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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATVO DA LEGISLATURA 2021/2022, REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DE MAIO DO ANO DE DOIS ML E VINTE E DOIS.  

 

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

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

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

Davi da Silva Teixeira, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva Brito, Francisco de Assis da 

Cunha, Ivonnelson Alves Soares, João Estevam da Silva Neto, Olailton Carvalho Ferreira, Tânia 

Souza Silva, Tércio Gustavo Affonso T.S.S Brito de Oliveira e Thais Miranda Nascimento. 

Estando ausente os vereadores 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 vinte e quatro de maio 

de dois mil e vinte e dois. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada 

com abstenção do vereador Ivonnelson (Nelsinho Campeiro). Em seguida o senhor Presidente 

solicitou a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias. Projeto de Lei nº 

115/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a 

Administração Municipal conceder um dia de licença por ano aos Funcionários Públicos para 

realização de exame preventivo de Câncer Ginecológico e de Próstata. Projeto de Lei nº 116/2022, de 

iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que estabelece a possibilidade do agendamento telefônico de 

consultas para pacientes idosos e para pessoas com Deficiência já cadastrados nas Unidades de Saúde.  

Projeto de Lei nº 117/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que dispõe sobre 

a criação do Serviço de Atendimento Especial à Mulher em situação de violência, em toda rede de 

prestação de serviço de saúde, política pública e privada no município de Altamira. Projeto de Lei nº 

118/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que proíbe o uso de capacete para 

motoqueiros dentro de estabelecimentos comerciais no município de Altamiras. Projeto de Lei nº 

119/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de hospitais públicos e privados conveniados pelo Sistema Único de Saúde – SUS no 

município de Altamira, a informar sobre o direito de parturientes ter um acompanhante durante o parto 

e após parto. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 074/2022, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, que dispõe sobre a disponibilização de Cadeiras de Rodas manual 

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

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

UPA, UBS, espaços públicos, shopping center e parque aquático. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO. Proposta de Emenda Modificativa e Aditiva de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, ao 

Projeto de Lei n.º 112/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre Construção e Funcionamento 

de posto revendedor e de abastecimento de combustíveis – PRAC’S, no município de Altamira.  

EMENDA MODIFICATIVA. Modifica a redação dos Incisos I, II e §3º do artigo 1º, e incluir o §4º no 

Artigo 1º, todos do projeto de lei em epígrafe, passarão a vigorar nestes termos: “Art. 1º (............) Ao 

distanciamento de Posto Revendedor e de Abastecimento de Combustíveis – PRAC’s para atividades 

semelhantes, deverá ser observada a distância mínima de 500m (quinhentos metros) , haja vista que 

acima dos princípios econômicos, financeiros, de mercado e uso da propriedade privada se encontra a 

proteção à vida, segurança e integridade humana, ante o alto grau de periculosidade da atividade; Deverá 

ser resguardada a distância mínima de 300 (trezentos) metros de raio de clínicas médicas, hospitais, 
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quartéis, creches, estabelecimentos de ensino e templos religiosos legalmente instituídos e construídos 

para essa finalidade, feiras livres, Áreas de preservação Permanente - APP, galeria de drenagem de 

águas pluviais com mais de dois metros de largura; (...) § 3° - Qualquer dano ambiental em local que 

haja mais de um posto de combustível, deve ser individualizado ao causador do dano, que deverá ser 

indicado em Auto de Fiscalização e Controle elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente Municipal; 

II - EMENDA ADITIVA. Incluir o §4º no Artigo 1º, passará a vigorar neste termo:§ 4° - As licenças já 

concedidas, deverão se adequarem as regras da nova Lei; Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 107/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo, que inclui no Calendário Oficial do município, o mês “Agosto Lilás”, com o objeto 

de conscientizar a população sobre a violência doméstica e suas espécies. O projeto sobredito 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. O projeto de lei sob análise, visa promover a conscientização e a 

educação da população em geral sobre a violência doméstica e, por isso, temos que ser firmes nesse 

combate, porque queremos uma sociedade cada vez mais respeitosa para com as mulheres, para isso, 

precisamos criar instrumentos para coibir essa violência. A Campanha Agosto Lilás é anual e propõe a 

sensibilização sobre o tema da violência doméstica e familiar contra a mulher e, é um importante 

período da promoção de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e 

seminários; respeitadas as normativas pertinentes. Assim sendo, após análise, esta Relatoria opina pela 

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

Lei nº 107/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infra-

assinados, após analisar o Projeto de Lei n.º 107/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

do Carmo, que inclui no Calendário Oficial do município, o mês “Agosto Lilás”, com o objeto de 

conscientizar a população sobre a violência doméstica e suas espécies 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 108/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

institui no município de Altamira, a Carteira Municipal de Artesão. O projeto sobredito 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 incrementar ações e políticas públicas 

voltadas ao fortalecimento do artesão e do empreendedorismo no âmbito do município de Altamira, 

criando um cadastro próprio, fazendo um mapeamento do setor artesanal em nossa cidade e assim 

emitir suas carteiras, dando o devido reconhecimento como profissional autônomo, possibilitando que 

o mesmo, possa contribuir para a Previdência Social e também emita notas fiscais de suas vendas e, o 

mesmo, poderá obter declaração de rendimentos e participar de exposições, feiras e eventos no Brasil e 

no exterior. Assim sendo, após análise, esta Relatoria opina pela constitucionalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 108/2022. Parecer da 

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

Projeto de Lei n.º 108/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que institui no 

município de Altamira, a Carteira Municipal de Artesão 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 112/2022, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da 

Construção e funcionamento de Postos Revendedores e de Abastecimento de Combustíveis - PRAC’s 

no âmbito do Município de Altamira e dá outras providências”. O projeto sobredito foi lido em 



 
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 
 

Plenário no dia 17 de maio de 2022, durante a 12ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo 

ano da atual Legislatura. O projeto de lei sob análise, está em harmonia quanto à constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade. Assim sendo, opino em conformidade com o parecer jurídico apresentado a 

matéria deve prosseguir. Sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no 

mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 112/2022, de iniciativa privativa do Executivo Municipal. 

