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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEGUNDO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REAIZADA NO DIA VINTE E 

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

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, a hora regimental 

reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Altamira sob a Presidência do vereador 

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

Socorro Rodrigues do Carmo, Thais Miranda Nascimento, Adevaldo da Silva Brito, Davi 

Teixeira, Francisco de Assis da Cunha, , Olailton Carvalho Ferreira, João Estevam da 

Silva Neto, Ivonnelson Alves Soares, Tânia Souza da Silva, Tércio Gustavo Affonso T.S.S. 

Brito de Oliveira, , e sendo justificada as ausências dos vereadores: Eládio Farias de 

Oliveira (doente), Roni Emerson Heck (problemas de conectividade), Juares Giachini 

(problemas de conectividade),O senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida solicitou a vereadora Socorro do Carmo que 

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

declarou aberta a reunião em nome de Deus.  Em seguida o senhor Presidente submeteu para 

apreciação das senhoras e dos senhores vereadores as Atas das Reuniões Ordinárias realizadas 

nos dias doze e dezenove de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Não havendo manifestantes, 

submeteu para votação, sendo aprovada a unanimidade. Em seguida passou para a ORDEM 

DO DIA, solicitando a vereadora Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias: SÓ 

LEITURA: Projeto de Lei n.º 095/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

regulamentação e o funcionamento do Sistema Modular de Ensino – SME, no âmbito do 

Município de Altamira. Projeto de Lei n.º 096/2022, do vereador Adevaldo Brito, que institui 

o programa de valorização dos profissionais que atuam na limpeza urbana do município de 

Altamira. Projeto de Lei n.º 098/2022, da vereadora Enfermeira 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 ou8vintes 

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

alunos com deficiência auditiva na instituição. Projeto de Lei n.º 099/2022, da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo, que institui a semana “Novembro Azul” para prevenção e 

detecção precoce do Câncer de Próstata. Projeto de Lei n.º 100/2022, da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo, que dispõe sobre a criação de Vagas de Estacionamento para Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista no âmbito do município de Altamira. Projeto de Lei n.º 

101/2022, da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que inclui do Calendário Oficial de 

Eventos no município de Altamira, o Dia do Autista. Veto Total ao Projeto de Lei n.º 

039/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que institui no município de 

Altamira, a semana destinada ao Festival do Chocolate e Agrocau. LEITURA, DISCUSSÃO 

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

Projeto de Lei nº 092/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação com 

clausula de reversão, do bem imóvel que menciona, para o Ministério Público do Estado – 

MPPA. O projeto foi lido em Plenário no dia 19 de abril de 2022, durante a 8ª Reunião Ordinária 

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

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



 

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 
 

analisar o presente projeto, percebe-se que o Executivo Municipal, tem como fito doar área 

localizada entre a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua Coronel José Porfírio, no bairro 

Esplanada do Xingu, a área fica nos fundos do novo prédio do Ministério Público. Assim sendo, 

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 092/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, por seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei nº 092/2022, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação com clausula de reversão, do bem 

imóvel que menciona, para o Ministério Público do Estado – MPPA e, em conformidade com 

as conclusões do relatório exarado pelo vereador Davi Teixeira, opina pela APROVAÇÃO do 

projeto por entender que a referida proposição atende os aspectos constitucional, legal, jurídico, 

regimental e de técnica legislativa. Pedido de Informação n.º 021/2022, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento, que solicita ao senhor Claudomiro Gomes - Sr. Prefeito Municipal 

e, ao senhor Maxciney Ferreira Pacheco - Secretário Municipal de Educação – SEMED, 

encaminhar a esta Casa, as seguintes informações: a) Cópia do processo licitatório referente à 

reforma da Creche Ademar Teixeira; b) Caso tenha ocorrido a dispensa de licitação, 

disponibilizar cópia do documento com a justificativa; c) O valor total da obra; d) Cópia do 

Projeto básico da obra, bem como, dos memoriais e especificações com detalhes do que foi 

executado e quais insumos foram utilizados nessa execução; e) Nome do engenheiro 

responsável pela obra. Indicação n.º 987/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

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

Saúde, interceder junto ao Governo Federal, para que em parceria, construam e coloque em 

pronto funcionamento em Altamira, uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Tipo 03. 

