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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

TRÊS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, a hora regimental reuniram-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira sob a Presidência do vereador Silvano Fortunato da 

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

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

Davi Teixeira, Francisco de Assis da Cunha, Olailton Carvalho Ferreira, Tânia Souza da 

Silva, Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira, Roni Emerson Heck, e sendo 

justificada as ausências dos vereadores: João Estevam da Silva Neto, (doente), Ivonnelson 

Alves Soares, (problemas de conectividade), Juares Giachini (problemas de 

conectividade),O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino 

Municipal de Altamira. Em seguida solicitou a vereadora 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 vinte e seis 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 

Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias: SÓ LEITURA: Projeto de Lei 102/2022, 

do Executivo Municipal, que altera os dispositivos que menciona na Lei Municipal n.º 

3342/21, que regulamentação da utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte para 

o município de Altamira. Projeto de Lei 103/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

Instituição do Programa de Benefício Suplementar para famílias de Altamira. Projeto de 

Lei 104/2022, do Executivo Municipal, que introduz alterações na Lei Municipal n. 3345/21, 

instituindo a Secretaria Municipal Extraordinária que menciona na Estrutura 

Administrativa do Município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

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

074/2022, do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que dispõe sobre a disponibilização de 

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

supermercados, restaurantes, universidades públicas e privadas, escolas públicas e 

privadas, hospitais, aeroporto, terminal rodoviário e hidroviário, UPA, UBS, espaços 

públicos, shopping center e parque aquático. O projeto sobredito foi lido em Plenário no dia 

22 de fevereiro de 2021, durante a 1ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano 

da atual Legislatura. Ao disponibilizar Cadeiras de Rodas, os estabelecimentos estarão atendendo 

a um direito constitucional de acessibilidade da pessoa com necessidades especiais, ofertando 

um atendimento especial visando a melhoria da qualidade de vida, resgatando a autonomia e 

mobilidade com acesso facilitado aos estabelecimentos, haja vista, que muitos não oferecem esse 

serviço. Assim sendo, após análise, esta Relatoria opina pela constitucionalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 074/2022. Parecer da 

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

o Projeto de Lei 074/2022, do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que dispõe sobre a 

disponibilização de Cadeiras de Rodas manual para as pessoas com deficiência, gestantes 
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e/ou idosos nos supermercados, restaurantes, universidades públicas e privadas, escolas 

públicas e privadas, hospitais, aeroporto, terminal rodoviário e hidroviário, UPA, UBS, 

espaços públicos, shopping center e parque aquático e, em conformidade com as conclusões 

do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, esta Comissão 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 094/2022, do Executivo Municipal, que introduz alterações na 

Lei Municipal n.º 489/93 – alterando dispositivos na Política Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. O projeto sobredito foi lido em Plenário no dia 08 de março de 2022, 

durante a 2ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura. O 

mesmo visa promover atualização em alguns dispositivos na Lei Municipal n.º 489/1993, vez 

que a mesma, está há mais de vinte anos que não sofre nenhum tipo de atualização e, esta 

Relatoria amparada pelos princípios constitucionais, opina que o mesmo precisa acompanhar a 

dinâmica da atualidade, oferecendo melhor composição e recondução de novos processos de 

escolhas, como também, unificando a data de posse com os demais entes do território nacional. 

Assim sendo, após análise, esta Relatoria opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 094/2022. Parecer da 

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

o Projeto de Lei 094/2022, do Executivo Municipal, que introduz alterações na Lei Municipal 

n.º 489/93 – alterando dispositivos na Política Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi 

Teixeira, esta 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 nº 022/2022, de inciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que 

requer que o senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, pelos direitos individuais e 

coletivos da sociedade, adotando medidas necessárias ao exercício de suas garantias, envie a esta 

Casa de Leis, cópias dos extratos e transferência de todos os recursos recebidos pelo município 

à título de Royalties decorrentes das atividades de exploração de recursos hídricos ou minerais 

dentro dos limites territoriais. Pedido de Informação nº 023/2022, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito, que requer que o senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, com 

relação à estrutura de máquinas e equipamentos da Secretaria de Obras, envia a esta Casa: I - 

Quais os tipos de máquinas e equipamentos da Secretaria; II - Qual a quantidade de cada tipo de 

máquinas e equipamentos; II - Quantos estão em condições de uso e quantos estão sucateados 

sem consertos; IV - Quais serviços de máquinas terceirizadas estão sendo contratados e; V - Qual 

a quantidade de combustível no geral está sendo gasto na Secretaria. Requer também, que seja 

encaminhada cópias dos comprovantes dos gastos mensais de janeiro até o presente mês do ano 

de 2022. Indicação n.º 988/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao 

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

estudos com vistas, através do Projeto de Lei, que deverá ser discutido e aprovado nesta Casa, 

instituir no município de Altamira, o “Auxilio Aluguel”, benefício de caráter eventual a ser 

concedido a famílias vítimas de enchentes, desmoronamentos, remoção de situação de risco ou, 

por força de obras públicas. Indicação nº 1006/2022, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 
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competente, colocar os deslizantes na ponte, pois, parte dos mesmos foram levados pela 

correnteza do rio Xingu, como também, realizar o serviço de Tapa Buraco na Rua Natividade 

Batista de Menezes (antiga Rua da Peixaria Beira Rio) que dá acesso ao bairro Alberto Soares. 