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

legislativa, e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 112/2022. Parecer da Comissão de 

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

112/2022, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da Construção e 

funcionamento de Postos Revendedores e de Abastecimento de Combustíveis - PRAC’s no âmbito do 

Município de Altamira e dá outras providências. 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 113/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que que reconhece como Entidade de 

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

Recicláveis da Transamazônica e Xingu – COOPERTRAX. O projeto sobredito foi lido em Plenário 

no dia 24 de maio de 2022, durante a 13ª Reunião Ordinária do Primeiro semestre do Segundo ano da 

atual Legislatura. Trata-se de Projeto de Lei que visa a COOPERTRAX, como entidade 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 113/2022.  Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, por seus membros infra-assinados, após analisar o Projeto de Lei n.º 113/2022, de iniciativa 

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

município de Altamira, a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis da 

Transamazônica e Xingu – COOPERTRAX 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.  Indicação nº 1074/2022, de in inciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere 

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

com vistas reformar e ampliar os acessos de acessibilidade ao Trapiche. Indicação nº 1075/2022, de in 

inciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, encaminhar a Câmara Municipal, para tramitação e votação, projeto de lei regulamentando 

o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate a Endemias – ACE, 

indexado no valor de dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais (dois salários mínimos), a ser pago 

pelo município de Altamira, nos termos da Emenda constitucional n.º 120/2022, aprovada no 

Congresso Nacional. Indicação nº 1066/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

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

competente, contratar 02 (dois) Psicólogos para atender no CAPS Adulto. Indicação nº 1067/2022, de 

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

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma no prédio onde 

funciona os atendimentos de paciente em TFD – Tratamento Fora de Domicilio, no antigo Hospital 

São Rafael.  Indicação nº 1063/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 
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Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Quadra 

Esportiva na Agrovila Sol Nascente, no Assurini. Indicação nº 1064/2022, de iniciativa do vereador 

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

competente, implantar placas Indicativas nas entradas dos ramais e vicinais no Assurini. Indicação nº 

1069/2022, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a manutenção do Travessão dos 

Crentes, Km. 21, lado esquerdo, até o Igarapé do Palhal, no Assurini. Indicação nº 1070/2022, de 

iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, viabilizar a manutenção do Ramal do Pelezinho, adjacente ao 

Travessão do Cajueiro, no Assurini. vereador Ivonnelson Alves (Nelsinho Campeiro), que sugere ao 

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

de pavimentação asfáltica e/ou bloqueteamento, como também, o serviço de revitalização na rede de 

Iluminação Pública na Rua Acesso três, no bairro Jardim Independente I. Indicação nº 1072/2022, de 

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

Altamira, através da Secretaria competente, destinar um projeto Data Show para a EMEF José de 

Alencar. Indicação nº 1073/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, implantar a 

Gestão plena do Sistema Municipal de Saúde para o município de Altamira. Indicação nº 1076/2022, 

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 Rua Cumaru, no 

RUC Jatobá. Moção nº 042/20222, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere que seja 

enviada Manifestação de Felicitação de apreço e Reconhecimento aos trabalhadores rurais pela 

passagem do dia do Trabalhador Rural, comemorado anualmente no dia 25 de maio. AVULSOS: 

Ofício n.º 124/2022/GAB, encaminhado pelo senhor Claudomiro Gomes – Prefeitura Municipal de 

Altamira, respondendo ao Ofício n. 104/2022/PRES/SEC, que encaminhou os Ofícios nºs 060 e 

061/2022, da vereadora Thais Nascimento. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Parecer da Relatoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 107/2022, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que inclui no Calendário Oficial do município, o mês 

“Agosto Lilás”, com o objeto de conscientizar a população sobre a violência doméstica e suas 

espécies. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei n.º 107/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que inclui no 

Calendário Oficial do município, o mês “Agosto Lilás”, com o objeto de conscientizar a população 

sobre a violência doméstica e suas espécies, por entender que o projeto atende os aspectos 

constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Projeto de Lei n.º 107/2022, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que inclui no Calendário Oficial do município, 

o mês “Agosto Lilás”, com o objeto de conscientizar a população sobre a violência doméstica e suas 

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

APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 108/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo, que institui no município de Altamira, a Carteira Municipal de Artesão. Parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação favorável à APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 108/2022, de 

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

Carteira Municipal de Artesão, por entender que a proposição atende os aspectos constitucional, legal, 

jurídico, regimental e de técnica legislativa. Projeto de Lei n.º 108/2022, de iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo, que institui no município de Altamira, a Carteira Municipal de Artesão. 

