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ATA DA DÉCIMA  QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

SETE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  

 

Aos sete dias do mês de junho 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: Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Davi da Silva 

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

João Estevam da Silva Neto, Olailton Carvalho Ferreira, Roni Emerson Heck e Tânia 

Souza da Silva. Estando ausente os vereadores: Vanderjaime Santos Leite (zona 

rural/Assurini), Ivonnelson Alves Soares (participando de reunião na Norte Energia), 

Juares Giachini (sem internet), Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira 

(tratamento de saúde/Belém) e Thais Miranda Nascimento (participando de reunião com os 

feirantes). 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 trinta e um de maio de 

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

com abstenção do vereador Roni Heck. Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias.  Projeto de Lei n.º 120/2022, de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira, que reconhece como Entidade de Utilidade Pública para o 

município de Altamira, a AIBEALT – Associação das Irmãs Beneficentes de Altamira. Projeto 

de Lei n.º 121/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regularização fundiária das 

ocupações incidentes em área urbana consolidada, situadas no perímetro urbano, nas áreas rurais 

da légua patrimonial do município de Altamira, e nas áreas situadas no distrito de Castelo de 

Sonhos e no distrito de Cachoeira da Serra.  Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de 

Lei n.º 080/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que nomina próprio municipal, o 

Centro de Eventos, localizado na Avenida Govenador Jáder Barbalho, no município de 

Altamira/Pará, passa a denominar-se Centro de Eventos Dr. Tiago Pereira do Carmo Júnior.  

Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n.º 032/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que dispõe sobre o Estágio Supervisionado de Estudantes em Instituições de 

Educação Superior.  Proposta de Emenda Impositiva n.º 001/22, de inciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 51.455,99, como contribuição a 

construção de uma Unidade de Saúde para o novo Parque de Exposições de Altamira.  Proposta 

de Emenda Impositiva n.º 002/22, de inciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, ao Projeto 

de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 

2023, que destina R$ 51.455,99, para aquisição de medicamentos para a unidade de Saúde do 

distrito de Castelo de Sonhos.  Proposta de Emenda Impositiva n.º 003/22, de inciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 51.455,99, para aquisição de peças 

para os maquinários da Subsecretaria da SEMOVI do distrito de Cachoeira da Serra. Proposta de 

Emenda Impositiva n.º 004/22, de inciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, ao Projeto de 

Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, 

que destina R$ 51.455,99, como contribuição a implantação do sistema de abastecimento de 

água do novo Parque de Exposições de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva n.º 005/22, de 
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inciativa do vereador João Estevam, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 102.911,99, a Secretaria 

Municipal de Saúde, para construção de uma Unidade de Saúde no Travessão do Babaquara, no 

Assurini. Proposta de Emenda Impositiva n.º 006/22, de inciativa do vereador João Estevam, ao 

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

de 2023, que destina R$ 62.911,99, a Secretaria Municipal de Educação, para realizar a reforma 

da Escola Cristo Rei, no Travessão do Cajá I, no Assurini. Proposta de Emenda Impositiva n.º 

007/22, de inciativa do vereador João Estevam, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre 

as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 40.000,00, ao 

Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA, como contribuição na implantação do sistema de 

drenagem pluvial do novo Parque de Exposições de Altamira. Proposta de Emenda Impositiva 

n.º 008/22, de inciativa do vereador Ivonelson Soares, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe 

sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ R$ 102.911,99, 

a Secretaria Municipal de Saúde, sendo R$ 75.000,00, para reforma e ampliação do Posto de 

Saúde da Agrovila Sol Nascente e 27.911,99, para compra de medicamentos para o Posto de 

Saúde da Agrovila Sol Nascente. Proposta de Emenda Impositiva n.º 009/22, de inciativa do 

vereador Ivonelson Soares, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ R$ 40.000,00, a Secretaria Municipal 

de Agricultura, para implantação de uma Pista de Vaquejada, na comunidade Quatro Bocas, no 

Assurini. Proposta de Emenda Impositiva n.º 010/22, de inciativa do vereador Ivonelson Soares, 

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

Orçamentária de 2023, que destina R$ R$ 62.911,99, a Secretaria Municipal de Agricultura, para 

implantação da estruturação da Secretaria na comunidade Quatro Bocas, no Assurini. Proposta 

de Emenda Impositiva n.º 011/22, de inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, ao 

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

de 2023, que destina R$ 102.911,99, a APAE, para apoiar e promover a prevenção, reabilitação e 

educação especial de crianças, jovens e adultos c/deficiência intelectual e/ou física. Proposta de 

Emenda Impositiva n.º 012/22, de inciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, ao 

