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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE 

DO SEGUNDO ANO LEGISLATIOVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA 

NO DIA DEZESSETE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, à hora regimental reuniram-

se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira , sob a Presidência do vereador Silvano 

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

Rodrigues do Carmo, Davi da Silva Teixeira, Adevaldo da Silva Brito, Francisco de Assis 

Cunha, Ivonnelson Alves Soares, Juares Giachini – on-line, Olailton Carvalho Ferreira, 

Roni Emerson Heck e Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira. Sendo justificada a 

ausência dos vereadores: Eládio Farias de Oliveira (doente), João Estevam da Salva Neto 

(doente), Tânia Souza da Silva (doente) e Thais Miranda Nascimento (viajando/Belém). Em 

seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que fizesse 

chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou 

aberta a reunião em nome de Deus. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dez de maio de dois mil e vinte 

e dois. Não havendo manifestantes, submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção 

do vereador Roni Heck. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, 

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

LEITURA. Projeto de Lei nº 109/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que declara 

como Patrimônio Cultural, Material e Imaterial do Município de Altamira, Estado do Pará a 

“Festa Literária Internacional do Xingu – FLIX” e dá outras. Projeto de Lei nº 110/2022, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato, declara e Reconhece como de Utilidade Pública para o 

Município de Altamira, o Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA. - Projeto de Lei nº 106/2022, 

da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, “Autoriza a criação de uma Central de Empregos 

para Pessoas Portadoras de Deficiência – CEPPDE”.  Projeto de Lei 107/2022, da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo, “Inclui no Calendário Oficial do Município o Mês de Agosto 

Lilás, com objetivo de conscientizar a população sobre a violência doméstica e suas espécies”.  

Projeto de Lei nº 108/2022, da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, “Institui a Carteira 

Municipal de Artesão e dá outras providências”. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Pedido de Informação nº 025/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal.  solicita cópias dos extratos e transparência de todos os 

recursos recebidos pelo Distrito de Cachoeira da Serra à título de royalties. Em conformidade 

com o Projeto de Lei, om percentual é de 3 % (três por cento). Indicação nº 1030/2022, de 

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

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente que faça a reativação do Consultório 

Odontológico da APAE e que seja disponibilizado um profissional odontólogo especializado em 

trabalhar com crianças portadoras de deficiência. Indicação nº 1026/2022, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha, que determina ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através do setor competente o serviço com reabertura, terraplenagem, pavimentação asfáltica ou 

bloqueteamento com infraestrutura, calçamento, linha d’água, galeria pluvial e acessibilidade das 

seguintes ruas na Agrovila Sol Nascente no Assurini. Rua da Igreja, Rua da Farinheira e Rua do 

Monteiro. Indicação nº 1027/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que determina ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do setor competente o serviço com 

reabertura, terraplenagem, pavimentação asfáltica ou bloqueteamento com infraestrutura, 

calçamento, linha d’água, galeria pluvial e acessibilidade nas seguintes ruas da Agrovila Sol 
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Nascente no Assurini. Rua dos Veacos, Rua do Zico e Rua do finado Vicente. Indicação nº 

1028/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do fusca), requer ao senhor 

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

recuperação e encascanhamento de duas ladeiras no Ramal da Dira km 35, lado esquerdo até a 

propriedade do senhor Rui, no Assurini.  Indicação n 1029/2022, de iniciativa do vereador João 

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

da Secretaria competente que viabilize a recuperação e encascanhamento da ladeira do Jonas, no 

Travessão do Babaquara, no Assurini. Indicação nº 1032/2022, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, solicitar para o Distrito de Cachoeira da Serra, cinquenta mil litros de 

óleo diesel, mil litros de óleo lubrificante, vinte jogos de faca de lâmina com canto. Indicação nº 

1040/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, solicitar em caráter de urgência 

urgentíssima, reparos na ponte do Tuna I, no Travessão da Firma próximo ao Picadinho, mais 

precisamente nas proximidades do comércio Correa do proprietário Miltinho. Indicação nº 

1033/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que realize o serviço de 

recuperação asfáltica, na Avenida Nova Altamira, Bairro Cidade Nova, próximo à Rodovia 

Transamazônica. Indicação nº 1034/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que 

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

realize no serviço de iluminação pública na Rua Harmonia, no Bairro Boa Esperança (Rua do 

Postinho). Indicação nº 1035/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que 

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

realizar a troca de lâmpadas na rede de iluminação pública, localizado na Travessa 2, Bairro 

Jardim França, no mesmo endereço do CRAS do Mutirão. Indicação nº 1036/2022, de iniciativa 

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

através da Secretaria competente, que tome providências para aquisição e instalação de uma 

caixa d’água de 3.000 mil litros, para a UBS (Unidade Básica de Saúde) no Bairro da Colina. 

