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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE 

DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA  2021/2024, REALIZADA NO 

DIA VINTE E QUATRO DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, 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, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo 

da Silva Brito, Francisco de Assis  da Cunha, João Estevam da Silva Neto, Olailton 

Carvalho Ferreira, Tânia Souza da Silva, Tércio Gustavo Affonso T.S.S Brito de Oliveira  e 

Thais Miranda Nascimento. Sendo justificada a ausência dos vereadores: Ivonnelson Alves 

Soares (zona rural/Assurini), Juares Giachini (sem sinal de internet) e Roni Emerson Heck 

(viajando/ Castelo de Sonhos). Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores 

vereadores. Havendo número legal declarou aberta a reunião em nome de Deus. Em seguida 

submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária 

realizada no dia dezessete de maio de dois mil e vinte e dois. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção dos vereadores Eládio Farias, 

Tânia Souza e Thais Nascimento. Em seguida o senhor Presidente solicitou a Enfermeira 

Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA. Projeto de Lei nº 113/2022, 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que declara e reconhece como de Utilidade Pública 

para o município de Altamira, a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis 

da Transamazônica e Xingu – COOPERTRAX.  Projeto de Lei nº 114/2022, de iniciativa da 

vereadora Thaís Nascimento, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de interprete da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), ou sistema que interage e supra essa função em todos as 

agências bancárias do município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

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

079/2022, de iniciativa da vereadora Thaís Nascimento, que veda a nomeação para Cargos em 

Comissão e Função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal n.º 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 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 projeto de lei sob análise, visa coibir que pessoas condenadas por violência 

doméstica, seja impedida de ser nomeado para exercer cargos na administração Pública Direta e 

Indireta, no município de Altamira. Lembramos que a violência contra a mulher é entendida 

como problema de saúde pública, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. Ela 

representa uma das principais formas de violação dos direitos humanos, pois, além de contribuir 

para a desigualdade de gênero, afeta diretamente direitos considerados fundamentais, como o 

direito à vida, o direito à saúde e à integridade física. Assim sendo, após análise, esta Relatoria 

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

do Projeto de Lei nº 079/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus 

membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei n.º 079/2022, de iniciativa da vereadora 

Thaís Nascimento, que veda a nomeação para Cargos em Comissão e Função de confiança de 

pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 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 
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da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 085/2022, de autoria do 

vereador Adevaldo Brito, que institui e inclui no Calendário Oficial do município de Altamira, a 

realização anual da Cavalgada. O projeto sobredito foi lido em Plenário no dia 05 de maio de 

2022, durante a 6ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura. 

Trata-se de Projeto de Lei que visa proporcionar a população altamirense com uma manifestação 

cultural em forma de passeio, realizada por um grupo de cavaleiros e amazonas entre crianças e 

idosos. É um ato realizado em todo o país, pois, as mesmas surgiram entre os séculos XVII e 

XVIII, onde os tropeiros, montados a cavalos ou burros se reuniam para agradecer e pedir 

proteção divina para eles e para os animais. Assim sendo, após análise, esta Relatoria opina pela 

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

de Lei nº 085/2022.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros 

infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei n.º 085/2022, de autoria do vereador Adevaldo 

Brito, que institui e inclui no Calendário Oficial do município de Altamira, a realização anual da 

Cavalgada 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 n.º 098/2022, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que estabelece o ensino obrigatório da Língua 

Brasileira de Sinais desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, como disciplina 

curricular obrigatória para crianças surdas e ouvintes matriculadas nas instituições privadas e 

públicas de ensino, assim como, o acesso dos pais de alunos com deficiência auditiva. O projeto 

sobredito foi lido em Plenário no dia 26 de maio de 2022, durante a 9ª Reunião Ordinária do 

Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura. Trata-se de Projeto de Lei que visa a 

inserção da Língua Brasileira de Sinais, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, 

como disciplina curricular obrigatória para crianças surdas e ouvintes matriculadas nas 

instituições privadas e públicas de ensino, assim como, o acesso dos pais de alunos com 

deficiência auditiva, vez que fez-se necessário aproximarmos o legal do real, ou seja, 

construirmos uma política educacional, que de fato, garanta a inclusão dessas pessoas na 

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

e boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 098/2022.  Parecer da 

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

Projeto de Lei n.º 098/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que estabelece o 

ensino obrigatório da Língua Brasileira de Sinais desde a Educação Infantil até o Ensino 

Fundamental, como disciplina curricular obrigatória para crianças surdas e ouvintes matriculadas 

nas instituições privadas e públicas de ensino, assim como, o acesso dos pais de alunos com 

deficiência auditiva. 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 n.º 

099/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que institui no município de Altamira, a 

semana “Novembro Azul” para prevenção e detecção precoce do Câncer de Próstata. O Projeto 

foi lido em Plenário no dia 26 de maio de 2022, durante a 9ª Reunião Ordinária do Primeiro 

semestre do Segundo ano da atual Legislatura. Trata-se de Projeto de Lei que visa promover em 

nosso município, a semana de esclarecimento sobre o câncer de próstata, tipo mais comum entre 

os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias 

malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075  

Altamira – Pará 
 

os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca). A Prevenção e tratamento é a 

única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência 

de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, 

devem ir ao urologista para saber da sua saúde. Assim sendo, após análise, esta Relatoria opina 

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

Projeto de Lei nº 098/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus 

membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei n.º 099/2022, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo, que institui no município de Altamira, a semana “Novembro Azul” para 

prevenção e detecção precoce do Câncer de Próstata. 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 n.º 101/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que inclui 

no Calendário Oficial de Eventos do município de Altamira, o Dia do Autista. O Projeto foi lido 

em Plenário no dia 26 de maio de 2022, durante a 9ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do 