Indicação nº 1005/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, oficie-se ao senhor 

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

de infraestrutura, com drenagem, linha d’água, calçamento e pavimentação asfáltica na Travessa 

“D”, no Bairro Jardim Altamira. Indicação nº 994//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 do Travessão do Esperancinha, no Km 55, ao 

lado direito, na Transassurini. - Indicação nº 995/2022, de iniciativa do vereador João Estevam 

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

Secretaria competente, que viabilizar a manutenção na Vicinal do Paulo Pedrosa, Km 40, 

Travessão do Babaquara, até a propriedade do senhor Maradona, no Transassurini. Indicação nº 

996/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através do setor competente, solicita o serviço de terraplenagem com 

encascalhamento e elevação de aterros, drenagem e implantação de bueiros no ramal do Itaboca, 

iniciando na estrada da Princesa do Xingu, totalizando 8,26 km. Indicação nº 997/2022, de 

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

Municipal, através do setor competente, expedir a legalização e titularização das chácaras e lotes 

residenciais na zona rural das áreas antigas do Município de Altamira, para os ramais Cipó Ambé, 

Floresta, Cupiúba, Cupuzinho, Monte Santo, Gaviãozinho, ramal das Chácaras, Itaboca, Traíras, 

Aurora, Grota Seca e Girassol. Indicação nº 1001/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, 

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

que seja realizado o serviço de reforma do telhado da Câmara Municipal de Altamira. Indicação 

nº 1002/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar uma Faixa de Pedestres em 

frente a Quadra de Esportes, na Rua Santa Luzia, no Bairro Jardim Independente I. Indicação nº 

1003/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Alves (Nelsinho Campeiro), que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar 03 

(três) Redutores de Velocidades na Rodovia Transassurini, no Km 20, nas proximidades do Trevo 

que faz a junção das vias que seguem para a Agrovila Sol Nascente e para as Vilas Quatro Bocas, 

Itapuama, Espelho e etc... Indicação nº 1004/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Alves 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de manutenção na rede de iluminação pública, como 

também, o serviço de recuperação das Travessas Belém e Manaus, no Bairro Jardim 

Independente I. Moção nº 038/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que requer que 

seja constando em ata a Moção de Aplausos aos trabalhadores de Altamira e região pela 

passagem do Dia do Trabalho, comemorado anualmente no dia 1º de maio. Moção nº 039/2022, 

de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que fique constando em ata a Moção de Agradecimento 

a senhora Raimunda Rubia Azevedo Costa, pelos relevantes serviços prestado a comunidade 

altamirense. AVULSOS: Ofícios nºs 096, 097 e 099/2022/GAB e Mensagens sem números do 

Executivo Municipal, encaminhando os Projetos de Leis n.º 102, 103 e 104/22. Em seguida o 

senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 
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DISCUSSÃO: Fazendo uso da palavra o vereador 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 o vereador Assis Cunha 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. Fazendo uso da 

palavra o vereador Silvano Fortunato após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas 

pedindo apoio para aprovação de suas matérias. VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 988 e 1006/2022, 

de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicação nº 1005/2022, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime. Indicações nºs 994 e 995/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João 

do Fusca). Indicações nº 996 e 997/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação nº 

1001/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação nº 1002/2022, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira. Indicações nºs 1003 e 1004/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson 

Alves (Nelsinho Campeiro). Moção nº 038/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. 

Moção nº 039/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Aprovado a unanimidade. 

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

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 074/2022, do vereador Enfermeiro Tércio 

Brito, que dispõe sobre a disponibilização de Cadeiras de Rodas manual para as pessoas 

com deficiência, gestantes e/ou idosos nos supermercados, restaurantes, universidades 

públicas e privadas, escolas públicas e privadas, hospitais, aeroporto, terminal rodoviário 

e hidroviário, UPA, UBS, espaços públicos, shopping center e parque aquático. O projeto 

sobredito foi lido em Plenário no dia 22 de fevereiro de 2021, durante a 1ª Reunião Ordinária do 

Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura. Ao disponibilizar Cadeiras de Rodas, os 

estabelecimentos estarão atendendo a um direito constitucional de acessibilidade da pessoa com 

necessidades especiais, ofertando um atendimento especial visando a melhoria da qualidade de 

vida, resgatando a autonomia e mobilidade com acesso facilitado aos estabelecimentos, haja 

vista, que muitos não oferecem esse serviço. Assim sendo, após análise, esta Relatoria opina pela 

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

de Lei nº 074/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus 

membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei 074/2022, do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito, que dispõe sobre a disponibilização de Cadeiras de Rodas manual para as 

pessoas com deficiência, gestantes e/ou idosos nos supermercados, restaurantes, 

universidades públicas e privadas, escolas públicas e privadas, hospitais, aeroporto, 

terminal rodoviário e hidroviário, UPA, UBS, espaços públicos, shopping center e parque 

aquático e, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi 

Teixeira, esta Comissão opina pela APROVAÇÃO do projeto por entender que a referida 