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

de 2023, que destina R$ 102.911,99, a à Secretaria Municipal de Saúde, para manutenção das 

oficinas do CAPSI. Proposta de Emenda Impositiva n.º 013/22, de inciativa do vereador Roni 

Heck, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023, que destina R$ 25.737,50 (vinte e cento mil, setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos) à COPEA – Conselho de Pastores Evangélicos de Altamira, para 

realização de eventos religiosos e/ou filantrópicos. Proposta de Emenda Impositiva n.º 014/22, 

de inciativa do vereador Roni Heck, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 102.911,99 à Secretaria 

Municipal de Saúde, para aquisição de medicamentos para as Unidades de Saúde dos distritos de 

Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Proposta de Emenda Impositiva n.º 015/22, de inciativa 

do vereador Roni Heck, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 51.475,50 à Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer, para aquisição de materiais esportivos para os distritos de Castelo de Sonhos e 

Cachoeira da Serra.  Proposta de Emenda Impositiva n.º 016/22, de inciativa do vereador Roni 

Heck, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023, que destina R$ 25.698,99, à AIBEALT – Associação das Irmãs 

Beneficentes de Altamira, para promover ações ligadas à cultura e a arte em Altamira. Proposta 
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de Emenda Impositiva n.º 017/22, de inciativa do vereador Davi Teixeira, ao Projeto de Lei n.º 

089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que 

destina R$ 102.911,99 à Secretaria Municipal de Saúde, sendo 62.911,99, para reforma da sede 

do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS Adulto e aquisição de materiais pedagógicos e de uso 

permanente e, R$ 40.000,00, para aquisição de materiais lúdicos, pedagógicos e de uso 

permanente para o Centro de Atenção Psicossocial-CAPS Infantil. Proposta de Emenda 

Impositiva n.º 018/22, de inciativa do vereador Davi Teixeira, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, 

que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 

50.000,00 à Secretaria Municipal de Cultura para aplicação em ações e ventos religiosos 

realizados pelo COPEA – Conselho de Pastores Evangélicos de Altamira. Proposta de Emenda 

Impositiva n.º 019/22, de inciativa do vereador Davi Teixeira, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, 

que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 

30.000,00 à Secretaria Municipal de Cultura, para aplicação e fomento na formação continuada 

dos professores da Escola de Música e Escola de Dança, assim como, para viagens de formação 

e eventos com a Banda , Fanfarra e os Grupos da Dança de Altamira.  Proposta de Emenda 

Impositiva n.º 020/22, de inciativa do vereador Davi Teixeira, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, 

que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 

22.911,99 à Secretaria Municipal de esporte e Lazer, para ser utilizado em eventos e viagens de 

atletas para disputar campeonatos fora do município, nas modalidades Futsal e Lutas Marciais.  

Proposta de Emenda Impositiva n.º 021/22, de inciativa do vereador Enfermeiro Olailton, ao 

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

de 2023, que destina R$ 36.000,00, para Secretaria Municipal de Integração Social para ser 

aplicado junto a Associação Desportiva para o Deficiente do Polo de inclusão Xingu – 

ADEPIX/PA. Proposta de Emenda Impositiva n.º 022/22, de inciativa do vereador Enfermeiro 

Olailton, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023, que destina R$ 102.911,99 à Secretaria Municipal de Saúde, sendo 

62.911,99, para reforma da sede do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – CAPSI e 

R$ 40.000,00, para aquisição de bens permanentes mobiliários novos e materiais para atividades 

lúdicas no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. Proposta de Emenda Impositiva n.º 023/22, 

de inciativa do vereador Enfermeiro Olailton, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 26.304, à Secretaria 

Municipal de Integração Social, para ser aplicado junto a Associação dos Guardas Municipais de 

Altamira – AGMALT. Proposta de Emenda Impositiva n.º 024/22, de inciativa do vereador 

Enfermeiro Olailton, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 20.304,00, à Secretaria Municipal de 

Integração Social, para ser aplicado junto a Associação dos Moradores da Reserva Extrativista 

Riozinho do Anfrísio - AMORA. Proposta de Emenda Impositiva n.º 025/22, de inciativa do 

vereador Enfermeiro Olailton, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 20.303,99, à Secretaria Municipal 

de esporte e Lazer, para ser aplicado junto a Associação Altamirense de Ciclismo.  Proposta de 

Emenda Impositiva n.º 026/22, de inciativa de todos os vereadores, que modifica o artigo 14 do 

projeto passa a ter a seguinte redação: Art.14 – O total da despesa do Poder Legislativo 

Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 

ultrapassar 6% (seis por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

no caput do artigo 29-A, II - da Constituição Federal, efetivamente realizadas no exercício de 

2022, passando a vigorar para o exercício de 2023, o montante de R$ 11.628.000,00 (Onze 
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Milhões, Seiscentos e Vinte e Oito Mil Reais) anuais, a título de duodécimo orçamentário a ser 

transferido para a Câmara Municipal de Altamira. OBSERVAÇÃO: A presente emenda 

modificativa, se aprovada e sancionada, também deverá ser contemplada nas leis que tratam do 

Orçamento Anual e Plano Plurianual do Município de Altamira, que estarão vigentes em 2023. 