Segundo ano da atual Legislatura. Trata-se de Projeto de Lei visa definir o dia 02 de abril, como 

o Dia municipal de Conscientização ao Autismo, cuja data tem por objetivo difundir informações 

para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as 

pessoas afetadas pelo transtorno. Embora algumas pessoas com TEAS possam viver de forma 

independente, existem outras com deficiências severas que precisam de atenção e apoio 

constante ao longo de suas vidas. As intervenções psicossociais baseadas em evidência, tais 

como terapia comportamental e programas de treinamento para pais, podem reduzir as 

dificuldades de comunicação e de comportamento social e ter um impacto positivo no bem-estar 

e na qualidade de vida de pessoas com TEAS e seus cuidadores. Assim sendo, após análise, esta 

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

APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 101/2022.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, por seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei n.º 101/2022, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que que inclui no Calendário Oficial de Eventos do 

município de Altamira, o Dia do Autista 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 n.º 110/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que reconhece como 

Entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, o Sindicato Rural de Altamira – 

SIRALTA. O Projeto foi lido em Plenário no dia 17 de maio de 2022, durante a 12ª Reunião 

Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura. Trata-se de Projeto de Lei 

que visa reconhecer o Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA, como de Utilidade Pública para 

o Município de Altamira. Lembrando que a concessão do título de Utilidade Pública a entidades, 

fundações ou associações civis significa um reconhecimento do poder público de que instituição 

beneficiada, em consonância com o seu objetivo social, sem fins lucrativos e prestadoras de 

serviços à coletividade estejam em plena atividade e em dias com suas obrigações. Assim sendo, 

após análise, esta Relatoria opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 

e no mérito, pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 110/2022. Parecer da Comissão de 

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

Lei n.º 110/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que reconhece como Entidade de 

Utilidade Pública para o município de Altamira, o Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA e, 
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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 111/2022, 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. Trata-se de Projeto de Lei em tramitação de 

URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, que foi lido em Plenário no dia 17 de maio de 2022, durante a 

12ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura. Ao analisar o 

presente projeto, percebe-se que o Executivo Municipal, tem como fito desafetar bem de uso 

comum do povo, para a classe de bens dominiais, localizada a Rua dos Missionários, área 

localizada entre a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua Coronel José Porfírio, entre a 

Travessa Búfalo e Travessa do Conjunto Providência, no bairro Esplanada do Xingu. Assim 

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

legislativa, e no mérito, pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 111/2022.  Parecer da 

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

Projeto de Lei 111/2022, 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, 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 026/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que requer ao excelentíssimo senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, para que informe a 

esta Casa de Leis, as seguintes informações: I – Qual o fluxo de Cateterismo do município? II - 

Quantos pacientes aguardam em fila? III - Em média, qual é o tempo de espera para o paciente 

ser atendido? IV - Quais os Hospitais de referência? e quais municípios realizam o serviço?  

Pedido de Informação nº 027/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que 

requer ao excelentíssimo senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, para que informe a esta Casa de Leis e, atendendo ao pedido dos enfermeiros(a) 

contratados como prestadores de serviços  do Município de Altamira, na área da Saúde Pública, 

destinado aos atendimentos de usuários do SUS-Sistema Único de Saúde, envie a esta Casa, 

recibos e notas fiscais com valores discriminados. Para conferir se os direitos da Classe de 

Enfermagem estão sendo respeitados (insalubridade, adicional noturno, férias, entre outros).  

Requerimento nº 002/2022 de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que depois de 

ouvido o augusto Plenário, que seja enviado ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, 

o presente Requerimento solicitando, com base na Lei Municipal n.º 3342/21, que dispõe sobre a 

regulamentação da utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte para o Município 

de Altamira, enviar cópias de extratos e transparência de todos os recursos recebidos pelo 

Distrito de Castelo dos Sonhos à título de Royalties. Em conformidade com o Projeto de Lei, o 

percentual é de 5% (cinco por cento).  Indicação nº 1059/2022, de in inciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, nos moldes do último processo seletivo público realizado pela Prefeitura 

Municipal de Altamira, realizar o processo seletivo para ingresso de ACE - Agentes 

Comunitários de Endemias. Indicação nº 1046/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

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

Secretaria competente, contratar um médico para a emergência do Hospital Geral de Altamira – 

HGA. Indicação nº 1047/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 
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sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que 

seja feita a substituição da diretora do Hospital Geral de Altamira São Rafael.  Indicação nº 

1053/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de revitalização, 

terraplanagem, ligação de água e esgoto, calçamento e asfaltamento nas Travessas: Três, Quatro 

e Cinco, no Bairro Mutirão.  Indicação nº 1054/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, 

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

realizar o serviço de revitalização na rede de iluminação pública, com a troca de lâmpadas 

queimadas, nos postes nas ruas e travessas da Agrovila Piauiense no Km 23. - Indicação nº 

1044/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços com infraestrutura: 

reabertura, terraplenagem, galeria pluvial, linha d’água, calçamento, rampa de acessibilidade e 

pavimentação asfáltica ou bloqueteamento, das seguintes ruas Itamar Rodrigues, Iraldo 

Vespertino, Das Palmeiras e 8 de novembro, na agrovila Sol Nascente, no Assurini.  Indicação nº 

1045/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços com infraestrutura: 

reabertura, terraplenagem, galeria pluvial, linha d’água, calçamento, rampa de acessibilidade e 

pavimentação asfáltica ou bloqueteamento, das seguintes ruas Getúlio Paiva, Amizade, Anísio 

Oliveira, na agrovila Sol Nascente. no Assurini. Indicação nº 1048/2022, de iniciativa do 

vereador João Estevam, que sugere ao senhor Deputado Estadual Eraldo Pimenta, destinar ao 

município de Altamira, através de Emenda Individual, recursos para aquisição de um Trator de 

