurso já recebeu 

ainda ter pessoas clamando por água. O  gestor atual tem que entender que ele foi eleito para 

resolver o problema é ele que tem que assumir esse proposito de ir lá conversar com a população 

e solucionar os casos, ora minha gente se ele não veio na prestação de contas, eu pergunto como 

ele vai resolver e enfrentar a população do bairro da colina e os demais que estão sem água? 

Quando assumimos o poder, não assumimos só os momentos bons, de receber elogios e palmas, 

mas temos a responsabilidade de resolver os problemas que aparecem no decorrer do nosso 

mandato. Vereador Olailton eu mencionei seu nome por você esteve lá e eu também estive, por 

isso eu coloquei seu nome para que possamos lutar junto com a família, e quando eu faço denuncias 

contra essas empresas CDC e FDA é porque eu falo com propriedade do que vem acontecendo 

aqui no município, ninguém vem denunciar óbito da boca pra fora não, nós só usamos esta tribuna 

quando temos conhecimentos técnicos, científicos e nós estamos respaldados para tal, líder de 

governo vereador Jaime, converse com o Executivo Municipal e reveja essa situação dessas duas 

empresas CDC e FDA, uma empresa que não tem nenhum ano de gerenciamento, como pode ter 

um balanço de vinte e três milhões? Para ganhar um pregão desses, os médicos estão  todos sem 

receber seus salários e todo mês temos que cobrar para esta empresa poder pagar, e eu quero dizer 

que como diminuiu os casos de Covid, os médicos da Covid já foram desligados e estavam na 

escala atual e posteriormente soltaram uma nota que o médico estava no Covid e iria dar o suporte 

nos atendimento no HGA, essa foi a primeira informação e dois dias após os médicos foram 

informados que foram desligados até do pronto atendimento e que iria ficar só um plantonista, 

médico ganha bem porque trabalha muito, eu estou criticando a forma arbitraria que essa empresa 

CDC ela vem impondo, como um profissional faz a programação de sua escala e quando chega no 

dia cinco é informado que vai ser retirado, e as contas? Os médicos não têm conta pra pagar? Até 

quando essa CDC e FDA vai estar trazendo problemas a saúde local? A empresa já contratou 

médico que o prefeito disse na tribuna que fraudou prontuário, e o que resolveu foi tirar o médico, 

e isso lá resolve? Isso vai trazer a vida da pessoa de volta? Não vai, e no dia que morrer dessa 

gestão eu quero ver se vai ter coragem de ser solidário aos familiares ou se vai defender a gestão 

em rede social. Eu quero saber se o amor vale mais que o dinheiro. Por que nota por detrás de um 

computador e eu vou dizer aqui Alfredo você é muito bom nisso, tu veio lá de longe pra causar 

problema no município de Altamira, a saúde tem que olhar para todos e que não existe diferença 

do branco, do negro, do gordo ou do magro, todos tem que ser atendidos de forma igualitária como 

diz o SUS, universalidade, integralidade e equidade, e o que sem fazendo aqui é  a acepção de 

pessoas levando as mazelas para a população de baixa renda que precisa de atendimento, que 

historia deu achar que tendo poder irei me despir do poder, eu estarei representando a população 

seja quando for e contra essa gestão de cambada de bandidos e calhordas que vieram doutros 

estados e municípios e que não vão se reinar aqui no município de Altamira. Fazendo uso da 

palavra a vereadora Thaís Nascimento, após os cumprimentos disse: quero parabenizar o senhor 

Presidente, pelo seu posicionamento ao oficio enviado pela secretaria de educação, quero dizer aos 

senhores vereadores que nós precisamos nos posicionar aqui dentro, porque essa Casa tem o papel 

principal aqui pro município, ela só perde para o MP, somos o poder fiscalizador, é fiscalizar o 