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

APROVADAS A UNANIMIDADE. Projeto de Lei 074/2022, do vereador Enfermeiro Tércio 

Brito, que dispõe sobre a disponibilização de Cadeiras de Rodas manual para as pessoas 

com deficiência, gestantes e/ou idosos nos supermercados, restaurantes, universidades 

públicas e privadas, escolas públicas e privadas, hospitais, aeroporto, terminal rodoviário 

e hidroviário, UPA, UBS, espaços públicos, shopping center e parque aquático. 
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APROVADO A UNANIMIDADE. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei 094/2022, do Executivo Municipal, que introduz 

alterações na Lei Municipal n.º 489/93 – alterando dispositivos na Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. O projeto sobredito foi lido em Plenário no dia 08 de 

março de 2022, durante a 2ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da atual 

Legislatura. O mesmo visa promover atualização em alguns dispositivos na Lei Municipal n.º 

489/1993, vez que a mesma, está há mais de vinte anos que não sofre nenhum tipo de atualização 

e, esta Relatoria amparada pelos princípios constitucionais, opina que o mesmo precisa 

acompanhar a dinâmica da atualidade, oferecendo melhor composição e recondução de novos 

processos de escolhas, como também, unificando a data de posse com os demais entes do 

território nacional. Assim sendo, após análise, esta Relatoria opina pela constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 094/2022. 

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

após analisar o Projeto de Lei 094/2022, do Executivo Municipal, que introduz alterações na 

Lei Municipal n.º 489/93 – alterando dispositivos na Política Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo 

vereador Davi Teixeira, esta Comissão opina pela APROVAÇÃO do projeto por entender que 

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

legislativa. APROVADAS A UNANIMIDADE. Projeto de Lei 094/2022, do Executivo 

Municipal, que introduz alterações na Lei Municipal n.º 489/93 – alterando dispositivos na 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. APROVADO A 

UNANIMIDADE. Pedido de Informação nº 022/2022, de inciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito, que requer que o senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, pelos direitos 

individuais e coletivos da sociedade, adotando medidas necessárias ao exercício de suas 

garantias, envie a esta Casa de Leis, cópias dos extratos e transferência de todos os recursos 

recebidos pelo município à título de Royalties decorrentes das atividades de exploração de 

recursos hídricos ou minerais dentro dos limites territoriais. Aprovado pela maioria, recebendo 

voto contrário a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Pedido de Informação nº 

023/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que requer que o senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, com relação à estrutura de máquinas e equipamentos 

da Secretaria de Obras, envia a esta Casa: I - Quais os tipos de máquinas e equipamentos da 

Secretaria; II- Qual a quantidade de cada tipo de máquinas e equipamentos; II- Quantos estão em 

condições de uso e quantos estão sucateados sem consertos; IV- Quais serviços de máquinas 

terceirizadas estão sendo contratados e; V- Qual a quantidade de combustível no geral está sendo 

gasto na Secretaria. Requer também, que seja encaminhada cópias dos comprovantes dos gastos 

mensais de janeiro até o presente mês do ano de 2022. Aprovado pela maioria, recebendo votos 

contrários da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo e do vereador Enfermeiro Olailton. 

Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das 

COMUNICAÇÃOS PARLAMENTARES. 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: senhor presidente chegou até meu gabinete uma carta, dos funcionários 

concursados ainda de noventa e sete, eu acho muito importante aqui onde vejo o executivo 
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criando mais cargos é certo que o município está crescendo e evoluindo, e eu acho que esta 

Câmara aqui o poder legislativo tem um compromisso aqui o qual nós também fizemos em 

campanha e que nós daríamos maior força para que fosse aumentado o salário do funcionário 

público, o presidente vereador Silvano Fortunato solicitou um a parte que após ser concedido 

disse: eu quero deixar claro que e muito bom vossa excelência tocar neste assunto porque quando 

esta Casa aqui ano passado tentou no PPA plano plurianual e na LDO, fazer o aumento do 

orçamento desta Casa, vossa excelência foi contra e ai nós perdemos a oportunidade de termos 

recursos para o aumentos desses servidores efetivos que fique registrado, o vereador Adevaldo 

Brito seguiu dizendo: eu estou falando do pessoal concursado em noventa e sete e não no pessoal 

da Câmara, presidente realmente eu fui contra naquele momento, nós estávamos num ano de 

pandemia e pessoas e mais pessoas morrendo e naquele momento eu fui contra sim, eu quero 

dizer aqui que esta Casa tem o livre arbítrio para decidir ser contra ou a favor, eu vou ler a carta, 

excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras usando deste meio sem nos identificarmos pois 

apesar da mudança de governo infelizmente as perseguições são imensas, falamos em nome de 

trabalhadores concursados da secretaria de viação e obras, nós somos pais e mães de família e 

que clamamos até pelo amor de Deus que vocês nos ajude e faça chegar ao prefeito nosso clamor, 

somos concursados ainda do concurso do Claudomiro e já estamos cansados de sermos enganado, 