Pneu, para doar a disposição da Associação de Agricultores do Picadão, na Agrovila Nova Canaã 

- A.A.P.L.A.N.C, no Assurini. Indicação n 1049/2022, de iniciativa do vereador João Estevam, 

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

viabilizar a manutenção e encascalhamento da Ladeira do Travessão do Índio Preto, lado direito, 

km 110, próximo a propriedade do senhor Burica, no Assurini. Indicação nº 1050/2022, de 

iniciativa do vereador Ivonnelson Alves (Nelsinho Campeiro), que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir Abrigos de Ônibus para 

agricultores em diversas localidades na região do Assurini. Indicação nº 1051/2022, de iniciativa 

da vereadora Tânia Souza, sugere ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Secretaria competente, implantar nas Escolas Municipais do Município de 

Altamira, Câmeras de Monitoramento e Segurança.  Indicação nº 1060/2022, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica na Travessa Cocal, 

no bairro Vista Alegre. Indicação nº 1061/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, 

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

realizar o serviço de Tapa Buraco na Avenida Perimetral, no bairro Sudam I. Indicação em 

Conjunto nº 1057/20222, de iniciativa dos vereadores  Eládio Farias, Silvano Fortunato, 

Vanderjaime Santos, Socorro do Carmo, João do Fusca, Roni Heck, Assis Cunha, Juares 

Giachini, Davi Teixeira e Olailton Carvalho que sugere ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito 

Municipal de Altamira, através do Departamento de Iluminação Pública (DIP), realizar os 

serviços de revitalização na rede de iluminação pública nas ruas e travessas do bairro São 

Francisco.  Indicação em Conjunto nº 1058/20222, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato, Davi Teixeira e Vanderjaime Santos, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes - 

Prefeito Municipal de Altamira, através do Departamento de Iluminação Pública (DIP), realizar a 

manutenção e troca de lâmpadas queimadas dos postes da Praça da Cultura, no bairro Boa 
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Esperança. AVULSOS.  Ofício n.º 452/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé - Subchefe 

de Gabinete do Governo Municipal, respondendo as Indicações 1005/22 – vereador Enfermeiro 

Jaime; 1006/22 – vereador Silvano Fortunato; 023/22 – vereador Enfermeiro Tércio Brito; 994 e 

995/22 – vereador João Estevam e 996/22 – vereador Assis Cunha.  Ofício n.º 454/2022, 

encaminhado pela senhora Bruna Tomé - Subchefe de Gabinete do Governo Municipal, 

respondendo as Indicações 091 e 097/2022 - do vereador Silvano Fortunato e pedido de 

Informação n.º 021/22 da vereadora Thaís Nascimento.  Ofício n.º 455/2022, encaminhado pela 

senhora Bruna Tomé - Subchefe de Gabinete do Governo Municipal, respondendo a Indicações 

n.ºs 9770 e 771/22, da vereadora Socorro do Carmo.  Ofício n.º 456/2022, encaminhado pela 

senhora Bruna Tomé - Subchefe de Gabinete do Governo Municipal, respondendo as Indicações 

976 e 979/2022 - do vereador Devi Teixeira, Indicação n.º 989/22 - do vereador Assis Cunha, 

Indicação n.º 983/22 - do vereador João Estevam e Indicação n.º 955/22 - do vereador Nelsinho 

Campeiro;  Ofício n.º 463/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé - Subchefe de Gabinete 

do Governo Municipal, respondendo as Indicações 1015 e 1016/22 - do vereador João Estevam, 

Indicações n.ºs 1022 e 1023/22 – da vereadora Thaís Nascimento, Indicação n.º 1024/22  

vereador Silvano Fortunato, Indicação n.º 027/22 – vereador Devi Teixeira, Indicação n.º 532/22 

do vereador Assis Cunha. 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 ao Projeto de Lei n.º 079/2022, de iniciativa da 

vereadora Thaís Nascimento, que veda a nomeação para Cargos em Comissão e Função de 

confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria 

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

Projeto de Lei n.º 079/2022, de iniciativa da vereadora Thaís Nascimento, que veda a nomeação 

para Cargos em Comissão e Função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela 

Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Projeto de Lei n.º 079/2022, de iniciativa da 

vereadora Thaís Nascimento, que veda a nomeação para Cargos em Comissão e Função de 

confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria 

da Penha).  Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao 

Projeto de Lei n.º 085/2022, de autoria do vereador Adevaldo Brito, que institui e inclui no 

Calendário Oficial do município de Altamira, a realização anual da Cavalgada. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 

085/2022, de autoria 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 085/2022, de autoria 

do vereador Adevaldo Brito, que institui e inclui no Calendário Oficial do município de 

Altamira, a realização anual da Cavalgada. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 098/2022, de iniciativa da vereadora Socorro 

do Carmo, que estabelece o ensino obrigatório da Língua Brasileira de Sinais desde a Educação 

Infantil até o Ensino Fundamental, como disciplina curricular obrigatória para crianças surdas e 

ouvintes matriculadas nas instituições privadas e públicas de ensino, assim como, o acesso dos 

pais de alunos com deficiência auditiva. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 098/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo, que estabelece o ensino obrigatório da Língua Brasileira de Sinais desde a Educação 