Proposta de Emenda Impositiva n.º 027/22, de inciativa do vereador Adevaldo Brito, ao Projeto 

de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 

2023, que destina R$ 20.000,00 (cinte mil reais), ao Rotary Club de Altamira, C.N.P.J n.º 

08.424.381/0001-48, entidade sem fins lucrativos que presta serviço para pessoas carentes há 

mais de 30 anos em Altamira.  Proposta de Emenda Impositiva n.º 028/22, de inciativa do 

vereador Adevaldo Brito, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 185.823,98 (cento e oitenta e cinco mil, 

oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito), ao Sindicato Rural de Altamira, como 

contribuição a construção de uma Unidade de Saúde para o novo Parque de Exposições de 

Altamira.  Proposta de Emenda Impositiva n.º 029/22, de inciativa da vereadora Thais 

Nascimento, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da 

Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 10.000,00, a Associação de proteção dos Animais e 

Meio Ambiente de Altamira – APATA, para realização de consultas e procedimentos cirúrgicos 

em animais.  Proposta de Emenda Impositiva n.º 030/22, de inciativa da vereadora Thais 

Nascimento, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da 

Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 5.000,00, a Associação de proteção dos Animais e 

Meio Ambiente de Altamira – APATA, para aquisição de ração animais em situação de rua. 

Proposta de Emenda Impositiva n.º 031/22, de inciativa da vereadora Thais Nascimento, ao 

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

de 2023, que destina R$ 70.000,00 (setenta mil reais) à Secretaria Municipal de Saúde, para 

aquisição de 01 (um) veículo para auxiliar na realização de agendas diárias e nos atendimentos 

dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil de Altamira – CAPSI. Proposta 

de Emenda Impositiva n.º 032/22, de inciativa da vereadora Thais Nascimento, ao Projeto de Lei 

n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que 

destina R$ 20.000,00, à Secretaria Municipal de Educação, para aquisição de materiais didáticos 

e pedagógicos para as salas de Atendimento Educacional Especializado. Proposta de Emenda 

Impositiva n.º 033/22, de inciativa da vereadora Thais Nascimento, ao Projeto de Lei n.º 

089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que 

destina R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Rotary Club de Altamira para aquisição de cadeiras 

de rodas, que serão distribuídas às pessoas com deficiência no município de Altamira. Proposta 

de Emenda Impositiva n.º 034/22, de inciativa da vereadora Thais Nascimento, ao Projeto de Lei 

n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que 

destina R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) à Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de 01 

(uma) Ambulâncha para atendimento emergencial no postinho de saúde da Ilha do Chicote.  

Proposta de Emenda Impositiva n.º 035/22, de inciativa da vereadora Thais Nascimento, ao 

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

de 2023, que destina R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Secretaria de Cultura para apoio ao 

evento FESTFAL (Festival Folclórico de Altamira). Proposta de Emenda Impositiva n.º 036/22, 

de inciativa da vereadora Thais Nascimento, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as 

Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 10.823,98 (dez mil, 

oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) para  apoio ao Evento Forró 

APAEXONADO. Proposta de Emenda Impositiva n.º 037/22, de inciativa da vereadora Tânia 
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Souza, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023, que destina R$ 15.000,00, para a Secretaria Municipal de Integração 

Social – SEMIS/Coordenação de Esporte, para aplicação no Evento da Cultura Negra, 

patrimônio material e imaterial: Oficina de dança Afro, Desfile Afro da Cia de Dança Conexão 

dançar África e Teatro. Proposta de Emenda Impositiva n.º 038/22, de inciativa da vereadora 

Tânia Souza, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da 

Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a Secretaria 

Municipal de Saúde, através da Associação de Proteção de Animais e do Meio Ambiente de 

Altamira – APATA, CNPJ n.º 19.522.047/0001-43, para custear a construção do Abrigo de 

Animais. Proposta de Emenda Impositiva n.º 039/22, de inciativa da vereadora Tânia Souza, ao 