de sermos iludidos e nosso salário ainda muito defasado ainda nem tivemos o aumento desse ano, 

na época da eleição o prefeito Claudomiro que daria nossa progressão salarial, temos mais de 

vinte anos de prefeitura e nunca deram nossa progressão e agora depois de eleito, nem aumento 

de salário e nem progressão e o que temos é apenas perseguição, o salário que recebemos quase 

não está dando para sustentar nossas famílias e nós pedimos ajuda aos vereadores e vereadoras 

desta Casa, estamos vendo projetos sendo aprovados nesta câmara, mas sobre nosso salário nem 

sequer cogita colocar em pauta, pedimos que coloquem em pauta os nossos direitos que estão na 

lei, a ajuda neste momento é fundamental. Então eu quero pedir que a gente possa mais uma vez 

pedir ao senhor prefeito que mande para essa Casa o PCCR, para que possamos tratar a melhoria 

salarial para esses funcionários que tanto pelejam e que tanto lutaram e que até agora não 

conseguiram, eu quero pedir ao nosso amigo Lucas que levar até o prefeito para que ele tenha 

conhecimento, eu vi o vereador Tércio falando em pagamentos atrasados e eu quero pedir para a 

secretária de finanças Apoliane Gomes reveja esse compromisso para essas pessoas que prestam 

serviço ao município e não conseguem receber. Facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os cumprimentos disse: aproveitando a 

oportunidade visitei o travessão do Pimentel a pedido dos moradores onde detectamos alguns 

problemas e já encaminhamos ao Executivo Municipal e também a secretária Priscila, visitei o 

travessão do Esperancinha onde levamos as solicitações de alguns atoleiros a uns duzentos, 

trezentos metros da entrada principal, colega Thaís eu entendi sua colocação sobre as indicações, 

e nem se preocupe não pois o meu presidente tem me alfinetado muito, e eu falo que quem tem 

com que me pague não  me deve nada, peço que ele tenha a compreensão, e que quando entrar 

uma indicação dele eu também vou votar contra. O presidente disse: vereador eu não faço o 

parlamento só, são quinze vereadores, e alguns já reclamaram em meu gabinete em relação em 

colocar mais de uma indicação na mesma indicação, e eu falo para o senhor publicamente. 

Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton, após os cumprimentos disse: na 

semana que antecedeu a essa me atentei as reivindicações e as denúncias do amigo Dedé e 
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busquei respostas, e também busquei as respostas sobre as denúncias da vereadora Tânia foi 

relacionada ao CEO e as do amigo Dedé foi relacionado ao vídeo que saiu nas redes sociais com 

os supostos impedimentos dos fiscais na sete de setembro, ao trabalhador que estava vendendo 

ali suas bananas, e logo após a sessão me dirigir a Seplan e estive lá com o Maia, segundo fala 

dele disse: não há nenhuma recomendação para perseguir nenhum trabalhador, o que se faz é 

cumprir a lei que fazem o impedimento ao uso das calçadas. Citou exemplos que na sete de 

setembro tem duas kombis uma com venda de lanche  e a outra com material de camelô, que 

estão lá encostadas, e na Djalma ele citou que tem uma na frente da igreja vendendo água de 

coco, e mesmo assim seu Dedé eu não me senti satisfeito e fui verificar os fiscais, quais são as 

recomendações dos fiscais e o que eles estão fazendo se realmente eles estão impedindo de nossa 

população trabalhar, e eu não constatei nada, fiz várias visitas nas casas dos amigos, trabalhamos 

muito, muitas famílias carente precisando de apoio, e no final de semana foi bem tranquilo, bem 

lite, só começou as cinco horas da manhã com meu filho que ia jogar no campeonato e o moleque 

nem dormiu de noite ansioso, o vereador Adevaldo solicitou um a parte que após ser concedido 

disso: a gente viu que aquele vendedor de bananas estava trabalhando e parou para descansar, a 

gente não está dizendo aqui que toda hora está sendo perseguido, mas para vossa excelência é 

tudo normal, as vezes nós falamos aqui da saúde morrendo gente e que está tendo negligencia e 

para vossa excelência é tudo normal. O vereador enfermeiro Olailton seguiu dizendo: todos nós 

estamos aqui para defender o povo, e ninguém está aqui para defender causa pessoal não, então 

meu filho estava ansioso para jogar pois o mesmo joga na valência, e assim começou nosso final 

de semana e agradeço a secretaria de esportes por se empenhar em trazer esses profissionais do 

Rio de Janeiro e do Atlético Paranaense para avaliar os nossos jogadores e assim agradeço a 

secretaria de esporte. Estive visitando a Upa acompanhando os atendimentos, muitos trabalhos e 

muitos pacientes aguardando leito no regional a dias, um tumulto tremendo, só tinha dois 

médicos atendendo pois o terceiro estava lá dentro e a gente foi lá, e fizemos o nosso trabalho 

como fiscal, estive presente fazendo o nosso papel, o vereador Tércio solicitou um a parte que 

após ser concedido disse: fico feliz em ver acontecer isso mais gostaria de saber com qual recurso 

a gestão trouxe esses dois profissionais de nome nacional para fazer a peneira com nossos jovens? 