Proposta de Emenda Modificativa e Aditiva de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, ao Projeto de 
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Lei n.º 112/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre Construção e Funcionamento de posto 

revendedor e de abastecimento de combustíveis – PRAC’S, no município de Altamira.  Parecer da 

Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável a aprovação do Projeto de Lei n.º 

112/2022, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da Construção e 

funcionamento de Postos Revendedores e de Abastecimento de Combustíveis - PRAC’s no âmbito do 

Município de Altamira e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação favorável à APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 112/2022, de iniciativa do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da Construção e funcionamento de Postos 

Revendedores e de Abastecimento de Combustíveis - PRAC’s no âmbito do Município de Altamira e 

dá outras providências, por entender que a proposição atende os aspectos constitucional, legal, 

jurídico, regimental e de técnica legislativa. Projeto de Lei n.º 112/2022, de iniciativa do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da Construção e funcionamento de Postos 

Revendedores e de Abastecimento de Combustíveis - PRAC’s no âmbito do Município de Altamira e 

dá outras providências, Parecer da Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável 

à APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 113/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que que 

reconhece como Entidade de Utilidade Pública para o município de Altamira, a Cooperativa de 

Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis da Transamazônica e Xingu – COOPERTRAX. 

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

n.º 113/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que que reconhece como Entidade de 

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

Recicláveis da Transamazônica e Xingu – COOPERTRAX, por entender que a proposição atende os 

aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Projeto de Lei n.º 113/2022, 

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

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

Transamazônica e Xingu – COOPERTRAX. Indicações nºs 1074 e 1075/2022, de in inciativa do 

vereador Silvano Fortunato. Indicações nºs 1066 e 1067/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo. Indicações nºs 1063 e 1064/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicações nºs 1069 e 1070/2022, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação nº 1071/2022, de 

iniciativa do vereador Ivonnelson Alves (Nelsinho Campeiro). Indicações nºs 1072 e 1073/2022, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação nº 1076/2022, de iniciativa da vereadora Thais 

Nascimento. Moção nº 042/20222, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. 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. Indicações nºs 1072 e 1073/2022, de iniciativa da vereadora Tânia 

Souza. 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 1063 e 

1064/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 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. Indicação nº 1076/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

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 1066 e 1067/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Agradeceu. Em 

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

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 1074 e 1075/2022, de iniciativa 

do vereador Silvano Fortunato. Agradeceu.   Em seguida o senhor Presidente disse:  respeito da 

indicação 1073/2022, da vereadora Tânia Souza, que essa matéria sobre a discussão da plena do 

município de Altamira ela envolve muito, mas questões financeiras do que questões políticas. O 



 
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 
 

município de Altamira hoje recebe por ano para trabalhar o teto do TFD tratamento fora de domicilio 

do Ministério da Saúde (cento ne noventa e nove mil reais) que dar um pouco mais de (dezoito mil 

reais) por mês e gastos por ano (quatro milhões de reais) ou seja quatrocentos mil reais, com gastos em 

passagens e com diárias. Isso deixando claro que é no orçamento do Governo do Estado esse valor e o 

teto de Altamira é somente esse valor de (cento e noventa e nove mil reais). E essa matéria ela está 

sendo discutida no Conselho Municipal de Saúde foi apresentado o estudo. Ratificando tudo o que eu 

estou falando dos valores e das dificuldades além da condição de receber um serviço que precisa de 

restruturação. Só a folha do TFD hoje é gasta cinquenta mil reais, que o município paga com 

servidores mensalmente e o que recebe é o valor de (dezoito mil reais) de teto financeiro de acordo 

com a última pactuação feita pelo Ministério da Saúde. Então é preciso mais cautela nós podemos 

aprovar obviamente, não sou contrário não é o caso. Precisamos discutir isso enquanto poder 

legislativo porque nós vamos inserir no DEFIS da Prefeitura no orçamento na verdade que pode 

prejudicar a saúde e educação no valor de mais de (três milhões e oitocentos mil reais) ano com 

despesas com o TFD, caso o município passe sem que haja um debate amplo nesta Casa e também 

dentro da Secretaria de Saúde e com todos os secretários da  nossa região da Transamazônica e Xingu 

porque existe muito TFD que sai paciente de Altamira por ter um primo um amigo que mora aqui em 

Altamira, mas ele é de outra origem de outro município. Isso acontece muito de dar endereços de 

Altamira e sair como despesa de Altamira. A comissão que foi criada no Conselho de Saúde ela vai 

receber um ofício da Câmara solicitando o calendário das reuniões dizendo sobre essa questão da plena 

que está em curso o debate e nós vamos participar a vereadora e vereador que queira participar. A 

vereadora Tânia Souza, solicitou a parte a qual foi concedida, após os cumprimentos disse: em relação 

a Plena a minha preocupação é que Altamira ela já é um município que dar suporte a outros municípios 

e vai ter um momento que vamos ter que encarar uma Plena. no ano de 2007, me formei em Santarém 

em Gestão em Saúde, em toda parte burocrática do SUS na gestão Plena é bom saber que ela vai 

sufocar a Prefeitura. Eu sei de tudo isso que o Silvano relatou que não tem dinheiro suficiente. Mas 

que essa gestão precisa também se preocupar porque só estamos fazendo TFD mandando as pessoas 

para Santarém e Belém e que não tem suporte adequado não tem casa de apoio, não tem nada está na 

hora do Executivo se responsabilizar mais. Minha indicação não tem uma grande relevância. 