Indicação n.º 993/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor 

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

Auxílio Financeiro no valor de R$ 200,00 as famílias de baixa renda e em risco de 

vulnerabilidade social. Indicação n.º 977/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

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

Municipal de Saúde, adquirir 10 Monitores Cardíacos, 02 Desfibriladores, 05 Ventiladores 

Mecânicos e 10 Bombas de Infusão, para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Indicação 

n.º 978/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, viabilizar 

o retorno dos Comandos de Saúde na zona rural de Altamira. Indicação n.º 975/2022, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, providenciar a implantação da Farmácia 

Fitoterápica em Altamira. Indicação n.º 984/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que 

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

viabilizar estudos com vistas ampliar o horário de atendimento da recepção da Central de 

Regulação de Altamira, no recebimento de protocolo de exames e consultas, ficando aberta das 

08 às 18h. Indicação n.º 976/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor 

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

de tapa buraco na Avenida 01, no Loteamento Bonanza. Indicação n.º 981/2022, de iniciativa 

do vereador Davi Teixeira, que sugere ao Coronel Henrique Salomão Pereira da Cruz - 

Comandante do CPR VIII, intensificar a Ronda Ostensiva no Loteamento Viena. Indicação n.º 
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980/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro), que sugere ao 

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

recuperação na rede de iluminação pública na Rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação n.º 982/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do 

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

competente, viabilizar a manutenção e o encascalhamento da ladeira no quilometro 38, do 

Travessão Bom Jardim I, lado esquerdo, próximo a propriedade do senhor Divino, no Assurini. 

Indicação n.º 983/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca), que sugere ao 

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

recuperação do Ramal das Maranhenses, no Transunião, no Assurini. Indicação n.º 985/2022, 

de iniciativa do vereador Juares Giachini (Palito), que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a instalação das sedes do CRAS 

– Centro de Referência de Assistência Social; do CREAS – Centro de Referência Especializado 

em Assistência Social e do Conselho Tutelar a fim de atender as demandas dos distritos de 

Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Indicação n.º 986/2022, de iniciativa do vereador 

Juares Giachini (Palito), que sugere a empresa Equatorial Energia/Altamira, providenciar o 

atendimento das solicitações de implantação de redes de fornecimento de energia nas zonas 

urbanas e ramais dos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Indicação n.º 

989/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, perfurar um poço artesiano para atender 

aos moradores do Ramal das Chácaras, na comunidade Monte Santo. Indicação n.º 990/2022, 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de reforma e ampliação, com 

mais salas de aula, como também, implantação do Ensino Médio na Escola São Pedro, na 

comunidade Monte Santo. Indicação em Conjunto n.º 979/2022, de iniciativa dos vereadores 

Enfermeira Socorro do Carmo e Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de 

pavimentação asfáltica na Rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim Independente I. 

Moção n.º 037/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere que seja 

encaminhado Moção de Congratulações as instituições de Ensino pela passagem do Dia da 

Educação, celebrado anualmente no dia 28 de abril. AVULSOS: Ofício e Mensagem enviados 

pelo senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei n.º 

095/2022. Ofício enviados pelo senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

encaminhando o Veto Integral ao Projeto de Lei n.º 039/2021, do vereador enfermeiro Tércio 

Brito. Ofício n.º 072/2022, encaminhado pelo senhor Wangner Lopes Cruz – Chefe de Gabinete 

do Governo Municipal, respondendo as Indicações: 938/22 – do vereador Enfermeiro Jaime; 

925 e 926/22 – do vereador João Estevam; 931/22 – do vereador Enfermeiro Olailton e 935/22 

– do vereador Enfermeiro Jaime. Ofício n.º 330/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé 

- Subchefe de Gabinete do Governo Municipal, respondendo a Indicação n.º 864/22 – da 

vereadora Thais Nascimento. Ofício n.º 335/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé - 

Subchefe de Gabinete do Governo Municipal, respondendo as Indicações: 845 e 868/22 – da 

vereadora Thais Nascimento; 344/22 – do vereador Assis Cunha; 823 e 830/22 – do vereador 

Adevaldo Brito; 947 e 948/22 – do vereador João Estevam e 946/22 – do vereador Davi 
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Teixeira. Ofício n.º 337/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé - Subchefe de Gabinete 

do Governo Municipal, respondendo a Indicação n.º 954/22 – da vereadora Thais Nascimento. 