O vereador Olailton seguiu dizendo: eu votei contra o pedido de informação, assim como este 

vereador caminha em cada canto, e os pedidos de informações temos que ir lá e cobrar lá, cada 

um faz sua cobrança, e se o senhor quiser saber procure a secretaria para se informar, as 

secretarias estão aberta, e cada vereador faça valer seu mandato como eu faço o meu. Fazendo 

uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos disse: dizer que meu pedido de 

indicação esta semana foi pedindo apoio ao prefeito pra concertar o telhado desta Câmara e eu 

acho que precisamos ter uma casa legal, e porque eu estou cobrando? Por que nosso orçamento 

é pouco, e está defasado e precisamos de um suporte, vereador mal consegue chegar nos pontos 

da cidade porque tudo é pouco, se eu não peço melhorias para esta casa, como poderei pedir para 

outras secretarias, aqui quando é dia de chuva elas ficam puxado e eu disse coloca um baldinho, 

porque não tem quem aguente ficar fazendo esse serviço, minha gente as vezes fico pensando 

que a gente reclama, reclama e cansa reclamar mas vejo que nossas falas trazem resultado, o caso 

da Isis que foi transferida para Santarém para a gente poder orientar a mãezinha assina o termo 

de consentimento que você vai querer leito em qualquer lugar deste estado, a mãezinha assinou 

porque a vida da Isis era mais importante, eu fico cobrando em minhas redes socias dizendo 
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transferem para o HGA, o HGA tem pediatra e alguém da Upa disse assim deixa aqui na Upa, 

aqui a criança está melhor assistida, vocês nunca mais vão ver em minhas redes sociais pedindo 

para descer crianças pro HGA, e sabe o que nós ganhamos com essa reclamação? Uma pediatra, 

Dra. Mayara, uma excelente profissional que está passando e fazendo visita uma vez ao dia na 

Upa, e isso é vitória de uma insatisfação, a nossa insatisfação ela está gerando algo que está 

trazendo resultado, uma coisa só melhora quando o povo grita, ai a secretária de saúde mandou 

uma pediatra, e nós achamos até que não era verdade, o vereador Dedé solicitou um a parte que 

após ser concedido disse: eu acho importante porque eu estava no gabinete onde duas mães 

pedindo socorro e eu falei com a secretaria e ela disse que não podia contratar pediatra para Upa, 

e eu falei para ela dar um jeito, se não  conseguisse contratar pelo menos no corredor do hospital 

fosse montado um leito para que essas crianças fossem transferida para lá, nossa fala está surtindo 

efeito e nós vamos pedir para o povo se manifestar, o vereador Tércio continuou dizendo: em 

relação ao caso da menor que você colocou na tribuna, só teve a contratação do profissional que 

já fazia parte do quadro porque eu reenviei o áudio da mãe da menina para a secretaria de saúde 

ela informando que já tinha sido atendida  pelo pediatra e naquele momento a pediatra não passou 

e estava sendo atendida pela Dra. Renata via telefone e estava passando orientação para a equipe 

e depois disso foi chamada a pediatra. A vereadora Tânia seguiu dizendo: eu quero agradecer ao 

vereador Jaime porque a ponte do travessão da cinco mais uma é mais uma reclamação, mas acho 

que vocês já inauguram por esses dias né? Eu estou muito satisfeita, vocês vão lá fazer a 

inauguração e depois eu vou pedir para a comunidade, o segundo prefeito Jorge disse que em três 

meses fica pronta, outro vereador disse que em dois meses, então em menos de quinze dias a 

ponte sai, isso são conquistas. Eu quero dizer que estou analisando este projeto que foi mandado 

para esta Casa chamado benção, tem um grupo de mulheres que estamos analisando este nome 

benção, o Claudomiro vai abençoar as pessoas dando duzentos reais, são três mil famílias 

ganhando duzentos reais, seiscentos mil mês, prefeito contrate as pessoas para trabalhar com este 

valor de seiscentos mil o senhor compra tudo de cestas básicas e dá duas para cada família, 

projeto que precisa de uma mente mais inteligente, eu sinto muito, sinto muito em não poder falar 

mais. Obrigada. O presidente vereador Silvano Fortunato fez a leitura do Regimento Interno  Art. 

66 - Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as 

seguintes regras: II - não será permitida conversação que perturbe a leitura de documento, 

chamada para votação, comunicação da Mesa, discurso e debates; VI - a nenhum vereador será 

permitido falar sem pedir a palavra, que o Presidente a conceda, e somente após essa concessão 

iniciará o apanhamento do discurso por gravação; Fazendo uso da palavra a vereadora Thaís 

Nascimento, após os cumprimentos disse: vou direcionar minha fala ao vereador Olailton, pois 

o mesmo questionou sobre os vereadores estarem fazendo pedidos de informações, e eu quero 

deixar claro que o pedido de informação é um instrumento que o vereador tem dentro do processo 

legislativo para fiscalizar, dentro da Câmara municipal nós temos duas funções, uma típica que 