Executivo e quando um vereador se porta a um secretário é o mínimo que ele deve à o vereador 

seja de forma coletiva ou colegiada ou individual é dar os esclarecimentos, secretário Maxcinei 

você me envia um oficio para me ensinar a fazer meu trabalho? E eu estou até agora sem acreditar 

desse oficio vergonhoso e ridículo que recebi em meu gabinete, e eu quero falar ao líder de governo 
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que leu uma nota emitida pela SEMED, que aqui está parecendo que vereador virou ASCOM de 

prefeitura né? Eles recebem bem mais ainda tem vereador que vem aqui pra ler notinha da SEMED, 

notinha que está falando em violação de direito, notinha que fica dizendo que é Fake News, que 

vereador está mentindo, será que eles acham que nós não temos o que fazer nesta Casa? Aqui 

colocamos nossa cara a tapa para defender a população e iriamos vir com mentiras? Então vereador 

Jaime, eu queria muito que antes do senhor ficar lendo notinha, o senhor pudesse se unir a todos 

os vereadores nós nesta Casa, principalmente o senhor que é vice-presidente desta Casa e está 

como vereador que representa a população, se una aos vereadores para fortalecermos, pois quando 

denunciamos são mães e pais e crianças que estão  tendo seus direitos violados, e nosso dever aqui 

é dar voz a eles, então se é Fake News ou não cabe a SEMED comprovar, pois eu estou provando 

que não é pois quem acusa tem o ônus de provar, eu jamais vou vir aqui nesta tribuna falar uma 

inverdade e jamais vou vir aqui expor pessoas, peço mais uma vez o apoio para que esses 

secretários respeitem esse parlamento pois nós temos sim autonomia para oficializar quantas vezes 

for preciso. Se estiver achando ruim pede pra sair. Semana passada estive no cipó amber em visita 

aquela comunidade para participar de uma reunião e lá estava presente o vereador Iran Júnior de 

Vitória do Xingu, pois envolvia uma situação entre Vitória do Xingu e Altamira e quando cheguei 

lá os moradores me importaram algumas situações e uma delas é um postinho de saúde para aquela 

comunidade e as pessoas que ali moram me reportaram que eles não tem acesso a saúde e que 

precisam se deslocar para Vitória do Xingu para conseguir atendimento, então  eu queria muito 

que a secretária de saúde Tatiana olhasse com sensibilidade a este povo e fizesse um estudo para 

ver a viabilidade de colocar um posto lá. Outra coisa as estradas lá já estão virando quase um 

canteiro de buracos e onde você vai é lama e buraco, as crianças não  estão tendo acesso ao 

transporte escolar, transporte esses que quem está garantindo é o prefeito Márcio Viana de Vitória 

do Xingu, precisamos cobrar da SEMOVI para que a Priscila dê prosseguimento aquela 

comunidade, sei que o vereador Assis já fez vários requerimentos e até o momento não  foi  

atendido, lá o aterro sanitário está causando grande índice de poluição para aqueles moradores. 

Temos um procedimento no judiciário tramitando no Ministério Público e a prefeitura tem que 

resolver a situação dentro do eixo de poluição ao lado daquelas pessoas e prejudicando a saúde 

deles. Hoje chegou uma denuncia do loteamento Buriti que a água parece Coca-Cola pois está 

vindo totalmente suja nas torneiras e esses moradores não estão sabendo o que fazer, e eu quero 

chamar a atenção da prefeitura pois esses moradores pagam seus IPTU. Peço a ajuda aos 

vereadores para ajudar aquele povo. Vamos trabalhar em favor do povo. Obrigada. Fazendo uso 

da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos disse: vereadora Thaís você fala 

em hierarquia fala em fazer o seu trabalho e a gente tem o papel de liderança do governo e o líder 

de governo trás as noticias e ler a nota se faz necessário a um cumprimento de entendimento, assim 

o líder de governo representando vai sim trazer sempre que preciso as informações pertinentes. E 

trazendo as informações do Executivo desta semana trago em destaque a secretaria de turismo em 