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

de 2023, que destina R$ 102.911,99 (cento e dois mil, novecentos e onze reais e noventa e nove 

centavos), para aplicação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para compra de 

equipamentos. Proposta de Emenda Impositiva n.º 040/22, de inciativa da vereadora Tânia 

Souza, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023, que destina R$ 12.911,99 (doze mil novecentos e onze reais e noventa e 

nove centavos), para o Rotary Clube de Altamira, Entidade sem Fins Lucrativos CNPJ n.º 

08.424.381/0001-48, para reforma e pintura da Capela Mortuária. Proposta de Emenda 

Impositiva n.º 041/22, de inciativa da vereadora Tânia Souza, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, 

que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE ALTAMIRA-PARÁ- APAE CNPJ n.º 84.001.981/0001-81, Entidade sem 

Fins Lucrativos, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência 

intelectual e múltipla. Proposta de Emenda Impositiva n.º 042/22, de inciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime, ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração 

da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 102.911.99, à Secretaria Municipal de Saúde a fim 

de que tais recursos sejam utilizados, especificamente, na execução do Programa “SAÚDE 

ITINERANTE”, que tem por finalidade levar serviços de saúde à zona rural do município de 

Altamira. Proposta de Emenda Impositiva n.º 043/22, de inciativa do vereador Enfermeiro Jaime, 

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

Orçamentária de 2023, que destina R$ 102.911.99, ao Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA, 

a fim de que este utilize tais recursos na instalação da estrutura de arruamento do novo Parque de 

Exposição. Proposta de Emenda Impositiva n.º 044/22, de inciativa do vereador Juares Giachini 

(Palito), ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023, que destina R$ 102.911.99, à Secretaria Municipal de Educação a fim de 

que esta utilize tais recursos, especificamente, em qualquer assunto pertinente à creche Irene 

Heck, sediada no distrito de Castelo de Sonhos. Proposta de Emenda Impositiva n.º 045/22, de 

inciativa do vereador Juares Giachini (Palito), ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre 

as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, que destina R$ 51.455,99, à 

Secretaria Municipal de Saúde a fim de que esta utilize tais recursos, especificamente, em 

qualquer assunto pertinente ao Posto de Saúde Santa Luzia, sediado no distrito de Castelo de 

Sonhos.  Proposta de Emenda Impositiva n.º 046/22, de inciativa do vereador Juares Giachini 

(Palito), ao Projeto de Lei n.º 089/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023, que destina R$ 51.455,99, à Secretaria Municipal de Saúde a fim de que 

esta utilize tais recursos, especificamente, em qualquer assunto pertinente ao Posto de Saúde 

Cachoeira da Serra, sediado no distrito de Cachoeira da Serra. LEITURA, DISCUSSÃO E 
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VOTAÇÃO: Indicação n. º 1089/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere 

ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, interceder junto ao Governo do 

Estado, através da Secretaria competente, implantar em Altamira, o Programa Usina de Paz.  

Indicação n. º 1105/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar 

os serviços de Infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada e pavimentação asfáltica 

na Rua do Sanatório, no bairro Dom Lorenzo.  Indicação n. º 1085/2022, de iniciativa da 

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

Municipal de Altamira, interceder junto ao senhor Helder Barbalho - Governador do Estado do 

Pará, para a construção de um Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação-CIIR para o 

município de Altamira e Região. Indicação n. º 1086/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

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

Secretaria competente, reforme a praça Pio XII - Conhecida como Praça do Mattias.  Indicação 

nº 1084/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

— Prefeito de Altamira, através da Secretaria competente, realize a reforma do prédio do CAPS 

Adulto (Centro de Atenção Psicossocial). Indicação nº 1081/2022, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, através da Secretaria competente, a construção de uma praça com uma 

quadra esportiva e academia ao ar livre com internet livre na comunidade Michila. Indicação nº 

1082/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, através da Secretaria competente, realizar 

os serviços de pavimentação asfáltica ou bloqueamento com infraestrutura, calçamento, linha 

d'água, galeria pluvial e acessibilidade nas ruas: Acesso 3, acesso 4 a Travessa Monte Sião e em 

toda frente das residências que margeiam a rodovia transamazônica, no bairro liberdade. 

Indicação nº 1087/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que indique ao excelentíssimo 

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

realizar o serviço de Tapa-Buraco, entre Pedro Miranda e esquina da Joaquim Acácio do Bairro 

Brasília. Indicação nº 1088/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que indique ao 

excelentíssimo senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal de Altamira, através da 

Secretaria competente, que seja anexado nos processos de TFD (Tratamento Fora de Domicilio), 

cópia simples do comprovante de conta bancária (cartão bancário ou Conta Corrente) do 

paciente/ acompanhante, para facilitar no recebimento da ajuda de custo. - Indicação nº 

1097/2022, de iniciativa da vereadora Thaís Nascimento, quer sugere ao Senhor Claudomiro 

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

com pavimentação asfáltica na Rua Salustiano de Almeida, no bairro Jardim Independente I.  