é fiscalizar e legislar e uma outra atípica, que é administrar a Câmara Municipal e julgar as contas 

quando for necessário, então o vereador tem total autonomia para isso, e é um direito nosso aqui 

em estar protocolando aqui, presidente vamos falar hoje em infraestrutura tem muito debatido no 

município de Altamira, desde dois mil e vinte e um nós estamos verificando com os moradores 

dos bairros, questionando em redes socias, nos gabinetes, na imprensa, nas secretarias a questão 

da infraestrutura, o nosso PPA tem uma previsão orçamentária para dois e vinte e dois de quase 
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cinquenta milhões e é muito dinheiro e Altamira está abandonada quando se fala em 

infraestrutura, nós chagamos a um ponto onde os moradores terem que tapar os buracos com seus 

próprios recursos porque nós não temos uma secretaria atuante, nós não temos prioridade e 

preocupação em sanar esta problemática no município de Altamira. Ontem pude ver pelo 

facebook uma mãe de família indignidade por não poder sair de sua casa pois a rua estava 

intrafegável, o filho dela não tinha como ir à escola e isso não é  a vereadora que está falando e 

sim pessoas que denunciam e que nós como fiscais do povo estamos reportando, outra coisa, os 

buracos sendo tapados por munícipes e isso é um absurdo e inadmissível e está Câmara está 

calada, e o que me incomoda com o governo da base governista, o governador esteve aqui e 

deixou bem claro em sua fala que as ruas serão tapadas porque o governo do estado vai estar 

dando estrutura, e eu fico feliz em partes por saber que nossa infraestrutura estará garantida, fico 

triste em saber que o governo do estado tem que estar interferindo no município para poder tapar 

buraco, e o que estão fazendo com o orçamento dessa secretaria? Ontem visitei o mural de 

licitações deste município, licitações milionárias, em abril foi realizado uma licitação em mais 

de nove milhões, para compra de insumos para infraestrutura e o que muito me chamou a atenção 

foi um dos ganhadores ser apoiador de campanha do prefeito, e aonde está este recurso e onde 

está sendo feito este serviço? É uma vergonha a população estar tampando os buracos com barro, 

porque a prefeitura não tá dando prioridade para o município. Vou finalizar a minha fala dizendo 

que um bom governo ele não se faz só com idealizações, ideias ou sonhos, ele se faz com trabalho, 

direcionamento e realizações. Não baste ser visionário pois assim quem vai sofre é a população, 

tem que ser prático. Fazendo uso da palavra o vereador Tércio Brito, após os cumprimentos 

disse: vereadora Socorro a vossa excelência indagou semana passada a vereadora Tânia, em 

relação a responsabilidade do Executivo Municipal sobre a falta de assistência na saúde e alguns 

óbitos e hoje eu afirmo aqui a vossa excelência em a permissão de se dirigir à delegacia civil 

denunciar este vereador que eu digo aqui na tribuna que é responsável pela LOA e pela LDO e 

PPA são atribuições do executivo municipal, se não chega medicação até as unidade básica, a 

Upa e ao HGA é responsabilidade exclusiva do executivo municipal, se o prefeito não quisesse 

essa atribuição ele teria se candidatado ao legislativo para fazer leis e não para executar o que é 

de responsabilidade dele. Dando continuidade à minha fala dia vinte e seis fiz aqui uma denúncia 

sobre o burlista o senhor Estélio Tavares e no dia vinte e sete às dezesseis e trinta e um da tarde, 

quarta feira ele foi lá no site do TCM mais uma vez, alterar mais uma vez a denúncia que eu fiz 

na tribuna, eu não sei quem está orientando esses assessores do executivo municipal, mas eles 

são muito fracos, ou não tem conhecimento, eu sou muito humilde quando eu não sei eu recorro 

ao jurídico para pedir ajuda, e mais uma vez o jurídico me orientou e aqui consta que o município 

vai ficar adotando esses calhordas até quando? Eu quero dizer a esse cidadão Estélio Tavares que 

no ato que ele altera o sistema mais uma vez ele está cometendo um novo crime, um crime por 

fraude e quem está falando não é o vereador Tércio não, eu estou trazendo um arquivo produzido 

pelo TCM, eu não estou com conversar nem com balelas, estou trazendo o que está no sistema, 

então essa gestão tem que começar porque já estamos no décimo sexto mês de gestão e começar 

realmente trazer trabalho, ontem vereadora socorro enfermeira que eu tenho maior respeito, todos 

dá área da saúde, em oito dias uma paciente internada na Upa, e não  consegue transferência para 

o HGA, estamos tratando de fluxo do municipal, estamos tratando de média complexidade, como 

uma pessoa pode ficar oito dias? Rebaixando quadro dando febre, até quando iremos ficar 
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passando por isso? Aqui eu tenho todas as provas para encaminhar a secretária de saúde, pedindo 

urgência e a desculpa que enviaram ao vereador foi que estão reformando o hospital, e eu 

respondi que isso não pode ser a resposta, tem que fazer leitos de retaguarda, clínica para atender 

esses pacientes, no HGA temos profissionais que na unidade de pronto atendimento não tem, a 

Upa tem que ficar com paciente por vinte quatro horas e não por oito dias, nós precisamos salvar 