Indicação nº 1039/20222, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que indique ao senhor 

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

Prótese Dentária, retorne ao seu funcionamento na rede municipal de saúde o mais breve 

possível.  Indicação nº 1038/2022, de in inciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao 

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

reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família, no Bairro do Mutirão.  Moção nº 

041/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere que seja contado em ata MOÇÃO 

DE APLAUSOS AOS PEDAGOGOS, e ocupantes das diversas funções presentes que compõem 

o quadro, pela passagem do Dia do Pedagogo, comemorado anualmente no dia 20 de maio. 

AVULSOS: Ofício nº 110/2022/GAB do Executivo Municipal, encaminhando Adendo ao 

Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023, fazendo a juntada dos Anexos de Riscos Fiscais. Ofícios nº 111 e 

112/2022/GAB do Executivo Municipal, encaminhando os Projetos de Leis n.ºs 111 e 112/2022. 

Ofício n.º 415/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé - Subchefe de Gabinete do Governo 

Municipal, respondendo ao Pedido de Informação n.º 020/2021, de iniciativa da vereadora Thaís 

Nascimento. Ofício n.º 417/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé - Subchefe de 

Gabinete do Governo Municipal, respondendo a Indicação 980/22, do vereador Nelsinho 

Campeiro. Ofício n.º 433/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé - Subchefe de Gabinete 
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do Governo Municipal, respondendo as Indicações n.ºs 521, 522 e 526/22, do vereador Assis 

Cunha; Indicação n.º 1004/22, do vereador Nelsinho Campeiro e Ofício n.º 526/2022, do 

vereador Assis Cunha e Ofício n.º 437/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé - Subchefe 

de Gabinete do Governo Municipal, respondendo a Indicação n.º 924/22, do vereador Assis 

Cunha e a Indicação n.º 929/22, da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Em seguida o 

senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO: Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à 

aprovação do Projeto de Lei 032/2021, de autoria do vereador Silvano Fortunato, que dispõe 

sobre o Estágio de Estudantes de Instituições de Educação Superior. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 032/2021, de autoria do 

vereador Silvano Fortunato, que dispõe sobre o Estágio de Estudantes de Instituições de 

Educação Superior. Projeto de Lei 032/2021, de autoria do vereador Silvano Fortunato, que 

dispõe sobre o Estágio de Estudantes de Instituições de Educação Superior. Parecer da Relatoria 

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

088/2022, de autoria do vereador Enfermeiro Olailton, que reconhece como Entidade de 

Utilidade Pública para o município de Altamira, o Instituto Janjão. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 088/2022, de autoria do 

vereador Enfermeiro Olailton, que reconhece como Entidade de Utilidade Pública para o 

município de Altamira, o Instituto Janjão. Projeto de Lei 088/2022, de autoria do vereador 

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

Altamira, o Instituto Janjão. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável à aprovação do 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. Parecer da 

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

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

103/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Instituição do Programa de Benefício 

Suplementar para famílias de Altamira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável à aprovação do 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 

103/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Instituição do Programa de Benefício 

Suplementar para famílias de Altamira. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável à aprovação do 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. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do 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. 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. Parecer da Relatoria da Comissão de 
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Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 105/2022, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do município de Altamira – 

REFIS. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do 

Projeto de Lei 105/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação 

Fiscal do município de Altamira – REFIS. Projeto de Lei 105/2022, do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do município de Altamira – REFIS. Pedido de 