Agradeceu.  A vereadora Thais Nascimento solicitou que fosse retirado de pauta o Projeto de Lei 

112/2022, de autoria do Executivo Municipal. O senhor Presidente disse que o Plenário é soberano, 

que iria consultar para saber se retirada ou não de pauta o Projeto de Lei 112/2022, de autoria do 

Executivo Municipal. A vereadora Thais Nascimento levantou QUESTÃO DE ORDEM, eu 

vereadora Thais não me sinto confortável em votar nesse projeto. Então por este motivo solicito a 

retirada desse Projeto de Lei de pauta. O vereador Enfermeiro Jaime levantou QUESTÃO DE 

ORDEM, solicito a manutenção do projeto na pauta. Em seguida o senhor Presidente consultou ao 

Soberano Plenário para saber se mantinha ou não o Projeto de Lei 112/2022, na pauta que trata de 

construção e funcionamento de posto revendedor e abastecimento de combustíveis PRACs, no 

município de Altamira. Sendo a manutenção aprovada pela maioria, recebendo voto favorável dos 

vereadores: Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro, Davi Teixeira, Eládio Farias, Ivonnelson 

Alves, João Estevam, Enfermeiro Olailton e Enfermeiro Tércio Brito. Voto contrário dos 

vereadores: Tânia Souza, Assis Cunha e Adevaldo Brito. Abstendo-se de votar a vereadora Thais 

Nascimento.  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. Não havendo 

manifestantes o senhor Presidente Submeteu para VOTAÇÃO. Indicações nºs 1074 e 1075/2022, de in 

inciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações nºs 1066 e 1067/2022, de iniciativa da vereadora 
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Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicações nºs 1063 e 1064/2022, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha.  Indicações nºs 1069 e 1070/2022, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação nº 

1071/2022, de iniciativa do vereador Ivonnelson Alves (Nelsinho campeiro). indicações nºs 1072 e 

1073/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação nº 1076/2022, de iniciativa da vereadora 

Thais Nascimento. Moção nº 042/20222, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Aprovadas a 

unanimidade. VOTAÇÃO EM DESTAQUE/MESA DIRETORA.  Parecer da Relatoria da 

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

107/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que inclui no Calendário Oficial 

do município, o mês “AGOSTO LILÁS”, com o objeto de conscientizar a população sobre a violência 

doméstica e suas espécies. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 107/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo, que inclui no Calendário Oficial do município, o mês “AGOSTO LILÁS”, com o objeto de 

conscientizar a população sobre a violência doméstica e suas espécies, por entender que o projeto 

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

unanimidade. Projeto de Lei N.º 107/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, 

que inclui no Calendário Oficial do Município, o mês “AGOSTO LILÁS”, com o objeto de 

conscientizar a população sobre a violência doméstica e suas espécies. Aprovado a unanimidade.  

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

de Lei n.º 108/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que institui no 

município de Altamira, a Carteira Municipal de Artesão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 108/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo, que institui no município de Altamira, a Carteira municipal de Artesão, por 

entender que a proposição atende os aspectos constitucional, legal, jurídico. regimental e de técnica 

legislativa. Aprovados a unanimidade.  projeto de lei n.º 108/2022, de iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo, que institui no município de Altamira, a Carteira Municipal de Artesão. 

Aprovado a unanimidade. Proposta de Emenda Modificativa e Aditiva de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito, ao Projeto de Lei n.º 112/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre construção 

e funcionamento de posto revendedor e de abastecimento de combustíveis – PRAC’S, no Município de 

Altamira. I - Emenda Modificativa. modifica a redação dos incisos I, II e §3º do artigo 1º, e incluir o 

§4º no artigo 1º, todos do Projeto de Lei em epígrafe, passarão a vigorar nestes termos: “art. 1º 

(............) ao distanciamento de posto revendedor e de abastecimento de combustíveis – PRAC’S para 

atividades semelhantes, deverá ser observada a distância mínima de 500m (quinhentos metros) , haja 

vista que acima dos princípios econômicos, financeiros, de mercado e uso da propriedade privada se 

encontra a proteção à vida, segurança e integridade humana, ante o alto grau de periculosidade da 

atividade; deverá ser resguardada a distância mínima de 300 (trezentos) metros de raio de clínicas 

médicas, hospitais, quartéis, creches, estabelecimentos de ensino e templos religiosos legalmente 

instituídos e construídos para essa finalidade, feiras livres, áreas de preservação permanente - app, 

galeria de drenagem de águas pluviais com mais de dois metros de largura; (...) § 3° - qualquer dano 

ambiental em local que haja mais de um posto de combustível, deve ser individualizado ao causador do 

dano, que deverá ser indicado em auto de fiscalização e controle elaborado pela secretaria do meio 

ambiente municipal; II - Emenda Aditiva incluir o §4º no artigo 1º, passará a vigorar neste termo: § 4° - 

as licenças já concedidas, deverão se adequarem as regras da nova lei; REJEITADA pela maioria, 

recebendo votos contrário dos vereadores: Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro, Davi 

Teixeira, Eládio Farias, Ivonnelson Alves, João Estevam e  Enfermeiro Olailton. Voto favorável 

dos vereadores:  Adevaldo Brito, Tânia Souza, Assis Cunha e Enfermeiro Tércio Brito. 

abstendo-se de votar a vereadora Thais Nascimento. Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça 
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e Redação favorável à APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 112/2022, de iniciativa do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da construção e funcionamento de postos revendedores 

e de abastecimento de combustíveis - PRAC’S no âmbito do município de Altamira e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei n.º 112/2022, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação 

da construção e funcionamento de postos revendedores e de abastecimento de combustíveis - PRAC’S 

no âmbito do município de Altamira e dá outras providências, por entender que a proposição atende os 

aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Aprovado pela maioria, 

recebendo voto favorável dos vereadores: Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro, Davi Teixeira, 

Eládio Farias, Ivonnelson Alves, João Estevam Neto, Enfermeiro Olailton e Enfermeiro Tércio 