Altamira, quantas pessoas foram a óbito por falta de atendimento? Aí eu digo mais uma vez, a 

responsabilidade é do executivo municipal, ele tem que entender que se uma unidade básica não 

funciona o que vai acontecer, é as internações aumentar, essa é a resposta do HRT está lotado, o 

fluxo está congestionado, nós temos pessoas competentes, temos o presidente da câmara Silvano 

Fortunato que sabe da luta da saúde, e por que não coloca essas pessoas para salvarem Altamira, 

nós aprovamos ano passado e vamos aprovar novamente o PPA, a LOA e a LDO,  e nós temos 

essa responsabilidade de aprovar para que chegam ao povo. Fazendo uso da palavra a vereadora 

Enf. Socorro do Carmo, após os cumprimentos disse: na reunião passada me referi a colega 

vereadora Tânia onde em uma frase ela colocou que o prefeito Claudomiro Gomes estava 

matando as pessoas, mas que o anterior, foi sobre isso, mas em relação ela reclamar da saúde 

perfeitamente é um direito seu e você está aí fazendo o seu papel de fiscalizar, foi isso que eu 

coloquei na reunião passada. Eu gostaria imensamente a todos os colegas que mandaram 

mensagem de sentimentos ao falecimento de meu querido e amado irmão João Alberto Rodrigues 

do Carmo, gostaria de dizer também que o executivo municipal ele não pode sair contratando 

todo mundo de Altamira por que tem a lei de responsabilidade fiscal, não me recordo qual 

vereador falou que o prefeito teria que contratar em vez de estar dando esse benefício, por ter 

essa lei que é cinquenta e quatro por cento ele não pode passar. Gostaria de falar para a minha 

amiga Cleudiná que em relação a situação das crianças nós iremos lutar para que as crianças 

possam ter os direitos garantidos. Vou falar em relação aos tapa buracos onde nós estávamos 

junto com o governador, e eu acho que todos os prefeitos que tem audiência com o governador 

eles solicitam parcerias, e aqui em Altamira várias parcerias estão sendo feitas para a melhoria 

do município pois o governador se elegeu com os cento e quatro municípios e nós que somos 

munícipes estamos aqui para legislar e eu fiquei muito feliz que o governador falou aqui no 

município e para o HGA depois da reforma teremos o tomógrafo o qual eu o dinheiro já está nos 

cofres da prefeitura municipal de Altamira, estão licitando pois nós temos uma demanda muito 

grande de tomografia no município de Altamira, sobre os leitos nós estamos com um défice 

grande, o HGA lotado, estamos com uma reforma e estamos com mais de trinta leitos ala maior 

que a da obstetrícias e com a reforma desta área diminuiu o número de leitos, mas tanto a diretora 

da Upa enfermeira Rafaela a qual estive por três dias na Upa resolvendo a questão das crianças 

e onde chamamos a secretária de saúde Tatiana onde conversou com o chefe da empresa para 

que pudesse a pediatra fizesse as visitas como se a criança estivesse internada no HGA pelo surto 

que tivemos e ainda estamos tendo de crianças com pneumonia e até em outros estágios que 

precisam de uma atenção e de um especialista e isso foi sanado.na outra reunião a Sacramenta 

fez uma denúncia sobre as questões dos medicamentos e hoje ela ligou agradecendo que hoje já 

tem na farmácia do CAPS obrigada pois com as denúncias podemos resolver. Este mês 

comoramos dias importantes e com fé este PL do piso salarial e é de super importância para a 

classe da enfermagem. Senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir ao executivo municipal, pelo 

desrespeito com esta vereadora, pela incompetência da pessoa, pois quando temos sou base do 
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governo Claudomiro Gomes, mas peço a imediata substituição da diretora do Hospital Geral de 

Altamira. Obrigada. Fazendo uso da palavra o vereador Enf. Jaime, após os cumprimentos disse: 

hoje muito se falou em regimento interno e eu lhe parabenizo pelo seu posicionamento nesta 

Casa em quanto cumprimento de nosso regimento interno, a nossa bíblia dessa Casa e é muito 

importante nós assegurar o respeito e a educação e os trabalhos desta Casa. Sabemos dos desafios 

da vida e do governo e do trabalho de cada um, esta Casa é composta com vereadores diferentes, 

onde eles prestam seus serviços e suas atividades em prol de Altamira, e só não podemos esquecer 

do respeito, vereadora Thaís a SEMOVI não está inerte não ela está trabalhando, ela tem serviço 

prestado e serviço de qualidade dentro do nosso município e não mede esforços para estar 

atendendo nossa população, sabemos dos desafios e dificuldades que passa nosso município e 

região, principalmente quando se fala de zona rural, a vereadora Tânia falou que vereador a falou 

que três meses ponte, dois meses ponte, mais as chuvas nós estávamos dependendo e esperando 

as águas baixar para fazer a ponte e assim que for possível já estará sendo feito no travessão da 

cinco e em outros travessões, o travessão da seis hoje não está passando ninguém, as chuvas 

começaram ontem as dezesseis horas e foi até as vinte e uma hora, e esses são os desafios da 