Informação nº 025/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal. Solicita cópias dos extratos e transparência de todos os 

recursos recebidos pelo Distrito de Cachoeira da Serra à título de royalties. Em conformidade 

com o Projeto de Lei, om percentual é de 3 % (três por cento). Indicação nº 1030/2022, de 

inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações nºs 1026 e 1027/2022, de in 

inciativa do vereador Assis Cunha. Indicações nºs 1028 e 1029/2022, de iniciativa do vereador 

João Estevam (João do fusca). Indicações nº 1032e 1040/2022, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito. Indicações nºs 1033 e 1034/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Indicação nº 1035/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito.  Indicações nºs 1036 

e 1039/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação nº 1038/2022, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira. Moção nº 041/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito, após os cumprimentos dirigiu-se 

aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação nº 1035/2022, de 

iniciativa do Enfermeiro Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Assis Cunha, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação 

de suas matérias. Indicações nºs 1026 e 1027/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias Indicação nº 

1030/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 1041 e 1042/2022, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente solicitou a 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que fizesse a verificação de quórum.  Havendo número 

legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria 

colocar em destaque em alguma matéria. Fazendo uso o vereador Adevaldo Brito, que solicitou 

que fosse colocado para votação em destaque o Projeto de Lei 104/2022, do Executivo 

Municipal. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: 

Indicação nº 1030/2022, de iniciativa da Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações nºs 1026 e 

1027/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações nºs 1028 e 1029/2022, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicação nº 1032 e 1040/2022, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito. Indicações nºs 1033 e 1034/2022, de iniciativa da vereadora Thaís Nascimento. 

indicação nº 1035/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. indicações nºs 1036 e 

1039/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação nº 1038/20222, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira.  Moção nº 041/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. 

aprovados a unanimidade. Em seguida, a pedido do vereador Adevaldo Brito, o senhor 

Presidente submeteu para votação com DESTAQUE o Projeto de Lei 104/2022, de autoria do 

Executivo Municipal. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável à aprovação do Projeto de Lei 104/2022, do Executivo Municipal, que introduz 

alterações na Lei Municipal nº 3345/21, instituindo a Secretaria Municipal Extraordinária que 

menciona na Estrutura Administrativa do Município de Altamira. Parecer da Comissão de 
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Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 104/2022, do 

Executivo Municipal, que introduz alterações na Lei Municipal nº 3344/21, instituindo a 

Secretara Municipal Extraordinária que menciona na Estrutura Administrativa do Município de 

Altamira. Aprovados a unanimidade. Projeto de Lei nº 104/2022, do Executivo Municipal, 

que introduz alterações na Lei Municipal nº 3345/21, instituindo a Secretaria Municipal 

Extraordinária que menciona na Estrutura Administrativa do Município de Altamira. Aprovado 

a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao vereador Adevaldo Brito 

para fazer declaração de voto. Quero deixar registrado meu voto a favor da criação da Secretaria 

Extraordinária, que irá facilitar, não só para a população do Assurini, mas para toda a população 

da zona rural. Também quero dizer que sou a favor de que seja feita uma emenda e que seja 

sancionado para que possamos achar meios para que fique amarrado quantas máquinas vão ser 

disponibilizadas para essa Secretaria. Em seguida submeteu para VOTAÇÃO EM DESTAQUE 

DA MESA DIRETORA. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição. Justiça e Redação 

favorável a aprovação do Projeto de Lei 032/2021, de autoria do vereador Silvano Fortunato, que 

dispõe sobre o Estágio de Estudantes de Instituições de Educação Superior. Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 032/2021, de autoria 

do vereador Silvano Fortunato, que dispões sobre o Estágio de Estudantes de Instituições de 

Educação Superior. Aprovados a unanimidade. Projeto de Lei 032/2021, de autoria do 

vereador Silvano Fortunato, que dispõe sobre o Estágio de Estudantes de Instituições de 

Educação Superior. Aprovado a unanimidade. Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 088/2022, de autoria do 

vereador Enfermeiro Olailton, que reconhece com Entidade de Utilidade Pública para o 

Município de Altamira, o Instituto JANJÃO. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 088/2022, de autoria do vereador Enfermeiro 

Olailton, que reconhece a Entidade de Utilidade Pública para o Município de Altamira, o 