Ofício n.º 060/2022, encaminhado pela vereadora Thais Nascimento, requerendo que o 

Executivo Municipal realize Audiência Pública para tratar a respeito do Projeto de Lei que 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023. Ofício n.º 061/2022, 

encaminhado pela vereadora Thais Nascimento, requerendo que o Executivo Municipal envie, 

para anexar ao Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023, os Anexos de Riscos Fiscais. Em seguida o senhor Presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Fazendo uso 

da palavra o vereador Tércio Brito após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas 

pedindo apoio para aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra a vereadora Tânia 

Souza após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para aprovação de 

suas matérias. Fazendo uso da palavra o vereador Davi Teixeira após os cumprimentos dirigiu-

se aos demais colegas pedindo apoio para aprovação de suas matérias. Assis Cunha após os 

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

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

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

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os cumprimentos dirigiu-se aos demais 

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

Silvano Fortunato após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas pedindo apoio para 

aprovação de suas matérias. VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 987 e 993/2022, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 977 e 978/2022, de iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 975 e 984/2022, de iniciativa da vereadora Tânia 

Souza. Indicações n.ºs 976 e 981/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicação n.º 

980/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Soares (Nelsinho Campeiro). Indicações n.ºs 

982 e 983/2022, de iniciativa do vereador João Estevam (João do Fusca). Indicações n.ºs 985 e 

986/2022, de iniciativa do vereador Juares Giachini (Palito). Indicações n.ºs 989 e 990/2022, 

de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação em Conjunto n.º 979/2022, de iniciativa dos 

vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Davi Teixeira. Indicação em Conjunto n.º 

993/2022, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Eládio Farias. Moção n.º 037/2022, 

de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere que seja encaminhado Moção de 

Congratulações as instituições de Ensino pela passagem do Dia da Educação, celebrado 

anualmente no dia 28 de abril. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM 

DESTAQUE/MESA DIRETORA Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 092/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a fazer a doação com clausula de reversão, do bem imóvel que menciona, para o Ministério 

Público do Estado – MPPA. O projeto foi lido em Plenário no dia 19 de abril de 2022, durante 

a 8ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da atual Legislatura, cumprindo 

assim disposições esposadas na Lei Orgânica e no Regimento Interno desse Poder Legislativo 

Municipal. Ao analisar o presente projeto, percebe-se que o Executivo Municipal, tem como 

fito doar área localizada entre a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua Coronel José 

Porfírio, no bairro Esplanada do Xingu, a área fica nos fundos do novo prédio do Ministério 

Público. Assim sendo, após análise, opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
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legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 092/2022. Parecer da Comissão 

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

Projeto de Lei nº 092/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação com 

clausula de reversão, do bem imóvel que menciona, para o Ministério Público do Estado – 

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

Teixeira, opina pela APROVAÇÃO do projeto por entender que a referida proposição atende 

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

UNANIMIDADE. Projeto de Lei nº 092/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

fazer a doação com clausula de reversão, do bem imóvel que menciona, para o Ministério 

Público do Estado – MPPA. APROVADO A UNANIMIDADE.  Pedido de Informação n.º 

021/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que solicita ao senhor Claudomiro 