Brito. Voto contrário dos vereadores: Tânia Souza, Assis Cunha e Adevaldo Brito. Abstendo-se 

de votar a vereadora Thais Nascimento. Projeto de Lei n.º 112/2022, de iniciativa do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a Regulamentação da construção e funcionamento de postos revendedores 

e de abastecimento de combustíveis - PRAC’S no âmbito do município de Altamira e dá outras 

providências. Aprovado pela maioria, recebendo voto favorável dos vereadores: Enfermeiro 

Jaime, Enfermeira Socorro, Davi Teixeira, Eládio Farias, Ivonnelson Alves, João Estevam Neto, 

Enfermeiro Olailton e Enfermeiro Tércio Brito. Voto contrário dos vereadores: Tânia Souza, 

Assis Cunha e Adevaldo Brito. Abstendo-se de votar a vereadora Thais Nascimento.  Parecer da 

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

113/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que que reconhece como entidade de utilidade 

pública para o município de Altamira, a Cooperativa de Trabalho dos catadores de materiais 

recicláveis da Transamazônica e Xingu – COOPERTRAX. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 113/2022, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime, que que reconhece como Entidade de utilidade pública para o município de 

Altamira, a Cooperativa de Trabalho dos catadores de materiais recicláveis da Transamazônica e 

Xingu  COOPERTRAX, por entender que a proposição atende os aspectos constitucional, legal, 

jurídico, regimental e de técnica legislativa. Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei n.º 113/2022, 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que que reconhece como entidade de utilidade pública 

para o município de Altamira, a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de materiais recicláveis da 

Transamazônica e Xingu – COOPERTRAX. Aprovados 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 Enfermeiro Tércio 

Brito, após os cumprimentos disse: colegas parlamentares iniciamos uma discussão há uns quinze dias 

atrás sobre um Pedido de Informação que foi negado pelo Plenário. Eu sempre digo que nós estamos 

vivendo em uma democracia, isso eu não discuto e sempre respeitei a votação de todos aqui. Mas 

como sempre digo o Pedido de Informação tem uma lei que regulamenta que podemos recorrer aos 

órgãos externos e hoje trago aqui a decisão do Ministério Público onde quero parabeniza a quinta MPJ 

da Comarca de Altamira pelo grande trabalho que vem fazendo aqui. Nós colocamos um Pedido de 

Informação na época e foi aprovado a unanimidade sobre o ocorrido a professora Luciane 

Albuquerque e posteriormente ocorreu mais um óbito no HGA que também denunciei ao Ministério 

Público para que esses médicos, enfermeiros e técnicos que foram negligentes no atendimento que 

pudesse sofrer assim a sanção da lei. Recebi no dia 27 coloco ao conhecimento de todos aos 

altamirenses e a quem está presente que a Promotora Renata Valéria notificou a Secretaria de Saúde 

para que pudesse apresentar toda a evolução médica para que pudesse fazer um levantamento se houve 

ou não negligência. A Secretária de Saúde junto com o Jurídico encaminhou em resposta que foi 

colocado uma comissão para investigação. A Promotora entendeu e me reenviou e disse para que eu 
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acompanhasse a situação e que recorresse ao Ministério Público se não compactuasse com a decisão. 

Ora quero aqui primeiramente agradecer porque já foram afastados os médicos. Sempre faço denúncia 

aqui que a saúde de Altamira está andando de mau a piore sempre digo aos colegas parlamentares, eu 

não uso a tribuna com balela ou com mentiras trago documentos para que eu possa ter respaldo e 

recorrer ao meio jurídico para que os responsáveis sejam penalizados. Graças ao meu bom Deus quero 

parabenizar mais uma vez a quinta MPJ pelo trabalho incansável. Vereadora Socorro quando não é 

nossos parentes todo mundo fica achando legal, quando ocorre com um filho nosso a gente quer matar 

para tentar resolver o problema e a saúde de Altamira Presidente ela pede socorro pela incompetência 

pela falta de conhecimento. Altamira é uma cidade de dez mil habitantes que qualquer um pode ser 

colocado para gerenciar essa pasta tão importante que é a saúde. Altamira não é local de aprendiz, 

Altamira é local de quem tem experiência de quem tem conhecimento de quem estudou, quem se 

formou precisa de formação para gerenciar. Outra coisa pode dizer que eu tenho preconceito a recém-

formados digo aqui não tenho preconceito eu tenho conceito é diferente porque eu tive que penar, 

correr atrás e ser humilde em dizer que eu não sei e hoje eu aprendi. Então líder do governo peço mais 

uma vez a vossa excelência Enfermeiro Jaime que peça ao Executivo isso é clamor da população de 

Altamira que faça mudança na saúde do município de Altamira porque se não vamos perder mais e 

mais entes queridos e não queremos isso. Somos cobrados vinte e quatro horas por ser sim da área da 

saúde, temos que usar essa tribuna que é o direito de todo político de lugar e ser representante da 

população. Sempre digo aqui que o discurso político correto tem que está em união com sua pratica 

que se não andam juntos cai ele cai na describilidade. Temos a obrigação e o dever de lutar e defender 

a população de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os 

cumprimentos disse: eu só queria dizer que estar na oposição é desafios sentar aqui e saber que a gente 

perde sempre, perde nas votações. Aí fico me perguntando ninguém pode ir contra o governo ele 

sempre ganha, o Claudomiro Gomes tem maioria e tenho que respeitar porque é uma democracia. Se 

eles querem mais isso para Altamira porque é bom para eles. Então gente é cansativo, desestimulador 

ficar falando desse governo. Então chutar cachorro morto não tem graça e para eu chutar esse governo 

não tem graça. Peço a Deus que tenhamos paciência para esperar esse mandato acabar e que o povo vai 

dar a resposta porque ninguém em sã consciência estão aplaudindo esse governo do Claudomiro é um 

desastre na saúde. Então é assim vamos ter paciência que tudo vai passar e vamos votar num candidato 

a Prefeito que tenha garra para trabalhar e que saia do gabinete e que descruze os braços  para assim 

ouvir cem pessoas por dia e não ter solução para nada ele dar credibilidade para pessoas que não tem 

competência. Esse governo não me representa eu não tenho coragem de dizer eu vou defender o 