Instituto JANJÃO. Aprovados a unanimidade. Projeto de Lei 088/2022, de autoria do vereador 

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

Altamira, o Instituto JANJÃO. Aprovado a unanimidade. Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável a aprovação do Projeto de Lei 102/2022, do Executivo 

Municipal, que altera os dispositivos que menciona na Lei Municipal nº 3342/21, que 

Regulamentação da Utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte para o município 

de Altamira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do 

Projeto de Lei 102/2022, do Executivo Municipal, que altera os Dispositivos que menciona na 

Lei Municipal nº 3342/21, que Regulamentação da Utilização dos Royalties repassados pela 

UHE Belo Monte para o município de Altamira. Aprovados a unanimidade.  Projeto de Lei 

102/2022, do Executivo Municipal, que altera os Dispositivos que menciona na Lei Municipal nº 

3342/21, que Regulamentação da Utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte 

para o Município de Altamira. Aprovado a unanimidade. Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável a aprovação do Projeto de Lei 103/2022, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a Instituição do Programa de Benefício Suplementar para Famílias 

de Altamira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável na aprovação 

dom Projeto de Lei 103/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Instituição do 

Programa de Benefício Suplementar para Famílias de Altamira. Aprovado a unanimidade. 

Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável a aprovação do 

Projeto de Lei 103/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Instituição do Programa de 

Benefício Suplementar para Famílias de Altamira. Aprovado a unanimidade.  Projeto de Lei 
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103/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Instituição do Programa de Benefício 

Suplementar para Famílias de Altamira. Aprovado a unanimidade Parecer da Relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 105/2022, 

do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município de 

Altamira- REFIS. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação 

dom Projeto de Lei 105/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Programa de 

Recuperação Fiscal do Município de Altamira – REFIS. Aprovados a unanimidade. Projeto de 

Lei 105/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do 

Município de Altamira – REFIS. Aprovado pela maioria, com voto contrário do vereador 

Adevaldo Brito e votos favorável dos vereadores: Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro, 

Davi Teixeira, Assis Cunha, Nelsinho Campeiro, Enfermeiro Olailton, Enfermeiro Tércio 

Brito, Roni Heck e Juares Giachini. Pedido de Informação nº 025/2022, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito. REJEITADO, com voto contrário dos vereadores: 

Enfermeiro Olailton, Assis Cunha, Enfermeira Socorro, Juares Giachini, Enfermeiro 

Jaime e Davi Teixeira e voto favorável dos vereadores: Adevaldo Brito, Nelsinho 

Campeiro, Roni Heck e Enfermeiro Tércio Brito. Não havendo mais matérias para votação, o 

senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, 

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

Tércio Brito, após os cumprimentos disse: como sempre digo estamos vivemos uma democracia 

e que cada um aqui dentro desse parlamento tem a escolha de votar ou não as matérias colocadas 

pelos colegas. Quero dizer aos colegas Olailton e Assis Cunha, Socorro, Jaime e ao vereador 

Davi que vocês não estão votando contra um pedido de informação do vereador Tércio, vocês 

estão votando contra a transparência de um distrito que vem sendo penalizado pela ausência do 

Executivo Municipal. Colega Roni que aquele pessoal vem passando em Cachoeira da Serra não 

é fácil. Acompanho juntamente com o vereador Dedé no grupo da Vicinal da Bucha que as 

atividades, as produções rurais elas só não deixaram de escoar porque eles vêm dia após dias se 

juntando fazendo coleta para que esse serviço possa chegar. Então vereadores já citados quero 

informar a vocês que antes de colocar o pedido de informação eu busco antes de trazer para 

Plenária, o Portal da Transparência não tem transparência. Trouxe aqui para informar para vocês 

que votaram contrário o recurso que tem na conta no distrito de Cachoeira da Serra um valor de 