Gomes Sr. Prefeito Municipal e, ao senhor Maxciney Ferreira Pacheco - Secretário Municipal 

de Educação – SEMED, encaminhar a esta Casa, as seguintes informações: a) Cópia do 

processo licitatório referente à reforma da Creche Ademar Teixeira; b) Caso tenha ocorrido a 

dispensa de licitação, disponibilizar cópia do documento com a justificativa; c) O valor total da 

obra; d) Cópia do Projeto básico da obra, bem como, dos memoriais e especificações com 

detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execução; e) Nome do 

engenheiro responsável pela obra. APROVADO A UNANIMIDADE. Não havendo mais 

matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÃOS 

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o 

vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse: eu ia deixar essa situação  do camelo 

por último, mas quero que todos vocês se atentem, chegou em privado ontem, quando o senhor 

presidente fala de famílias vulneráveis que precisam do pão de cada dia, eu me deparo com o 

vídeo que foi colocado ontem e eu peço que todos vocês veja, onde um senhor vendendo suas 

bananas durante o dia onde provavelmente estaria com os pés inchados por trabalhar em pé 

empurrando um carrinho para conseguir seu pão  de cada dia, parou um pouco em baixo de uma 

árvore próximo a panificadora tropical e ali chega os fiscais colocando ele pra sair dali, pois ali 

ele não podia ficar, e eu vejo a fala do presidente muito importante, mas eu me pergunto será 

que a Câmara aqui está indo de encontro com os anseios do povo ou do prefeito? Porque quando 

um cidadão que procura ganhar seu pão não pode descansar sequer cinco minutos em baixo de 

uma árvore que os fiscais vão coagir ele para que ele saia dali, onde fica o direito? Um coloque 

chegar com dez galinhas para vender e parar para descansar não poder, onde fica o direito do 

produtor?  Onde fica o direito daquela pessoa que quer ganhar seu pão de cada dia? Eu peço ao 

líder do governo neste momento que possa estar apurando essa situação e pedindo para o 

prefeito de Altamira que pare de perseguição, isso é perseguição vereador, porque quando um 

pai de família anda na rua e não pode vender para ter seu pão de cada dia isso é perseguição, e 

nós que viemos da campanha dizendo que era o ser humano em primeiro lugar, eu não sei o que 

está passando na cabeça do senhor prefeito que coloca fiscais para perseguir trabalhador, será 

senhor líder do governo que essas pessoas era melhor esta roubando a minha casa ou a sua? Eu 

acredito que não, pois ele vendendo a sua banana ele está no melhor caminho, talvez eu não 

seria a melhor pessoa para passar numa hora dessas. Quero falar também que os coordenadores 

e diretores estão se desencontrando porque quando a DIP diz que não pode entrar num 

loteamento irregular para colocar um poste ou colocar uma lâmpada eu não consigo entender, 



 

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 
 

fica uma contradição porque se pode fazer uma terraplanagem porque não pode colocar 

iluminação? Ai uma demonstração que o governo está perdido, o governo tem que se achar, o 

vereador Tércio solicitou um a parte que após ser concedida disse: vereador Dedé eu não me 

recordo bem, mas aqui já foi colocado pela base que os Rucs já foram entregues a prefeitura 

municipal, eu posso procurar a gravação e trazer aqui, isso mostra o desencontro e a 

desinformação desse governo por isso fica minha indignação e apoio o seu questionamento com 

certeza, o vereador Adevaldo seguiu dizendo: talvez minha fala pode não  agradar a todos mais 

isso é o que se está acontecendo com a princesinha do Xingu, na upa as pessoas estão morrendo, 

e eu quero dizer ao senhor governado que não chegue aqui só fazendo promessas em dizer que 

vai aumentar os leitos no regional, mas que chegue dia, hora e minuto para realizar esses 

serviços. Fica aqui meu pedido ao governo do estado do Pará para ele concluir o que falou na 

campanha. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton, após os cumprimentos 

disse: temos feito um mandato em apoio aos nossos munícipes e temos andado por toda a cidade 

e por todos os bairros, do mexicano ao Bonanza, de uma extrema a outra extrema da cidade, 

um trabalho em prol do nosso povo, esse vereador tem dado conta de suas ações e atividades a 

população, mas ressalvo que sem o apoio da prefeitura de Altamira e sem apoio do prefeito 

Claudomiro e seus secretários este vereador não  conseguiria dar retorno nenhum a nenhum 

munícipe. Eu recebo muitos pedidos e encaminhamentos e tento responder e tento chegar a 

conclusão, agradeço aqui as respostas recebidas, as indicações feita pelo gabinete através da 