Infantil até o Ensino Fundamental, como disciplina curricular obrigatória para crianças surdas e 

ouvintes matriculadas nas instituições privadas e públicas de ensino, assim como, o acesso dos 

pais de alunos com deficiência auditiva.  Projeto de Lei n.º 098/2022, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo, que estabelece o ensino obrigatório da Língua Brasileira de Sinais desde a 
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Educação Infantil até o Ensino Fundamental, como disciplina curricular obrigatória para crianças 

surdas e ouvintes matriculadas nas instituições privadas e públicas de ensino, assim como, o 

acesso dos pais de alunos com deficiência auditiva. Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 099/2022, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo, que institui no município de Altamira, a semana “Novembro Azul” 

para prevenção e detecção precoce do Câncer de Próstata. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 099/2022, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo, que institui no município de Altamira, a semana “Novembro Azul” 

para prevenção e detecção precoce do Câncer de Próstata.  Projeto de Lei n.º 099/2022, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que institui no município de Altamira, a semana 

“Novembro Azul” para prevenção e detecção precoce do Câncer de Próstata.  Parecer da 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 

101/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que inclui no Calendário Oficial de 

Eventos do município de Altamira, o Dia do Autista.  Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 101/2022, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo, que que inclui no Calendário Oficial de Eventos do município de 

Altamira, o Dia do Autista.  Projeto de Lei n.º 101/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo, que que inclui no Calendário Oficial de Eventos do município de Altamira, o Dia do 

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

Projeto de Lei n.º 110/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que reconhece como 

Entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, o Sindicato Rural de Altamira – 

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

Projeto de Lei n.º 110/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que reconhece como 

Entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, o Sindicato Rural de Altamira – 

SIRALTA.  Projeto de Lei n.º 110/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

reconhece como Entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, o Sindicato Rural 

de Altamira – SIRALTA. Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

favorável ao Projeto de Lei 111/2022, 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. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do 

Projeto de Lei 111/2022, 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. Projeto 

de Lei 111/2022, 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.  Pedido 

de Informação nº 026/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que requer ao 

excelentíssimo senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, para que informe a esta Casa de Leis, as seguintes informações: I – Qual o fluxo de 

Cateterismo do município? II - Quantos pacientes aguardam em fila? III - Em média, qual é o 

tempo de espera para o paciente ser atendido? IV - Quais os Hospitais de referência? e quais 

municípios realizam o serviço? Pedido de Informação nº 027/2022, de iniciativa do vereador 

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

Municipal, através da Secretaria competente, para que informe a esta Casa de Leis e, atendendo 

ao pedido dos enfermeiros(a) contratados como prestadores de serviços  do Município de 

Altamira, na área da Saúde Pública, destinado aos atendimentos de usuários do SUS-Sistema 

Único de Saúde, envie a esta Casa, recibos e notas fiscais com valores discriminados. Para 

conferir se os direitos da Classe de Enfermagem estão sendo respeitados (insalubridade, 
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adicional noturno, férias, entre outros).  Requerimento nº 002/2022 de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito, que depois de ouvido o augusto Plenário, que seja enviado ao senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, o presente Requerimento solicitando, com base na Lei 

Municipal n.º 3342/21, que dispõe sobre a regulamentação da utilização dos Royalties 

repassados pela UHE Belo Monte para o Município de Altamira, enviar cópias de extratos e 

transparência de todos os recursos recebidos pelo Distrito de Castelo dos Sonhos à título de 

Royalties. Em conformidade com o Projeto de Lei, o percentual é de 5% (cinco por cento). 

Indicação nº 1059/2022, de in inciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações nºs 1046 e 

1047/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicações nºs 1053 e 

1054/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira.  Indicações nºs 1044 e 1045/2022, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações nºs 1048 e 1049/2022, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicação nº 1050/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Alves (Nelsinho 

Campeiro). Indicação nº 1051/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações nºs 1060 

e 1061/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicação em Conjunto nº 

1057/20222, de iniciativa dos vereadores Eládio Farias, Silvano Fortunato, Vanderjaime Santos, 

Socorro do Carmo, João do Fusca, Roni Heck, Assis Cunha, Juares Giachini, Davi Teixeira e 

Olailton Carvalho. Indicação em Conjunto nº 1058/20222, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato, Davi Teixeira e Enfermeiro Jaime. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia 

Souza, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de 

suas matérias. Indicação nº 1051/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 1060 e 1061/2022, 

de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 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 1044 e 1045/2022, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Agradeceu. em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os 

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

Indicações nºs 1053 e 1054/2022, de iniciativa o vereador Davi Teixeira. Agradeceu. 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: Indicações nºs 1046 

eb1047/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 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 a Indicação 

1047/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Os vereadores Thais 

Nascimento e Enfermeiro Tércio Brito, solicitaram que fosse retirado de pauta o Projeto de Lei 

111/22, de autoria do Executivo. O senhor Presidente disse que o Plenário é soberano, que iria 

consultar para saber se retirada ou não de pauta o Projeto de Lei 111/2022, de autoria do 

Executivo Municipal. O vereador Enfermeiro Jaime disse que trata de desafetação da área que 

voltará ao município, visto que a mesma havia sido doada ao estado no ano de 2012, de acordo 

com a Lei 3.028/2012, para construção do IML - Instituto Médico Legal. Como nunca foi 

construído nada, o Governo Municipal está solicitando o retorno, por isso mandou o projeto de 

desafetação, solicitando a reversão desse bem público ao domínio do Município de Altamira. Em 

seguida o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se mantinha ou não o 

Projeto de Lei nº 111/2022 na pauta. Sendo a manutenção aprovada pela maioria, recebendo 
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voto favorável dos vereadores: Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro, Eládio Farias, João 

Estevam, Assis Cunha, Enfermeiro Olailton e Davi Teixeira e voto contrário dos 

vereadores: Thais Nascimento, Tânia Souza, Enfermeiro Tércio Brito e Adevaldo Brito. 