(seiscentos e quarenta e cinco mil reais). Então quero dizer para vocês que votaram contrário que 

vocês não estão votando contra o vereador Tércio e sim contra a transparência com relação ao 

recurso para Cachoeira da Serra. Tenho certeza que nem um de vocês tem conhecimento de onde 

está isso aqui, se vocês tiverem vocês terão oportunidade de se defender na tribuna. Além da 

conta do banco vereador Olailton eu trouxe outra transparência que talvez vocês também não 

saibam aonde esta isso aqui, eu peço que vocês mostrem aqui na tribuna onde está a transferência 

enviada para todos os fornecedores receberem. Quero dizer a vocês que as pessoas de alto 

escalão vão saber como é que estão levando o dinheiro até Cachoeira da Serra, eu sei cimo é que 

eles estão levando. Vocês estão votando contra a transparência para o distrito de Cachoeira da 

Serra lá não tem estrada, saúde educação de qualidade e você ainda votam contra um pedido de 

informação e talvez vocês não saibam disso que nós estamos respaldados por lei. Pedido de 

informação não é apenas uma indicação que não tem peso jurídico. Até hoje o Executivo 

Municipal não teve a capacidade de responder um pedido de informação deste vereador porque 

tudo que coloco estou correto e ele não tem informação. Essas mensagens que eu trouxe aqui é 

do pessoal de Cachoeira da Serra. esse outro aqui é extrato direto da conta. Quando venho fazer 

defesa aqui venho respaldado por documentos eu não venho aqui defender opiniões mandadas 
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pelo Executivo onde ele não passa para vocês as informações corretas. Então nobres colegas 

respeito muito a decisão de vocês, mas quero frisar, mas uma vez a votação contrária dos colegas 

Olailton, Assis Cunha, Socorro Jaime e Davi Teixeira contra a transparência dos recursos que 

são destinados e aprovados por vocês no Projeto de Lei, inclusive firmado um cáqui entre a 

Prefeitura Municipal e a Promotoria do Município de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Nelsinho Campeiro, após os cumprimentos disse: venho à tribuna como 

morador e representante do Assurini agradecer aos nobres pares pela aprovação dom Projeto de 

Lei 104, onde trata de uma Secretaria exclusiva para o Assurini, onde isso foi compromisso de 

campanha juntamente com nosso Prefeito onde na verdade ele se comprometeu em deixar as 

máquinas exclusivas e agora com a criação da secretaria assim fortaleceu mas nossa região. 

Então agradeço peço a Deus que der sabedoria, direcionamento a que, ficar à frente dessa 

secretaria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os 

cumprimentos disse: dizer aos colegas Olailton, Assis Cunha, Socorro, Jaime e Davi, perguntou 

à vossas excelências, principalmente ao Pastor Davi que é um homem de Deus como vossa 

excelência consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir todos os dias votando contra a 

população? Eu disse e vou repetir nós fomos colocados aqui nesta Casa pelo povo de Altamira 

para assim pudéssemos fiscalizar e esses vereadores que estão votando contra esse pedido de 

informação estão dizendo que não querem que o Prefeito seja fiscalizado. Agora pergunto 

porque será que estão votando contra esse pedido de informação? Será que é com medo do 

Prefeito ser fiscalizado e algo ser encontrado e assim a justiça julgar? Quero dizer aos nobres 

colegas que façam uma narrativa, uma analise do voto que vocês receberam onde falaram em 

palanque que iam fiscalizar o Prefeito. Quero dizer para vocês que vossas excelências estão 

mentindo para os eleitores de vocês porque quando vocês votam contra um pedido de 

informação vocês estão barrando o vereador de fiscalizar o Prefeito é uma vergonha para nós e 

que fomos renovados nessa Casa com quase noventa por cento. Foi renovado porque a população 

estava cansada com a Câmara que aqui estava e agora o que ouvimos nas ruas é a população 

dizendo vai ser renovada outra vez. Fico indignado ao ver vereadores de primeiro mandato 

mostrando que está contra a população. Eu acho bonito quando é aprovado aqui Projeto de Lei 

aqui no comando do nosso Presidente Silvano no qual quero parabenizar, mas ao mesmo tempo 

fico triste como é que vamos fiscalizar esse projeto se a base do governo está impedindo que seja 

fiscalizado os recursos e aí como é que vamos fiscalizar? É uma tristeza para nosso município. 