Bruna, agradeço aqui as indicações atendidas e respondidas, as nossas visitas tem sido intensas, 

estive vendo sobre os banheiros da orla do cais e solicitei a SEMOVI, a limpeza e o fechamento 

daquele banheiro e a guarnição para aquelas pessoas que realmente usam e nós fomos atendidos 

na hora, fica aqui nosso agradecimento, estamos acompanhando a reforma do HGA , e eu 

acompanho diariamente e está ficando perfeito e lindo aquele hospital, essa semana acompanhei 

a troca de piso e assim podemos ver que os usuários estarão com um ambiente mais adequado, 

fiz visita ao TFD, onde conversei com os usuários principalmente sobre de diárias,  é um câncer 

para nossos usuários pois muitos viajam sem diárias e eu tive em conversa com o diretor da 

sespa justamente cobrando isso, visitei a SEMEL, onde estará realizando dias 30, 01 e 02 a 

primeira peneira para os atletas, estive na entrega das duas ruas santa luzia e santa lúcia, isso 

tudo são andanças desse vereador entregues a população que estamos acompanhando, estive na 

José Granfon onde está se finalizando também, na educação estive na inauguração da escola 

Éster Figueiredo Ferraz, onde a secretária de educação pode entregar uma escola, também estive 

conversando com o secretário de segurança pública, Altamira está entre as quinze cidades mais 

perigosas do Brasil, eu não vejo isso mas está nos dados, e a secretaria que foi implantada no 

sistema do governo federal, onde irá gerar recurso que será colocado em nossa segurança, 

lembro eu juntamente com os vereadores que andaram comigo em campanha, vereador Dedé, 

vereador Silvano, e nós pregamos sobre esta secretaria de segurança pública, parabenizo os 

colegas vereadores, a vereadora Tânia Souza solicitou um a parte onde após ser concedida disse: 

eu sempre acompanho seus stores e vi que o senhor esteve no C.E.O e eu quero saber se o 

senhor tem informações sobre as próteses dentarias, dando continuidade o vereador Olailton 

disse: realmente pude comprovar o que a vossa excelência falou, lá fui informado que está a 

um ano e quatro meses a falta das próteses mas que na próxima semana estarão recebendo os 

kits com dentaduras, dentre outros matérias e eu estarei acompanhando de perto tanto no C.E.O 
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como no setor de compras, obrigado e um bom dia a todos. Fazendo uso da palavra a vereadora 

Tânia Souza, após os cumprimentos disse: o nosso presidente comentou sobre o valor das 

nossas emendas impositivas deste ano, gente nós não conseguimos nem garantir as que nós 

votamos no ano passado, não temos nenhuma luz que o prefeito vai garantir, para eu poder 

pegar trinta mil das emendas que destinei para a APATA, e agora eu estou fazendo uma 

vaquinha para conseguir frango para fazer um vatapá e ver se a gente consegue uns dois mil 

reais e assim ajudar os cachorrinhos que estão nos abrigos, um prefeito que não ajuda e se as 

nossas emendas que somos quinze vereadores e temos direitos e nem conseguimos receber do 

ano passado, imagine eu preparar de novo para aumentar o orçamento da APATA para o ano, 

eu sei que temos que fazer mais eu  tenho que cobrar aqui para ele falar assim olha eu destinei 

trinta mil, junto com a da vereadora mais sessenta mil, para a assim a APATA poder respirar, 

junto com outros lugares que destinei, como a regulação e eu vejo que a regulação tem alguns 

equipamentos mas estou acompanhando, eu quero fazer essa fala aqui porque tudo neste 

governo só funciona cobrando, tudo tem que reclamar para o prefeito fazer alguma coisa, é 

lamentável esse município não ter nenhuma sensibilidade com as crianças que estão indo para 

a escola sem mochila, sem uniforme e eu não vejo ninguém desse governo de fazer alguma 

coisa para ajudar essas crianças que estão indo para a escola sem uniforme, eu não vejo uma 

preocupação dessa gestão de fazer algo que possa dizer pelo menos a gente tem uma esperança 

de garantir cem uniformes na malharia x, eu estava até pensando vereadora Thaís de convidar 

a primeira dama para ela dá aquele vestido que ela usou da bela  para fazermos um leilão para 