Em seguida o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Indicação nº 1059/2022, de 

inciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações nºs 1046 e 1047/2022, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações nºs 1053 e 1054/2022, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira. Indicações nºs 1044 e 1045/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações nºs 1048 e 1049/2022, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação nº 

1050/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Alves (Nelsinho campeiro).  indicação nº 

1051/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza.  Indicações nºs 1060 e 1061/2022, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicação em conjunto nº 1057/20222, de iniciativa 

dos vereadores Eládio Farias, Silvano Fortunato, Vanderjaime Santos, Socorro do Carmo, João 

do fusca, Roni Heck, Assis Cunha, Juares Giachini, Davi Teixeira e Olailton Carvalho. Indicação 

em Conjunto nº 1058/20222, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Davi Teixeira e 

Enfermeiro Jaime. aprovadas a unanimidade. Em seguida, a pedido do vereador Adevaldo 

Brito, o senhor Presidente submeteu para votação com destaque a Indicação nº 1047/2022, de 

inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Aprovado pela maioria, recebendo voto 

favorável dos vereadores: Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro, Eládio Farias, João 

Estevam, Assis Cunha, Enfermeiro Olailton e Davi Teixeira e voto contrário dos 

vereadores: Thais Nascimento, Tânia Souza, Enfermeiro Tércio Brito e Adevaldo Brito.  

Em seguida o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO EM DESTAQUE/MESA 

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

Projeto de Lei n.º 079/2022, de iniciativa da vereadora Thaís Nascimento, que veda a nomeação 

para cargos em Comissão e função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei 

Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 079/2022, de iniciativa da vereadora Thaís 

Nascimento, que veda a nomeação para cargos em comissão e função de confiança de pessoas 

que tenham sido condenadas pela Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Aprovados 

a unanimidade.  Projeto de Lei n.º 079/2022, de iniciativa da vereadora Thaís Nascimento, que 

veda a nomeação para cargos em Comissão e função de confiança de pessoas que tenham sido 

condenadas pela Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), aprovado a unanimidade.  

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

n.º 085/2022, de autoria do vereador Adevaldo Brito, que institui e inclui no Calendário Oficial 

do Município de Altamira, a realização Anual da Cavalgada. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 085/2022, de autoria 

do vereador Adevaldo Brito, que institui e inclui no Calendário Oficial do Município de 

Altamira, a realização Anual da Cavalgada. aprovados a unanimidade. Projeto de Lei n.º 

085/2022, de autoria do vereador Adevaldo Brito, que institui e inclui no Calendário Oficial do 

Município de Altamira, a realização anual da cavalgada. aprovado a unanimidade.  Parecer da 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 

098/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que estabelece o Ensino obrigatório da 

Língua Brasileira de Sinais desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, como disciplina 

curricular obrigatória para crianças surdas e ouvintes matriculadas nas instituições privadas e 

públicas de ensino, assim como, o acesso dos pais de alunos com deficiência auditiva. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 

098/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que estabelece o ensino obrigatório da 
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Língua Brasileira de Sinais desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, como 

Disciplina Curricular obrigatória para Crianças Surdas e Ouvintes Matriculadas nas Instituições 

Privadas e Públicas de Ensino, assim como, o Acesso dos Pais de alunos com Deficiência 

Auditiva. aprovados a unanimidade. Projeto de Lei n.º 098/2022, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo, que estabelece o Ensino obrigatório da língua Brasileira de Sinais desde a 

Educação Infantil até o Ensino Fundamental, como Disciplina Curricular obrigatória para 

Crianças Surdas e Ouvintes matriculadas nas Instituições Privadas e Públicas de Ensino, assim 

como, o acesso dos pais de alunos com Deficiência Auditiva. aprovado a unanimidade.  

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

n.º 099/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que institui no Município de 

Altamira, a Semana “NOVEMBRO AZUL” para Prevenção e Detecção Precoce do Câncer de 

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

Projeto de Lei n.º 099/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que Institui no 

Município de Altamira, a Semana “NOVEMBRO AZUL” para Prevenção e Detecção Precoce 

do Câncer de Próstata. Aprovado a unanimidade.  Projeto de Lei n.º 099/2022, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo, que institui no Município de Altamira, a Semana “NOVEMBRO 

AZUL” para Prevenção e Detecção Precoce do Câncer de Próstata. Aprovado a unanimidade.  

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

n.º 101/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que inclui no Calendário Oficial de 

Eventos do Município de Altamira, o Dia do Autista. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 101/2022, de iniciativa da 

vereadora Socorro do Carmo, que que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de 

Altamira, o Dia do Autista. Aprovados a unanimidade.  Projeto de Lei n.º 101/2022, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que que inclui no Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Altamira, o Dia do Autista. aprovado a unanimidade. Parecer da Relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei n.º 110/2022, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que reconhece como Entidade de Utilidade Pública 

para o Município de Altamira, o Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA.  Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 110/2022, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que reconhece como Entidade de Utilidade Pública 

para o Município de Altamira, o Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA. Aprovado a 

unanimidade. Projeto de Lei n.º 110/2022, de iniciativa do vereador Silvando Fortunato, que 

reconhece como Entidade de Utilidade Pública para o Município de Altamira, o Sindicato Rural 

de Altamira – SIRALTA. aprovado a unanimidade. Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei 111/2022, 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.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei 111/2022, 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 pela maioria, recebendo voto favorável do 

Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro, Eládio Farias, Davi Teixeira, Assis Cunha, 

Enfermeiro Olailton e João Estevam e voto contrário dos vereadores: Thais Nascimento, 

Tânia Souza, Enfermeiro Tércio Brito e Adevaldo Brito. Projeto de Lei 111/2022, 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 pela maioria, recebendo 

voto favorável do Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro, Eládio Farias, Davi Teixeira, 
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Assis Cunha, Enfermeiro Olailton e João Estevam e voto contrário dos vereadores: Thais 