Altamira, Altamira agora está cadastrada na rota do turismo, essa é uma secretaria nova e está 

sendo estruturada e já veio mostrando para que veio. Secretaria de agricultura teve mais de mil 

mudas entregues na comunidade do riozinho do Anfrisio na Resex e isso é valorizar os agricultores 

levando essas mudas de cacau, também receberam quatro motos NXR Bross que ficarão a serviços 

dos técnicos irem as comunidades e como nosso secretário de agricultura Almir, a secretaria está 

mais forte, e eu a cada dia mais quero que a fortaleça e eu parabenizo o governo por fortalecer as 

secretárias, parabéns ao Almir que por sua vez não mede esforços para estar melhorando o trabalho 
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e suas ações para os nossos agricultores. É pela primeira vez que a população da Vila Canopus 

recebe uma ação de uma secretaria de agricultura com mais de vinte e cinco hectares de terra pronta 

para o plantio de milho e esse é um destaque importante e nós estivemos lá e a gente conhece e 

parabéns governo parabéns Almir, por levar a secretária de agricultura ao extremo do nosso 

município. Destaco também a secretaria de meio ambiente que hoje se faz presente em Castelo de 

Sonhos para reestruturar a equipe para fazer a avaliação de mais de vinte e cinco projetos para dar 

licenciamento, então  estar em Castelo de Sonhos juntamente com a SEPLAN, vendo a situação 

do asfaltamento junto ao governo do estado e cinco km de asfalto para aquela comunidade, a 

SEMMA se faz presente lá também. Com relação a saúde o enfermeiro vereador Olailton 

contribuiu com a fala falando hoje aqui e nós destacamos a descentralização da unidade de 

sentinela, dos testes para Covid, que hoje se faz presente nas unidade do Bela Vista, do Premem, 

da Brasília, do Ilvanir e do Alberto Soares, uma vez que o nosso município tem índice baixo de 

Covid e internações. Viva o SUS viva a vacina e a conscientização e também a conscientização da 

população, destaco também que a Covid-19 não acabou e não terminou a pandemia e que possamos 

estar atentos e com os cuidados para possamos continuar tendo menos casos. Sobre a comunidade 

do cipó ambé a secretaria de obras está presente lá desde o inicio dos atoleiros, sabemos que a 

quantidade de chuva está atípica e os serviços que são feitos com a chuva tem que ser refeitos 

todos e assim lembro que nem a secretaria nem o governo se omite jamais em estar presente da 

problemática e eu agradeço a paciência da comunidade e a luta da comunidade, e sabemos que não 

é só o município de Altamira que esta passando por isso nas zonas rurais, é toda a zona rural da 

nossa região e todos os municípios estão com essas problemáticas e nós estamos com essa ação e 

onde tem problemas a secretaria de obras esta presente, a equipe é esforçada e tem trabalhado. Em 

todo ponto crítico tem ação da SEMOVI, quero parabenizar o SUS, também lhe parabenizo o 

senhor presidente por tanto ter feito pelo SUS, como outras pessoas como Gracinda, Domingos, 

Socorro Umbuzeiro, que trouxeram e brigam pelo SUS em nosso município, e termos o SUS em 

nosso município é graças a pessoas como vocês. Eu vejo jovens profissionais da saúde abraçando 

o SUS e isso é importante, mesmo sendo desafio gigantesco para nossa região, mas destaco a sua 

garra. Que Deus abençoe a todos e paciência e vamos pedir a Deus dias melhores. O presidente 

vereador Silvano Fortunato fez esclarecimentos sobre o Sistema Único de Saúde, em seguida leu 

o comunicado da Norte Energia, em relação as oscilações no abastecimento de água dos bairros 

água azul e jatobá devido das questões operacionais do sistema de distribuições. Antes do 

encerramento o senhor Presidente vereador Silvano Fortunato facultou a palavra ao jovem Denys, 

o qual pode tirar duvidas e receber esclarecimentos sobre os ACS. 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 cinco dias do mês 

de abril do ano de dois mil e vinte e dois.  
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