Claudomiro, eu prefiro ficar na oposição e perder em todos os requisitos acho melhor do que defender 

um governo que não estar ajudando ninguém. Fico vitoriosa porque estou fazendo um mandato sem 

estar com o rabo preso com ninguém. Eu não tenho indicação de emprego em secretaria nem uma 

Claudomiro só desejo que seu mandato acabe logo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha, após os cumprimentos disse: foi falado aqui que o Prefeito obviamente estaria 

pagando alguém. Quero deixar bem claro que o Presidente Silvano afirmou aqui que cada um vereador 

vota de acordo com seu conhecimento ou com seu entendimento. Então lembro muito bem que no 

pleito passado tivemos aqui inúmeras confusões a respeito de um PL que tratava também de 

distanciamento de posto de combustível  e hoje meu entendimento foi esse e não acredito que seja de 

entendimento do Claudomiro colocar Posto de combustível e não estou aqui querendo blinda-lo, mas 

ninguém me procurou para falar desse assunto, meu entendimento foi votar contra. Eu não concordo, 

sou a favor do livre comércio sim, mas posto de combustível emendado a estacionamento de veículos. 

Então esse foi o motivo de eu votar contrário, se alguém interpretou meu voto de maneira a abusivo 

lamento, mas é meu entendimento. Então fica aqui senhor Presidente e colegas vereadores meus 
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agradecimentos pela oportunidade e assim farei até hoje. O Executivo não me chamou por hipótese 

nenhuma para votar A ou B que fique bem claro. O Executivo já me chamou algumas vezes senhor 

Presidente lá atrás em outro mandato e eu disse Prefeito isso não dar para eu votar e ele se surpreendeu 

e assim farei até ao final do mandato. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo 

Brito, após os cumprimentos disse: Presidente quero dizer que votei com toda muna convicção e 

conhecimento, não me arrependo do meu voto se precisasse votar votaria novamente. Gostaria de fazer 

uma pergunta ao líder do governo, vossa excelência ficou de trazer a resposta da situação da educação 

se já foi efetuado o pagamento ou não. Então tenho visto a sociedade padecer a sociedade está 

comendo o pão que o diabo amassou. Wellington você saber que Cachoeira da Serra e Castelo dos 

Sonhos, onde nossos amigos da Vila da Bucha, do Coco gela e Vila dom Peixe nesse momento estão 

fazendo vaquinha vereadora Socorro para fazer as estradas e vicinais. Em quanto tem gente na 

SEMAT vereadora Socorro ganhando quatro mil reais para ficar em casa isso é inadmissível. Eu fiz 

um Pedido de Informação com relação a Secretaria de Segurança Pública, onde foi rejeitado pelos 

colegas vereadores. Ora colegas chega em meu gabinete todos os dias que o Secretário de Segurança 

Pública está perseguindo os Guardas Municipal, isso não pode acontecer colegas vereadores a Guarda 

Municipal está sucateada, mas essa Casa votou dez por cento para a Segurança Pública. A Guarda está 

totalmente na campanha política prometemos que ia ter segurança nos bairros, ia ter DRONI, enfim 

teria todos os meios de segurança, mas infelizmente não é isso que vimos, só vimos perseguição contra 

a segurança pública, enquanto tem muita DAS ganhando sem trabalhar, igualmente tem na SEMAT 

ganhando um salário de quatro mil reais. Que o Ministério Público possa estar investigando a situação. 

Dizer que temos notícia que as obras vão para porque não tem pagamento, sabemos que na educação 

tem verba para fazer obras e o que vimos e somente atraso nos pagamentos das obras. Na saúde nem se 

fala. Ouve um questionamento aqui para retirar diretor, quero dizer que vereador não indicou nem um 

diretor o Prefeito que colocou ele que tire porque ele saber que ele deve colocar e quem ele deve tirar. 

Fica minha sugestão que o Prefeito veja todas essas situações que estar acontecendo no nosso 

município de Altamira. Portanto fica minhas colocações e minha indignação a essa gestão, porque falta 

gestão, dinheiro tem de sobra. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, 

após os cumprimentos disse: dizer que fui favorável ao PL que trata da construção e regulamentação e 

funcionamento de postos de combustíveis por entender que há livre iniciativa e a livre concorrência 

onde é importante geração de empregos em nosso município. Aqui foi falado a questão de 

distanciamento todos nós somos conhecedores que aqui na região metropolitana de Belém e 

Ananindeua quando você vai na BR 316, tem um posto ao lado do outro. Tem a livre concorrência e 

que você escolhe o melhor preço e que gera empregos. Então entendo que vai acontecer dessa forma e 

que se abre espaço para que outros em vista em Altamira. E como bem falado temos exemplos claros 

de distanciamento aqui para a igreja, temos aqui um exemplo próximo na Rua 1º de janeiro, um posto 

de combustível próximo a Igreja Assembleia de Deus e próximo também da Escola Gondim Lins. 