Nascimento, Tânia Souza, Enfermeiro Tércio Brito e Adevaldo Brito. Pedido de 

Informação nº 026/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que requer ao excelentíssimo 

senhor Claudomiro Gomes Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, para que 

informe a esta Casa de Leis, as seguintes informações: I – qual o fluxo de cateterismo do 

município? II - Quantos pacientes aguardam em fila? III - em média, qual é o tempo de espera 

para o paciente ser atendido? IV - Quais os hospitais de referência? e quais municípios realizam 

o serviço? Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº 027/2022, de iniciativa do 

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

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, para que informe a esta Casa de Leis e, 

atendendo ao pedido dos enfermeiros(a) contratados como prestadores de serviços  do município 

de Altamira, na área da Saúde pública, destinado aos atendimentos de usuários do SUS-Sistema 

Único de Saúde, envie a esta Casa, recibos e notas fiscais com valores discriminados. para 

conferir se os direitos da classe de enfermagem estão sendo respeitados (insalubridade, adicional 

noturno, férias, entre outros). aprovado a unanimidade. Requerimento nº 002/2022 de 

iniciativa do vereador enfermeiro Tércio Brito, que depois de ouvido o augusto plenário, que seja 

enviado ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, o presente requerimento solicitando, 

com base na Lei Municipal n.º 3342/21, que dispõe sobre a regulamentação da utilização dos 

royalties repassados pela UHE Belo Monte para o município de Altamira, enviar cópias de 

extratos e transparência de todos os recursos recebidos pelo distrito de Castelo dos Sonhos à 

título de royalties. em conformidade com o Projeto de Lei, o percentual é de 5% (cinco por 

cento). aprovado a unanimidade. 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 o vereador Enfermeiro Tércio Brito, 

após os cumprimentos disse: vereadora Socorro eu faço jus a sua indicação só não concordo a 

forma em que foi colocado no texto, mas concordo que a diretora que aí está não tem 

competência de estar à frente do HGA de Altamira. Em relação ao vereador Davi na verdade o 

que vossa excelência colocou no dia da sua fala aqui nessa tribuna acabou passando como 

inverdade para os munícipes. Não votamos contra ao rateio votamos contrário da forma, votamos 

contrário da forma que estava e por isso colocamos emenda nessa Casa. O vereador Davi 

Teixeira solicitou um a parte a qual foi concedida: a minha defesa quanto a fala do vereador 

Dedé é que eu não citei o nome dos nobres senhores, temos a ata e lá esta que eu falei que somos 

uma democracia que horas vamos discorda e hora vamos votar favoráveis, não falei que ele 

votou contra ao rateio e nem ao REFIS na semana passada. Que fique registrado e é uma fala sua 

que nós estamos numa democracia que hora vamos votar favoráveis e horas vamos votar 

contrário isso é fato. Agradeceu. Dando continuidade o vereador Enfermeiro Tércio disse: eu 

concordo com a democracia só não concordo com a inverdade que foi colocado. Quero agradecer 

aos nobres pares pela aprovação ao pedido de informação de e as demais matéria de minha 

autoria. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os 

cumprimentos disse: quero iniciar meu discurso agradecendo aos colegas pela aprovação as 

indicações de minha autoria, principalmente pela aprovação do PL de minha autoria e como eu 

falei apesar do PL ser de minha autoria ele irá beneficiar muitas mulheres do nosso município.  

Também Presidente quero falar sobre meu voto contrário ao PL 111/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, eu não tenho como aprovar um projeto que eu não sei qual vai ser a 

destinação dele. Tive acesso a esse PL agora pela manhã pude observar não tem nada lá falando 

o que o Executivo pretende fazer com essa área que esta sendo desafetada, então não tinha como 
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votar favorável, caso eu votasse favorável eu estaria sendo irresponsável em está contribuindo 

com que ele faça algo que não vai ser para o bem da população e para o bem do serviço público, 

então por este motivo votei contra. Também quero falar na questão do FUNDEB vereador Davi 

quando nós analisamos esse PL vossa excelência já esclareceu a questão para os vereadores 

Dedé Tercio, mas quero deixar ciente a população de que a oposição não votou o FUNDEB pelo 

contrário nós estávamos acompanhando os professores fizemos nossa emenda de acordo com o 

que foi repassado pelos professores, nós legislamos de acordo com que entendíamos o que era 

necessário para atender a classe da educação. Então em momento algum nós votamos contra o 

FUNDEB, nós votamos contra a forma em que o projeto foi apresentado pelo o Executivo que 

fique bem claro. Quero também chamar atenção estou recebendo várias denúncias no meu 

gabinete de professores que estão dizendo que estão sendo vítima de assédio moral por parte do 

Secretário de Educação. Algo que eu muito estranhei que pelo pouco que eu conheço o Maxcinei 

apesar de ele ser gestão e eu ser oposição sempre nos respeitamos muito. Fiquei surpresa quando 

chegou essa denúncia no meu gabinete. Primeiro que assédio moral é crime e não foi uma nem 

duas professores que vieram falar comigo. Entendo que um gestor Prefeito, seja ele Secretário 

independente de qual seja a função dele dentro de um órgão público ele não pode assediar ou 

intimidar o seu subordinado por conta do seu cargo de chefia no qual ele exerce. Então gostaria 

de chamar o Secretário aqui para prestar esclarecimento Olailton sobre essa situação não 

podemos deixar isso acontecer os professores eles não precisam de assedio dentro do seu 

trabalho não, eles precisam é de melhores condições de trabalho aqui no nosso município. Então 

deixo minha indignação e nós como Câmara apurar os fatos. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos disse: vamos fazer justificativa sobre a 

indicação da Diretora do HGA. Dizer para vocês nobres colegas que quando eu conversava com 

o Executivo e quando ele a nomeou eu já percebi que o Executivo tinha uma simpatia muito 

grande por essa pessoa, mas não imaginava o tamanho dessa simpatia. Então fiquei pensando ele 

vai colocar uma pessoa de competência assim como ele faz essa seleção como para a educação. 