infraestrutura, com relação a secretaria de viação e obra está sim sendo feito um trabalho aqui 

em Altamira, e claro as vezes não ao agrado de quem olha, e as vezes por se ter muito a fazer, o 

pouco não se quer ver e enquanto a saúde antecedida pela vereadora Enf. Socorro, isso é pauta 

para discursão desta Casa e deste vereador junto ao presidente e posso citar pois sabemos da luta 

e que a gente precisa melhorar e precisa resolver a situação de transferência de pacientes da Upa 

para o HGA, a sua fala é pertinente e todos os colegas que antecederam com relação a essa 

transferência, e precisamos dar as mãos para resolvermos e como a vereadora Socorro propôs se 

for preciso fazer troca, faremos troca e se as mudanças estruturais forem preciso faremos e tem 

que resolver os problemas da saúde. O vereador Tércio solicitou um a parte e após ser concedido 

disse: o que a vereadora Socorro colocou está coberta de razão e aqui eu posso dizer a ela e ao 

vereador Olailton que já estiveram à frente do hospital e para você estar à frente você tem que 

ter jogo de cintura, você tem que correr e atender os pedidos dos familiares e não ficar dentro de 

um gabinete do hospital e ficar dizendo sim ou não, tem que articular por que ficar dentro de um 

gabinete e ficar mandando mensagem de WhatsApp dizendo não, ai não tem condição. O 

vereador Enf. Jaime seguiu dizendo:  obrigado pela contribuição e essas foram minha fala na 

minha comunicação parlamentar. O presidente vereador Silvano Fortunato disse: vou pontuar 

alguns temas que acho importante, vereador Adevaldo me desculpe em ter atropelado sua fala 

por que achei que fosse falar da situação da semana passada, mas eu tenho que informar a 

população de Altamira, que ano passado podemos ter aprovado o PPA, e no PPA e LDO e por 

sua vez na LOA esses três instrumentos que são conexos e isso a Câmara não fez nenhum aposte 

e que vai para o quarto ano com o mesmo valor, e em quatro anos muita coisa mudou, como 

passagens, e todos nós sabemos como anda a inflação, a questão do combustível enfim tudo 

defasado a anos, e como não foi feito agora só sendo feito através de PL do executivo, não adianta 

aprovarmos agora na LDO algo  agora e como aumentar o aposte para o aumento do ano que 

vem se não tiver alteração do PPA, eu já consultei a parte contábil e jurídica e só através de PL, 

outra questão levantada por vossa excelência que é a revisão do PCCR, eu já tive três reunião 

este ano com o prefeito sobre este assunto, principalmente se nós formos hoje e tivermos um 

olhar crítico nós vamos ver que os salários não são o mínimo e estão defasados, o salário de o 
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governo federal estipulou este ano de mil e duzentos e vinte e oito reais tem o gás de cozinha 

com o valor de dez por cento deste valor, só o gás, isso é geral e é preciso que os reajustes sejam 

feitas, o pessoal da saúde também estão a muito tempo sem ajustes e nós em conjunto  e como 

parlamento para que possamos fazer uma reunião. Essas coisas têm que ter uma solução de forma 

democrática, no campo do diálogo e no campo do bom senso. Ótimo que o PL no Congresso 

Nacional sobre o piso salarial dos técnicos de enfermagem e de todo o corpo que compõe a 

enfermagem seja aprovado de fato porque aí vira lei nacional, assim você resolve uma parte do 

problema pois temos outra parte, temos os garis, temos motoristas, temos vigilantes, em fim 

temos várias outras categorias, então temos um problema muito grande para chegar numa solução 

que agrade a todos e que tenha condições orçamentárias para fazer esse reajuste e a revisão do 

PCCR que foi votada aqui nesta Casa em dois e dezenove. Em relação a Upa e HGA viu fazer 

uma fala só, temos leitos em reforma e eu conversei com a secretária de saúde na última sexta 

feira e nós passamos três horas falando sobre este fluxo e sobre os problemas da Upa e de tudo 

que foi reportado aqui, quero dizer que independente se o governador vai ampliar o hospital 

regional isso é insuficiente vinte, trinta leitos, conversamos com o governador e solicitamos que 

ele contrate em quanto a gente não tem condições de entregar o hospital e fazer as cirurgias 

eletivas ao mesmo tempo pois  a gente precisa de leitos cirúrgicos e o governador vai avaliar a 

proposta de contratação de leitos do Santo Agostinho, e isso tem que ser pra ontem. Não é fácil 

discutir saúde quando se tem um orçamento abaixo. E quem acompanhou essa luta sabe que isso 

não tem bandeira partidária, e isso é uma responsabilidade do governo federal, governo estadual 

e governo municipal pois eles têm que zelar pelo povo e por todos nós. Na semana da 

enfermagem estaremos junto com todos eles que carregam o SUS nas costas, também com os 

assistentes sócias, para que possamos fazer este PL ser aprovado e o piso ser ajustado. Meu muito 

obrigado. O presidente vereador Silvano Fortunado não havendo mais manifestante em nome de 

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

assinada. Câmara Municipal de Altamira, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 

e dois. 
   Silvano Fortunato da Silva 
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