Também tem aqui na Rua Coronel Tancredo o Posto de combustível em frente à Igreja da Vinha que 

não tem distanciamento de cem metros que também coexiste de forma clara que nunca houve nem um 

problema, por isso votei de forma clara e consciente neste PL. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, após os cumprimentos disse: gostaria de dizer a 

vocês aqui presente que quem nos assiste pelo facebook que é um desrespeito estamos aqui em 05 

(cinco) vereadores os senhores vereadores vão embora da Câmara Municipal. Nós recebemos liquido 

para ser vereador 6. 000,00 (seis mil reais) para estarmos aqui na Câmara discutido os problemas da 

população de Altamira uma vez por semana e ainda vão embora, repudio aos vereadores que saíram, 

repudio a eles pois temos que estar aqui até ao final para defendermos aquilo que achamos que é 

conveniente para o povo de Altamira. Gostaria de dizer também a quem se pronunciou aqui dizendo 
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sobre a questão de que estamos na base governista eu não recebo nada por isso, o que estive correto 

aqui eu faço com meu entendimento parlamentar. Mas essa votação de hoje teve muita beirota, porque 

eu mesma fui procurada muitas vezes e prova a vocês pois tenho as mensagens. Gostaria de dizer aos 

senhores e senhoras que na sexta-feira passada estive na Princesa do Xingu acompanhando a vacinação 

aonde vários técnicos de enfermagem estão aí na zona rural fazendo a campanha de vacinação de 

rotina e a vacinação de rotina. Também estive na Princesa do Xingu aonde conversei com dona Joana e 

algumas pessoas da comunidade a qual me colocaram algumas situações. Vamos conversar com o 

Executivo para a gente sanar aquela situação da Princesa do Xingu. Gostaria de falar com relação uma 

situação que aconteceu com meu cunhado Dr. Cláudio Silva não por ser meu cunhado, mas sim por ser 

um profissional e muitas pessoas de Altamira já passaram pelas mãos do Dr. Cláudio esses dias com 

problema de saúde, mas assim Deus é maravilhoso, ele fez o cateterismo e suas veias estão limpas para 

ele fazer o que mais quer que é ser médico. Então o filho dele Inocêncio colocou a seguinte frase “meu 

pai estar pronto para voltar a fazer o que mais gosta que é ser médico”. Apesar de todo preconceito 

implícito e disfarçado que sua idade impõe neste meio ele segue firme lutando pelo o que mais importa 

que é o paciente, ele não vai cansar de cuidar do próximo ele nasceu para isso no qual já faz isso há 55 

(cinquenta e cinco) anos. O que realmente meu pai cansa é a más sinalizações subentendida no local de 

trabalho e é sutil, porém é imperceptível, discriminação em cada área que aos poucos sugere seu 

afastamento. Que seus dias de vida sejam ainda, mas longos meu pai, tenho certeza que apesar deles e 

ele sabe muito bem quem os são e você ainda vai ajudar muita gente nessa terra. Que Deus possa 

abençoar o Dr. Cláudio e que possa ainda trazer muita saúde para a população. O vereador 

Enfermeiro Tércio Brito, solicitou um a parte a qual foi concedida: após os cumprimentos disse: 

quero repudiar ao que vem acontecendo principalmente com o Dr. Cláudio dento do Hospital Geral de 

Altamira. Sempre falo que o Inocêncio ele é superdotado porque ele é inteligente. Também falo que 

para o Inocêncio chegar a esse ponto ele teve experiencia dentro de casa, assim como sou amigo dom 

Inocêncio sou amigo do Frank e o Dr. Cláudio com certeza ensinou o que a medicina para seus filhos e 

com certeza absoluta ele ensinou para Altamira como é ser médico e ser médico humano. 

Independente do Dr. Cláudio ter cinquenta anos de experiencia na área, mas de setenta anos e não tem 

nenhum médico aqui em Altamira principalmente na rede municipal que faça os atendimentos e que 

faça cirurgia com qualidade nas mulheres como o Dr. Claudio. Agradeceu. Dando continuidade a 

vereadora Enfermeira Socorro disse: não peguei nem uma beirota para dizer sim. Agradeceu. Em 

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

também concordo com a fala da vereadora Enfermeira Socorro, onde temos que respeitar o parlamento 

e respeitar a população. Uma vez que a gente cobra tanto que nossos servidores públicos cumpram 

horário em prol de um salário como bem falado pelo vereador Dedé no valor de 4.000,00 (quatro mil 

reais), nós estamos com 6.000,00 (seis mil reais) então é bom que cumpram nossos horários e nossas 

funções também. É sempre importante antes de falar do outro olhar para si, para poder fazer uma 

análise correta. Sobre a informação vereador Dedé com relação obras paradas visitei as escolas e não 

há obras paradas por falta de pagamento tanto a Projetar quanto a DG informaram que estão 

trabalhando com todo o cronograma a ser seguido. Então isso já nos conforta. É importante que o 

vereador Dedé vá também fazer essa visita enloco, aonde estão ser realizadas essas obras para não 

chegar aqui e dizer chegam denúncias até a mim em meu gabinete vamos levantar a bunda da cadeira 

vamos sair do gabinete ne vamos correr atrás. Aproveitando o ensejo eu sempre parabenizo e vejo a 

forma de como se traz uma informação ou uma denúncia para esse plenário é através de provas e o 

vereador Tércio sempre traz documento isso é importante e não como sempre ouço aqui segundo 

informação, segundo traz que uma escola vai fechar, segundo traz uma rua que não foi feita, segundo 

esses dias até pensei será que é o Almir segundo eu estar trazendo essas informações que segundo é o 



 
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 
 

sobrenome né. Então colegas vamos falar por sim, vamos votar por nós, acho que é importante. 