Eu queria um Executivo que realmente se importasse se ele estava colocando professores, 

diretores com capacidade para estar com nossas crianças, eu pensava que ele estava preocupado 

da mesma forma na saúde. Então vi nessa tribuna e falei dessa pessoa aqui e assim depois ele me 

chamou lá para conversar e eu disse afirmo tudo o que eu disse dela, se tem cinco pessoas 

falando que você está pirada procure um psiquiatra é que realmente você pode estar precisando. 

Quando eu decidir não olhar, mas para a cara do Prefeito é por que eu não podia defender o que 

eu penso, eu não podia dizer para ele que ele estava colocando pessoas que não tem capacidade 

para estar assumindo aquele cargo. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro 

Olailton, após os cumprimentos disse: falamos muito de democracia nessa tribuna, mas quando é 

voto vencido não respeitamos, mas enfim a democracia ela tem que partir daqui de dentro com o 

espeito entre os colegas. Com relação a votação que votamos em dezembro do FUNDEB ela 

tinha dois posicionamento era sim ou não quem votou contra foi contra, quem foi favorável ao 

FUNDEB foi rateado no valor de (três milhões de reais) a toda a população que faz parte da 

educação de Altamira, só tinha dois posicionamento o resto foi derrubado através da democracia 

que sempre falamos aqui. A democracia ela parte desse principio e digo muitas das vezes fu voto 

vencido também senhor Presidente no Conselho de Saúde quando eu era Presidente junto com 

minha equipe fui voto vencido várias vezes, mas sempre respeitamos. Hoje a base decidiu 

caminhar com os colegas, então respeito caminhar com os colegas porque sabemos decidir o 

andamento politico para o bem comum como a vereadora Tânia colocou aqui relacionado ao seu 

pedido de informação que esse vereador vem falando de suas ações e seus trabalhos que não são 
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poucos e conseguimos resultados. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse: quero agradecer aos nobres colegas pela 

aprovação PL de minha autoria. Dizer a colega Socorro que se a gestão está mal não é por conta 

dessa Casa não, noventa e nove por cento dos projetos bons para a população que chegaram aqui 

nessa Casa foram aprovados, agora se tem um secretário péssimo já falei aqui que a culpa é do 

Prefeito porque nem um vereador aqui indicou Diretor e Secretário não todos foram ele que 

indicou e o Presidente Silvano  nesta Casa que a obrigação de indicar ou de tirar é dele. Portanto 

se a saúde andar ruim, se a educação anda ruim a culpa é do Prefeito que colocou o secretário e 

não que tirar e não que tirar o porquê não sei. Colegas prestem atenção o que eu vou colocar aqui 

tem uma decisão do Promotor Daniel Bonner do ano de 2020, que todos os loteamentos exceto 

os loteamentos Ayrton Sena I e II, tem um problema e que teria que ser resolvido e que todos os 

loteamentos estavam com a obrigação do município entrar e fazer os benéficos, acredito que seja 

do conhecimento dos vereadores Silvano e Thais também. Então fico me perguntando o bairro 

Paixão de Cristo e o Loteamento dos Carroceiros não sou contra do que está sendo feito, mas o 

pau que dar em Chico dar em Francisco se já está sendo bloqueteado parabéns aos moradores 

que estão recebendo esse benefício, mas e os outros loteamentos? Outra coisa vereador Olailton 

lá ainda não foi regularizado estar ainda iniciando uma regularização fundiária, mas o benefício 

já estar sendo feito. E porque não está sendo iniciada a regularização fundiária dos outros 

loteamentos Wellington José? Esses outros loteamentos não merecem serem regularizados? 

Então fica minha fala porque não consigo entender porque na campanha passamos conversando 

com os donos dos loteamentos com a população que moram lá que se ganhássemos a eleição em 

janeiro já começávamos a regularização fundiária e infelizmente estar ao contrário do que 

pregamos em campanha. Vereador Olailton e líder do governo quero dizer as vossas excelências 

que ontem eu soube por pessoas da própria empresa que todas as construções das escolas vão 

parar por falta de pagamento. Então solicito ao líder do governo e ao colega Olailton que tem 

acesso porque que a senhora Apoliane Gomes Secretária de Finanças não estar efetuando o 

pagamento, então por gentileza na próxima sessão que traga essa informação para assim poder 

explicar para a população o que que estar acontecendo porque que a educação não estar 

efetuando om pagamento. O vereador Assis Cunha solicitou um a parte a qual foi concedida após 

os cumprimentos disse: quero aproveitar a oportunidade da sua fala e convidar, inclusive hoje 

vou fazer uma visita a SERURB aonde na semana passada eu estive com algumas duvidas seria 

importante a presença do nobre colega que tem inúmeros bairros que já estão começando a 

legalização do bairro. Então convido o colega para visitar a SERURB para assim trazer 

informações precisa para os nossos munícipes. Agradeceu. Dando continuidade o vereador 

Adevaldo Brito disse: quero que minha fala seja registrada em ata e que o líder do governo possa 

trazer na próxima sessão informação sobre o pagamento dessas obras. Agradeceu. Em seguida 

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

dizer aos senhores e senhores que estive fazendo algumas visitas no Centro Diagnóstico, CAPS 

Infantil onde foi solicitação dessa vereadora a questão da aquisição de um prédio próprio e que 

enquanto isso fosse alugado um outro local devido ao numero de salas hoje ser insuficiente para 

a população que hoje o CAPS atende e também alguns profissionais que ir ao CAPS e que 

solicitaram fonoaudióloga. Conversei com a Secretaria Municipal de Saúde a qual estar 

viabilizando porque no município não estar tendo fonoaudióloga disponível por isso não tem no 

CAPS Infantil. Também a coordenadora do CAPS Infantil pediu licença para acompanhar o 

esposo para outro município, a Secretária também já estar viabilizando outra pessoa para assumir 

a coordenação do CAPS Infantil. Visitamos também a APAE aonde foi fornecido um ônibus pela 
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Prefeitura Municipal para a APAE, também todos os profissionais da APAE eles são do 

município profissionais da área da educação e também da saúde, misso visando atender aquelas 

crianças assim como os adultos também que tem alguma excepcionalidade para que sejam 

atendidas por esses profissionais. Na sessão anterior também pedi a questão odontológica para 

que seja resolvido para atender mesmo lá na APAE onde tem um gabinete odontológico. 