Nosso amigo Marquinho que veio do Assurini há cento e quarenta quilômetros Ituna III, com 

toda pendencia de estradas e pontes para ver aqui hoje os vereadores barrando pedido de 

informação os quais aprovamos aqui vereador Marquinho dos royalties que os quais fosse 

divididos mas que hoje estamos sendo impedidos de fiscalizar de que forma está sendo aplicado 

em nosso município. Esse pedido de informação minha gente porque o pessoal de Cachoeira da 

Serra Roni na qual vossa excelência faz parte daquele distrito a população de lá estão comendo o 

pão que o diabo amassou, estão pedindo socorro, eles estão comprando óleo, alugando máquina, 

alugando canto de lâmina para que seja feito colega Welington José os trabalhos naquelas 

estradas. Principalmente na Vicinal da Bucha, Peixe e do coco gelado. Agora eu pergunto aos 

nobres colegas como vai ficar a consciência de vocês com o povo de Cachoeira da Serra, com o 

povo de Castelo de Sonhos e com o povo de Altamira como fica a consciência de vocês? Quero 

perguntar ao senhor Prefeito de Altamira se não tem irregularidade porque chamar a base e pedir 

para votar contra os pedidos de informação. Quando apresentamos um pedido de informação 

Welinton José não é somente porque nós queremos não e sim porque a população quer a 

população está pedindo socorro. Sabemos que há irregularidades, o Ministério Público está aí 
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para julgar. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os 

cumprimentos disse:  dizer aos colegas vereadores que acabei de receber o veto do Projeto de Lei 

044, sabemos que há necessidade de adequar nosso município, levando em consideração de que 

em todas as chuvas a gente ver muitas ruas alagadas. Sabemos que não é tão fácil que esses 

bueiros inteligentes aconteçam de fato a necessidade de ser construído em Altamira inúmeras 

galerias para que essas águas sejam conduzidas até ao rio Xingu. Acabamos de aprovar o Projeto 

Benção e dizer que particularmente fiquei muito feliz em aprova-lo, levando em consideração 

que vai atender inúmeras famílias em vulnerabilidade. Também tenho a grata satisfação em 

informar que o projeto não impede que as famílias se empregar como observamos o Bolsa 

Família que quem receber não ter um emprego e assim criando uma geração muito grande de 

dependentes. Com esse auxilio nós esperamos que as pessoas tenham direito e que essas 

famílias. Quanto ao PL 44, espero que o Executivo analise com carinho, dizer que estamos aqui 

para contribuir. Quero me reportar ao colega Dedé já que ele usou meu nome aqui na tribuna. 

Nobre colega tenho dito a todos os colegas vereadores com muita propriedade a cada um aqui foi 

eleito para defender uma tese. Lembro muito bem que antes do final do ano de 20221, muitas 

coisas aconteceram no ano de 2021, e este vereador tem se mantido aqui defendo os projetos que 

com certeza vai trazer melhorias para nossa cidade. Mas o que me preocupa na sua fala é que eu 

durante todo esse inverno  eu fiquei junto com a secretaria de obras, coordenadores tentando 

fazer pontes e aterros, quantas pontes as águas levaram foram muitas tanto na margem direita 

que é no Assurini e na margem esquerda e com as chuvas eu posso até informar aos senhores nós 

não tivemos tantos resultados positivos, quantas vezes foi terminado de fazer um aterro ou uma 

ponte e no dia seguinte receber uma ligação dizendo que a chuva tinha levado tudo novamente. 

Quero convidar o colega neste verão para caminhar junto comigo para podermos ajudar o que 

nós propalamos. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os 

cumprimentos disse: dizer que respeito todos meus colegas parlamentar, mas sou favorável a 

opinião é uma opção que o vereador Olailton que em duas sessões aqui colocou que todo 

vereador tem a prorrogativa de ir até ao Executivo, ir até as secretaria municipais pedir as 

informações necessárias e se não dadas como já vi aqui o próprio vereador Tércio fazer vídeos e 

divulgar muito depois dessas ações serem respondidas depois de muitos clamores e através de 

muitas situações pode ser feito dessa forma e por isso votei contrário no pedido de informação. O 

nobre colega que aqui nominou, falou meu nome também e na questão de religião. Só quero 

dizer vereador que todos nós prestamos conta quando decidimos nos tornar vereador e temos que 