conseguir dinheiro para ajudar essas crianças, eu quero uma cidade que a primeira dama se vista 

de coelhinho e de tudo que ela quiser, mas que chegue e fale está aqui vereadora Tânia eu 

mandei fazer mil uniformes, por que dinheiro secretária você tem para comprar e poder fazer o 

melhor para minha cidade, e eu não estou pedindo muito não, isso é o mínimo que a senhora 

pode fazer por esta cidade, eu quero parabenizar o vereador João do Fusca e eu quero reforçar 

meu voto de carinho e respeito, também a Carol parabéns, vereador Olailton obrigada pelas 

informações, bora trabalhar meu povo ninguém merece ter um prefeito tão lento assim não. 

Fazendo uso da palavra a vereadora Thaís Nascimento, após os cumprimentos disse: quero 

começar parabenizando a minha companheira de trabalho a Carol, que é o coração do meu 

gabinete, atende todo mundo muito bem, tem um bom relacionamento com os servidores e está 

sempre fazendo um excelente trabalho e eu te parabenizo pela passagem do teu aniversário e 

saibas que estas sendo de grande importância para as nossas atividades e você também é uma 

amiga pessoal que eu tenho de muitos anos e eu te desejo as melhores coisas desse mundo e 

que a gente possa juntas continuar trabalhando e procurando garantir os direitos da população 

obrigada pela parceria,  quero falar da reunião a qual eu participei semana passada da Semed, 

junto com o secretário Maxcinei onde tive a oportunidade de levar algumas mães da associação 

para discutir sobre a educação especial, depois daquela polemica que eu estava com fake news 

e o secretário se colocou a disposição nos recebeu e lá na reunião elaboramos um documento 

onde foram repassadas as demandas para a secretaria e ele se colocou a disposição para resolver 

aquelas situações repassadas no prazo de sete dias a contar do dia de ontem dia vinte e cinco de 

abril, hoje eu tive o retorno dele e ele esteve visitando algumas escolas verificar as situações e 

buscando atender aquelas demandas aqui eu estou reconhecendo que ele está sim dando 

credibilidade no que foi dito pelas mães e ele viu que em momento algum foi mentira e que 
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aquilo estava acontecendo no município e quero dizer também que assim é que se faz a gestão, 

é você ouvindo as pessoas e procurando solucionar os problemas então vou parabeniza-lo por 

estar fazendo o seu trabalho e hoje posso falar isso, mas deixo ciente a esta Casa que se não for 

resolvido a problemática nós estaremos cobrando agora através de meios judiciais mas eu 

espero não precisar ir a esta esfera e sim na parte administrativa, outra coisa foi minha indicação 

para o demutram e serviço este que foi realizado no dia dezenove do quatro onde eles fizeram 

a pintura de uma faixa de pedestre, em frente ao colégio objetivo e parabenizo o demutram por 

sempre estar atendendo as indicações levadas até  ao departamento aqui desta Casa, e quero 

chamar atenção da Semovi que tem demandas que o demutram não pode trabalhar sozinhos e 

ele precisa do apoio da Semovi e não está tendo, não adianta o demutram ir lá pintar uma faixa 

e por isso ficar a via cheia de buraco, a via sem a lombada que eu pedi por que a Semovi não 

pode atuar e eu não sei o motivo, e se é responsabilidade da Semovi e que foi repassada inclusive 

por oficio do gabinete do prefeito e se é competência da Semovi vamos atuar, por que o serviço 

que o demutram está fazendo é recurso público, eles vão pintar uma faixa e sem contar que 

aquela faixa não está respeitando as leis de acessibilidade, nós temos muitos cadeirantes, e quer 

dizer que a pessoa chega naquela rua e naquela via e não vai ter como atravessar por ter um 

meio fio no meio, por não ter sido feito o que foi solicitado e eu quero chamar a atenção para 

essa secretaria, que ela atue junto ao departamento de trânsito por que se não será dinheiro mal 

empregado. A vereadora Tânia solicitou um a parte sendo concedida ela disse: eu vi em sua 

rede social o tanto de pessoas que comentaram porque muitas vezes a gente não enxerga os 