Vereador Dedé não há obras paralisada por falta de pagamento. Então está aí a resposta que vossa 

excelência me pediu e está respondida. É importante que vossa excelência viste as obras. É importante 

também que vossa excelência cumpra seu expediente de trabalho vossa excelência estar ganhando 

assim como nós. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao 

Vice-Presidente, ao assumir facultou a palavra ao vereador Silvano Fortunato, após os cumprimentos 

disse: falar também com relação a saída de vereadores sem autorização e sem solicitar a Presidência. 

Uma outra vez pedi para que não fizessem isso agora vou exigir que cumpram o horário da sessão e 

cumpram o Regimento, como disse os vereadores que me antecederam essa fala é uma vez por semana 

e o vereador ainda desrespeita não somente o Regimento mas como também desrespeita a população 

de Altamira que o elegeu, desrespeita quem está presente e desrespeita seus pares que aqui estão uma 

vez que você vai para a tribuna fala vários impropérios contra o colega atrapalha tumultua, não permiti 

que o colega se  manifeste, exige inclusive que seja ouvido, exige silêncio, respeito e não o faz. Então 

assim pratica e  aquilo que eu prego estar bastante desassociado e bem distante, faça o que eu digo mas 

não faça o que eu faço quando os vereadores  que falam eles também precisam ouvir, mas eles 

preferem o tumultuo ou ausência de plenário. O vereador Adevaldo Brito cobrou da liderança do 

governo informações e na hora de ouvir as informações ele não estar presente no Plenário. Nós 

recebemos como disse a vereadora Socorro o liquido é 6.000 (seis mil reais), pra estar aqui e ele estar 

reclamando de alguém que recebe 4.000 (quatro mil reais). Então precisamos cobrar, mas ter exemplo 

para cobrar. Gostaria de colocar aqui também que quatro vereadores se posicionaram aqui ao PL 

112/2022, votando a favor de uma emenda que eu acho que patrocinada e que não ouve da parte de 

quem votou a favor nem um questionamento. Então só quem tem voto diferenciado de que a gente 

exige que tenham comportamento similar, a gente questiona a gente coloca sobre suspeição a pessoa , 

o caráter da pessoa por isso que eu disse antes de colocar em votação que as pessoas costumam nos 

medir pala régua deles e aí se levarmos isso ao pé da letra os que votaram a favor   subentende se ao 

que da emenda do distanciamento? Patrocinada também. Então precisam refletir muito o que pregamos 

e o que praticamos. Quero informar a todos os vereadores que estamos seguindo um cronograma e eu 

vou pedir que se registre em ata tudo aquilo que se delibere em plenário por com censo  porque 

acabam se esquecendo e vai para a tribuna dizer que esse PL é novo que esse PL não foi discutido que 

isso começou agora, já estamos discutindo isso desde o ano passado e não são eles são vários que dão 

entrada. Imediatamente peço a Secretária para encaminhar aos vereadores das Comissões e ai a pessoa 

esquece daquilo que compactua, inclusive em plenário e depois não lembra que nós pedimos para 

retirar esse PL substituído por outro que um PL aprovado é um substitutivo que se consensuou porque 

não  se manifestou, havendo manifestação tem consenso que estar todo mundo de acordo. A LDO foi 

dada entrada no dia 13 de abril onde já tem quase dois meses e foi feito a leitura no dia 19. A 

Secretaria encaminhou para as Comissões no dia 20 de abril e no dia 16 de maio aconteceu uma 

reunião com a assessoria jurídica e contábil desta Casa. No dia 17 de maio houve leitura do anexo da 

planilha de risco do PL 089 que trata da LDO. Daqui há dois dias no dia 2 quinta-feira as 9.30hs estar 

prevista uma audiência pública para tratar da LDO. Último dia para os vereadores apresentarem 

Emenda Impositivas é no dia 03 de junho na sexta-feira e o último dia para as Comissões apresentarem 

os Pareceres é até as 12.00hs do dia 07 de junho e no dia 08 a Secretária vai encaminhar as Emendas a 

Comissões de Constituição, Redação e Justiça para exarar parecer e as outras Comissões pertinentes. 

No dia 10 de junho é o último dia para a Comissão de Constituição e as demais exarar parecer. No dia 

14 será a leitura e votação desses pareceres e no dia 21 votação do Projeto de Lei. Quero deixar claro 

que já prorrogamos por duas vezes a pedido de vereadores, inclusive por último a pedido da vereadora 

Thais para que seja no dia 21 a votação. Quando chegarmos lá eu espero que os vereadores que 
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pediram, mas prazo para avaliar a LDO e que se questionarem em Plenário eu vou ter que relembrar 

dessas prorrogações que foram feitas por esses mesmos vereadores. Estamos pactuando com o Plenário 

a Mesa Diretora vai também deliberar que solicitamos ao Executivo Municipal a audiência pública da 

prestação de contas do 1º quadrimestre solicitamos para o dia 09 de junho, mas eu vou consultar a 

Mesa porque temos outras questões envolvidas, inclusive nossa entrega de Honrarias para o dia 23 de 

junho e solicito as vossas excelências que encaminhe os nomes a Secretária o massa rápido possível. 

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 trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 

dois.  
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