Gostaria de agradecer aos pares que votaram nas minhas duas indicações e também nos dois 

Projeto de Lei de minha autoria, isso visa não para mm e sim para a população de Altamira. 

Toda terça-feira onde hoje faz trinta dias que solicito a substituição da Diretora do HGA 

justamente pelo fluxo. A UPA é um local aonde é o mínimo possível só estabilizar o paciente e 

aí tem que encaminhar esse paciente para o HGA. Sabemos que no HGA está passando por 

reforma onde o mesmo estava precisando e estar em andamento. Mas temos pacientes que tem 

que serem transferidos para o HGA, não é perfil do HGA é perfil do Regional, mas ele tem que 

ficar aguardando no HGA e não na UPA que é vinte e quatro horas porque os leitos da UPA tem 

que rodar. Então são inúmeras particularidades que temos para pedir. Hoje um profissional 

médico estar viajando para Belém para fazer num cateterismo, ele deveria ter tido esse infarto no 

seu dia a dia, mas devido a raiva que ele teve na qual ele foi negado de fazer uma cirurgia de 

uma senhora com cisto torcido a mesma com muita dor e ele veio a ter esse infarto. Então isso 

me deixa enfurecida com muita raiva e todo meu repudio que tenho vai a essa diretora Willian 

Borges do HGA, onde meu cunhado Dr. Cláudio Silva estar viajando hoje para Belém infartado 

por conta daquela cidadã. Então eu peço a vocês que votaram contra que veja o posicionamento 

de vocês porque nós temos que salvar vidas e não deixar uma pessoa como aquela uma ditadora, 

uma que assedia moralmente os profissionais daquele estabelecimento. Então a campanha hoje é 

fora Willian do HGA porque precisamos salvar vidas com urgência, não podemos deixar para 

depois os pacientes que precisam de cirurgia tem que serem operados. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos disse: dizer que nossos 

trabalhos estão sendo realizados eu vejo que essa Casa em divergências, mas é um local de 

entendimento e que a democracia prevaleça sempre. Nobre colega Tércio sobre seu Pedido de 

Informação com relação ao pagamento dos colegas enfermeiros da nossa rede municipal, temos 

um chamamento onde no edital dele diz que o profissional será prestador de serviço e esse 

chamamento rege  as regras que estão sendo tratadas uma vez que esta sendo retirada uma nota 

fiscal que dentro dessa nota não se especifica o pedido que vossa excelência fez. Quer dizer aos 

colegas enfermeiros e profissionais de saúde que este chamamento que precisa sim ser, se não 

for retirado, mas sim que haja uma formatação melhor do aprimoramento dele para que venha 

garantir os direitos dos nossos trabalhadores e profissionais da área da saúde. Então dentro desse 

chamamento a todo esse questionamento que impede seus pedidos como insalubridade, abono 

salarial que final do ano décimo terceiro está impedido dentro deste edital do chamamento que 

você assina por necessidade de conseguir um trabalho você tem que cumprir as regras desse 

chamamento no qual eu me posiciono já desde sempre contra ele que precisamos ir contra ele, 

que se não derrubar e formatar de uma forma que assegure os diretos dos nossos colegas 

profissionais da saúde. O vereador Enfermeiro Tércio Brito, solicitou um a parte a qual foi 

concedida após os cumprimentos disse:  vereador Jaime concordo com seu posicionamento tenho 

certeza que os colegas da área da saúde e os demais que não são também. Eu concordo, mas aí 

que está o x da questão não podemos aceitar uma contratação de serviço desse jeito tirando os 

direitos dos trabalhadores. Nós enquanto legisladores temos que ter posicionamento e se for 

preciso a base governista sentar junto ao Executivo e posteriormente isso senhor Presidente isso 

é uma sugestão convocar a secretária de saúde para vir aqui, convocar o Prefeito e lutarmos para 
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que não seja feito dessa forma  porque mas uma vez se colocarem como prestadores de serviços 

nossos enfermeiros, nossos servidores públicos municipais mais uma vez vamos está tirando 

abono natalino que é o décimo terceiro, vamos estar tirando férias, vamos estar tirando adicional 

noturno e insalubridade, isso é um direito deles é uma conquista dos trabalhadores. Agradeceu. 

Dando continuidade o vereador Jaime disse: essa tratativa ela já existe dentro do Executivo com 

a base do governo justamente em prol de uma nova formatação e de melhor a seguridade para os 

nossos trabalhadores. Com relação a denúncias citadas aqui nessa tribuna é importante que o 

vereador que receber essa denúncia que traga ela pautada, com provas   e com boas orientações. 

Com relação a denúncia de assédio moral que é grave ao meu ver é preciso também orientação. 

Você que sofre com assedio moral seja de qualquer pessoa que vá até aos órgãos competentes 

que denuncie, que faça seu boletim de ocorrência, que construa provas para que as decisões de 

justiça sejam tomadas com mais rigor. Agradeceu. 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 vinte e 

quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.  
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