defeitos e o pessoal começou a bombardear tipo olha isso aqui está errado melhora aqui e 

melhora naquilo e deram até exemplo de lombadas com as faixas de pedestres então que sirva 

de exemplo, a vereadora Thaís seguiu dizendo: uma outra coisa que já vai virar requerimento 

para a próxima semana e eu quero deixar a conhecimento desta Casa é a manutenção da ciclovia, 

nós temos algumas ciclovia e temos um público considerável e as pessoas usam a bicicletas 

como meio de transporte e as pessoas estão utilizando a bicicleta e quando chegam lá não tem 

a ciclovia para andar cheias de buracos que eu estou apelidando como jacuzzi, e eu quero 

chamar a atenção para a gestão olhar para as ciclovias pois temos muitas pessoas que utilizam 

a bicicleta como meio alternativo e nós também precisamos olhar por isso, e precisamos garantir 

o trânsito com acesso seguro, sem vias com buracos para que se evite acidentes e que aconteçam 

coisa piores. Obrigada a todos. Fazendo uso da palavra o vereador Tércio Brito, após os 

cumprimentos disse: excelência Dedé, o que você colocou aqui na tribuna é muito sério pois a 

forma que um trabalhador informal foi coagido em via pública do município sou solidário 

também a vossa excelência, porque o que nós estamos vivendo na atualidade é pior que a guerra 

da Rússia e da Ucrânia, o que vem acontecendo no município de Altamira é uma guerra entre 

o trabalhador e o gestor municipal, o gestor disse em sua caminhada em campanha que o ser 

humano seria em primeiro lugar, e hoje vemos o descaso total com aquele cidadão que foi 

coagido por animais indicados pelo senhor prefeito para agir desta forma no município de 

Altamira, ora lá se não for mais um oriundo do Maranhão, que estejam perturbando os 

trabalhadores aqui do município de Altamira, se o prefeito quisesse resolver o problema, ele 

resolveria assim como ele fez uma licitação  com inexibilidade para o senhor Estélio Tavares 

“o burlista”, porque ele está burlando todas as leis do município, senhores vereadores e 

vereadoras, depois de minha denúncia realizada no dia dezenove, às dezesseis e trinta e um essa 
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gestão municipal entrou no site do TCM tentando mudar as informações que o vereador Tércio 

colocou aqui na tribuna e eu vou dar mais um adjetivo a esta quadrilha chamando de bronco e 

de ignorante, porque eles talvez não saibam mais quando você faz uma edição em qualquer 

sistema, os arquivos ficam salvos com horário e com o que você fez no sistema, aqui eu trouxe 

para mostrar mais uma vez no site do TCM , ou será que o TCM está com politicado? Um órgão 

tão sério que tem aqui a frente no município de Altamira, como conselheiro o senhor Lúcio 

Vale, e para comprovar o que eu digo eu trouxe as duas matérias colocadas pela gestão 

municipal, sei se foi o senhor Estélio Tavares tentando mudar a denúncia, mais isso caracteriza 

mais um crime para esse cidadão, como fraude e alteração no sistema e graças a Deus nos temos 

pessoas jurídicos que estão do lado da população e estão dando apoio para esses parlamentares 

aqui e no ato que este cidadão fez as dezesseis e trinta e um do dia dezenove, quando eu usei a 

tribuna os arquivos foram gravados, gerados e impressos, e eu estarei levando mais uma 

denúncia contra o senhor Estélio Tavares, Altamira não é uma cidade sem lei, Altamira não são 

parlamentares vagabundos que estão sentados em cadeiras querendo ditar ordens e perseguir a 

população não, em quanto eu estiver com saúde e vida eu estarei lutando em prol da população, 

não sei se irei continuar como político pois foi uma das maior decepção de minha vida, mais eu 

estarei cumprindo meus quatro anos de mandato denunciando quem for preciso doa a quem 

doer eu estarei do lado da população e se achar ruim procure algum órgão externo e procure 

procurar alguma coisa errada na vida desse vereador aqui, e quero dizer ao prefeito municipal 

se ele for homem ele venha nesta tribuna dizer o que ele fala em bastidor, se ele for homem eu 

faço esse desafio a ele que eu quero desmascarar o prefeito do município de Altamira, que ele 

seja homem e venha dizer na tribuna o que ele diz nos bastidores, muito obrigado.  Fazendo uso 