colocar nossa cara a tapa, ser julgado e aplaudidos em determinadas situações que fazemos. Hoje 

fui contrário ao pedido de informação e de Projeto de Lei também O REFIS  Municipal onde 

todos foram favoráveis onde colabora a todos que estão com suas dívidas para que muitos que 

estão ai com suas dívidas empresários que queiram participar de licitações e outros  não tem a 

ajuda em ser parcelado sua divida com a Fazenda Municipal. Vossa excelência votou contra 

também no dia 29 de dezembro contra o rateio do FUNDEB e eu respeitei sua decisão. Eu 

entendo que vivemos em uma democracia que haverá momentos em nós iremos votar juntos, 

haverá momentos em que iremos discordar. Por isso estamos num parlamento e todos aqui tem o 

direito e eu expus minha posição. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo, após os cumprimentos disse: gostaria de agradecer todos os 

pares pela aprovação de minhas indicações e projetos muito bons para o município de Altamira 

que foram lidos nesta Casa. Eu em outro mandato já fui à Brasília dos distritos de Castelo de 

Sonhos e Cachoeira da Serra para que seja emancipado. Estive em Belém na Assembleia nesses 

dias aonde a Dra. Heloisa Deputada Estadual, estávamos em  uma reunião para emancipação de 
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alguns municípios do nosso estado que isso com certeza nós tínhamos um balo arte que ficou na 

história o nosso saudoso o velhinho da muleta o nosso Nicias Ribeiro, Altamira era grandiosa, 

Vitória do Xingu, Brasil Novo tudo isso era Altamira era grande o município de Altamira em 

extensão territorial. Então sei da luta dos companheiros de Castelo de Sonhos e de Cachoeira da 

Serra pela emancipação dos dois distritos que só assim tendo um Prefeito lá para resolver todos 

os problemas. Não é fácil estamos há muitos quilômetros distantes dos dois distritos. Dizer a 

vossa excelência que meu mandato faço com muita propriedade meu trabalho tanto de 

enfermeira como de vereadora neste município, tanto é que é meu terceiro mandato. Dizer a 

vossa excelência que vossa excelência votou também contra vários projetos muito bons para o 

município de Altamira principalmente para os professores, os professores estamparam nossa cara 

como nós fossemos os vereadores do mal, mas nós somos os vereadores do bem porque porquê 

nós votamos tanto do professor, quanto do servente e quanto do vigia. Então nós votamos a favor 

que o rateio fosse para todos e não somente para os professores e pensamos assim cada vereador 

tem o pensamento, cada vereador trabalha numa linha. Então que cada um aqui respeite o 

trabalho de cada vereador assim como respeitamos vossa excelência. Já fui oposição nessa Casa 

e sabemos que no inverno não dar para trabalhar. Fui no Travessão da Firma a máquina passou e 

logo choveu, as pessoas estavam com caminhões e caminhonete que não passavam no Travessão 

da Firma, os moradores solicitaram o serviço a secretaria foi executar o serviço. Estamos aqui 

para receber as demandas nas ruas, na zona rural para que realmente a gente seja feito. O 

vereador não realiza obras, mas tem o poder grande de solicitar ao Prefeito, secretário o trabalho 

para que realmente possamos ter infraestrutura tanto na zona urbana quanto na zona rural. É esse 

nosso papel não somente falando de infraestrutura como também na área da saúde que aqui eu 

clamo todas as terças-feiras a retirada da diretora do HGA, pois a saúde precisa caminhar são 

pessoas que não estão bem no governo, estarei aqui nessa tribuna sou governo e estarei até ao 

fim do mandato dele para construirmos e acredito numa Altamira melhor. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos disse: essa 

discussão de como dormi, pôr a cabeça no travesseiro ela foi muito bem esplanada pelo vereador 

Davi Teixeira. Quando nos colocamos à disposição da população nós firmamos nosso 

compromisso e temos nosso trabalho realizado no município de Altamira. Com relação aos votos 

de projetos, indicações de pedidos estou tranquilo com a população e com minha consciência. 