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

gostaria de parabenizar a Rafaela coordenadora de enfermagem da Upa, que com muito esforço 

ela vem fazendo seu trabalho, mesmo me recuperando da cirurgia eu estive na Upa três dias 

consecutivos e conversei com a Rafaela vendo as demandas e com os pediatras para atender 

aquelas crianças, onde uma estava mais grave e foi transferida para o hospital municipal e as 

outras crianças foram internadas pelo pediatra, então assim a gente agradece o esforço da 

Rafaela como coordenadora de enfermagem da Upa. Quero falar que participamos da 

inauguração das ruas e também da reforma da escola Ester de Figueiredo onde essa escola já 

tem sala de AEE, e isso é um ganho, falar sobre a vinda do governador onde vai inaugurar o 

prédio que foi aprovado aqui na Câmara, e amanhã também o governador estará passando no 

HGA, para inaugurar a Agência Transfusional que foi uma solicitação desta vereadora aqui e 

eu quero agradecer ao Governador do Estado, ao presidente do Hemopa Dra. Luciana Maradei, 

coordenadora técnica em Belém, agradecer também a Deputada Estadual Dra. Heloisa 

Guimarães, e agradecer principalmente porque aceitou pois não é qualquer gestor que aceita 

pois o anterior não aceitou pois tem gasto e o prefeito Claudomiro Gomes aceitou e eu agradeço 

imensamente pois os médicos de laboratórios e técnicos foi o prefeito que contratou. Gostaria 

de falar também algo me trouxe uma tristeza e hoje peguei a ATA, a onde a nobre colega 

vereadora diz que o prefeito Claudomiro Gomes está matando mais pessoas que a gestão 

anterior, achei grave esta fala que foi a vereadora Tânia, achei grave cara colega essa fala que 

você fez pois você afirma que o prefeito está matando, mediante isso acusar alguém 

publicamente de um crime sem provas é uma calúnia, então eu sugiro a nobre colega que na 
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próxima reunião você traga os atestados de óbitos que o prefeito Claudomiro Gomes matou, 

sem mais agradeço e que tenhamos uma excelente semana a todos. Fazendo uso da palavra o 

vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos disse: com a graça de Deus agradeço mais 

uma oportunidade de vida, parabéns a todos os vereadores pois como já citado esta Câmara é 

uma das mais atuantes até o momento, vejo todos vereadores e vereadoras trabalhando cada um 

de sua forma, venho mais uma vez falar da importância de se adequar a educação  e ao respeitar 

e a hierarquia, falando da agenda do governo, temos as chuvas diminuindo e temos a Semovi, 

no travessão da cinco e já está sendo tirada o madeiramento para a construção da ponte, uma 

vez que as águas estão baixando e naquele momento foi feito uma reunião com os moradores 

do travessão da cinco com o nosso vice-prefeito Jorge Gonçalves e se fez um acordo que se 

atravessaria pelo da sete e como assim está sendo possível a Semovi já está trabalhando e logo 

logo restabelecerá a trafegabilidade naquele local, a terraplanagem da cidade já estamos no 

Ayrton Senna aja vista uma rua a muito tempo intrafegável e ontem a Semovi trouxe 

trafegabilidade aquele bairro, temos muito a fazer, temos muito a cumprir como plano de 

governo mas aos poucos as coisas estão  andando e estamos fazendo e podem até achar poucas 

mas estamos fazendo e se pode comemorar o que não se fazia a muito tempo, é mínimo aos 

olhos de quem quer ver como mínimo mais máximo de quem quer ver como máximo, parabéns 

Semaps pela festa, por trazer alegria as crianças do projeto esperança e todas as crianças dos 

projetos naquele evento, mostrando assim a integração e a valorização da criança de Altamira 

pois é através da criança e da educação que teremos uma sociedade melhor e um futuro melhor. 

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

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

Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte 

e dois. 
 Silvano Fortunato da Silva 

Presidente 
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