Meu voto não é contra a população, meu voto tem a decisão e avaliação de todo imbrólio do 

pedido de toda situação do trabalho aqui na Câmara. Votar contra a população, vereador 

Adevaldo votar para um determinado grupo. O rateio em dezembro ele foi muito importante para 

grande parte da população de Altamira. Fiquei muito feliz quando uma servidora dos serviços 

gerais me falou vereador obrigado porque eu nunca vi na minha conta mil de mil reais e com 

esse projeto que vocês votaram caiu na moinha conta três mil e quinhentos reais. Então isso é 

votar contra a população? Isso acho que é esta com a população. Então vereador temos livre 

arbitro de trabalhar temos nossos compromissos e as nossas prestações de contas com a 

população de Altamira. Acho que não cabe eu vereador julgar o trabalho de nem um outro colega 

vereador, não estou aqui para julgar o trabalho do vereador Olailton, Nelsinho do Presidente da 

Câmara, estamos aqui fazendo nosso trabalho, nosso papel aquilo que acreditamos e aquilo que 

pregamos como já bem dito inúmeras vezes esta Câmara renovada a que mas trabalhou e 

aprovou projetos nesses últimos tempo. Então eu vejo que esta Câmara  todos os vereadores 

estão trabalhando, mas agora julgar o trabalho do colega não cabe a mim, não foi isso que 

preguei na minha campanha em momento algum eu falei na minha campanha que eu viria para 

cá para julgar o colega se ele estar trabalhando dizer que ele estar contra a população, dizer se os 
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projetos dos colegas são bons ou ruins. Dou minha contribuição naquilo que acredito ser bom 

para Altamira. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao 

Vice-Presidente Enfermeiro Jaime, após assumir a direção dos trabalhos facultou a palavra ao 

vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse: vereador Adevaldo respeito, calma e 

serenidade para ouvir e falar, então respeito a gente fala, mas também ouve. Já disse varias vezes 

aqui no parlamento que espernear é um direito de quem sai derrotado nas votações que acha que 

estar saindo derrotado e existe uma  máxima que não é do direito mas já dum latinismo falso que 

já foi dito aqui pela vereadora Socorro e por mim, existe o jus esperniantes  que não é 

propriamente do direito assim considerada uma locução, mas muitos advogados utiliza que é o 

direito de espernear, reclamar que faz parte da democracia, faz parte do voto o que não dar é para 

levar no grito no tumultuo porque é muito fácil falar mas na hora de ouvir sai do Plenário ou 

então não deixa que o outro utilize seu espaço que garante o Regimento Interno desta Casa e que 

garante a Lei Orgânica deste município. Então e muito bom você só discutir aquilo que lhe é 

conveniente. Eu costumo dizer que somos quinze parlamentares aqui cada um obviamente é 

responsável pelo mandato em que lhe foi outorgado pelo povo no dia 15 de novembro e nesse 

mandato é claro que cada um houve sua base. Quando o vereador Assis Cunha diz que nós não 

vamos à feira que não falamos com os produtores rurais, com os colonos e com os agricultores 

isso não é verdade porque eu estive sim reunido com o Elton inclusive o Olailton estava lá 

conversando, vi o vereador Jaime e também a vereadora Socorro. Então é muito fácil você achar 

que você estar fazendo um trabalho carreira solo pensando vinte e quatro horas em reeleição que 

é o que alguns fazem aqui, eu acho que a reeleição para quem vai disputa-la, ainda está distante é 

lá em 2024 vai ter o tempo oportuno como a lei determina nós temos que cuidar dos nossos 

problemas da nossa cidade com união com bastante serenidade e com calma que ficar aqui 

gritando com os colegas achando quem isso vai intimidar não vai até porque muitos projetos de 

lei que os vereadores votaram contrário como foi o caso do vereador Adevaldo Brito e os 

vereadores da base votaram a favor ele também poderia também relacionar como a LOA o PPA 

que ele votou contrário, então qual é o critério para avaliar isso? qual é o critério para arbitrar? 

Eu nem voto há não ser que haja um caso especifico para desempatar uma votação. Agradeceu. 

Em seguida o Vice-Presidente repassou a condução dos trabalhos ao senhor Presidente. Não 

havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu as senhoras e senhores vereadores e 

do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião, mandando lavrar a presente ata que 

após aprovada será assinada. Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 

dois.  
 Silvano Fortunato da Silva 
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