Indicação nº 1098/2022, de iniciativa da vereadora Thaís Nascimento, quer sugere ao senhor 

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

infraestrutura com pavimentação asfáltica na Rua Antônio Penna, no bairro Ibiza. Moção nº 

44/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, enaltecendo o trabalho realizado pelo Hospital 

Público de Castelo dos Sonhos. AVULSOS:  Ofício n.º 140/2022/GAB, encaminhado pelo 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeitura Municipal de Altamira, encaminhando o Veto ao Projeto 

de Lei n.º 080/22. Ofício n.º 022/2022/GAB, encaminhado pelo vereador Enfermeiro Tércio 

Brito, justificando sua ausência. Em seguida o senhor Presidente disse: quero falar sobre o PL 

111, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo desafetar de forma parcial bem de uso 

comum do povo que menciona para classe de bens dominiais e dá outras providências. Acho que 

vossas excelências se recordam do PL 111, que trata daquela área que foi doada ao estado para 
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construção do IML e que não foi pela clausula de reversão o município está retomando essa área 

para a classe de bens dominiais do município. Então houve quem questionasse para que seria 

utilizada a área. Chegou até ao Legislativo através do Executivo a informação que nessa área 

será construída a Escola de Música do município de Altamira. Até porque houve um 

questionamento por parte de alguns vereadores que votaram contrário ao PL qual seria a 

destinação para a área e chegou aqui no Legislativo a informação de que o Executivo vai usar 

para construção do prédio da Escola de Música do município de Altamira. Outra informação 

repactuação com vossas excelências chegou hoje na Câmara relatório resumido da execução 

orçamentária o REREU que trata da síntese da prestação de contas do primeiro quadrimestre do 

exercício fiscal e financeiro de 2022. Nós tínhamos agendado audiência pública dessa prestação 

de contas para o dia 09 de junho quinta-feira. Consulto vossas excelências com a finalidade de 

repactuar para o dia 17 de junho para que assim vossas excelências tenham tempo para estudar o 

REREU que é o relatório resumido de execução orçamentária. Então repactuado vamos 

encaminhar ofício para vossas excelências para formalizar essa compactuação do dia 09 para o 

dia 17 de junho a prestação de contas do 1º quadrimestre do exercício fiscal e financeiro do 

município de Altamira. O senhor Presidente registrou a presença do Dr. Claudio Silva, médico 

há mais de 50 anos exercendo sua profissão em nosso município. Em seguida o senhor 

Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 1089 e 1105/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  

Indicações n.ºs 1085 e 1086/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

Indicação nº 1084/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira.  Indicações nºs 1081 e 

1082/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações nºs 1087 e 1088/2022, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações nºs 1097 e 1098/2022, de iniciativa da vereadora 

Thaís Nascimento. Moção nº 44/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck. 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 1081 e 1082/2022, de inciativa do 

vereador Assis Cunha. Agradeceu. 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 1087 e 1088/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 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 

1085 e 1086/2022, 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 1089 e 1108/2022, 

de iniciativa do vereado Silvano Fortunato. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente solicitou 

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

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

queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente 

submeteu para VOTAÇÃO. Indicações n.ºs 1089 e 1105/2022, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato. indicações n.ºs 1085 e 1086/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo. Indicação nº 1084/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações nºs 1081 e 

1082/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações nºs 1087 e 1088/2022, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações nºs 1097 e 1098/2022, de iniciativa da vereadora 

Thaís Nascimento. Moção nº 44/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck. Aprovadas a 

unanimidade. Em seguida o senhor Presidente disse: reforçando o pedido de vossa excelência 

consulto vossa excelência e como temos dois membros da Comissão de Constituição, Justiça e 
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Redação na Mesa que é o Relator Davi Teixeira e a vereadora Socorro do Carmo – membro, 

estamos pedindo para os vereadores agendarem para quinta-feira próxima as 9:hs para uma 

reunião com a Comissão CCJ e com a Secretaria de Regularização Urbana para tratar do PL 121, 

que foi lido hoje. 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 a vereador João Estevam, após os cumprimentos disse: quero 

agradecer a um grande amigo que nos fez uma visita no Assurini Deputado Estadual  Eraldo 

Pimenta para assim fazer a entrega de dois trator de pneu para duas associação uma delas 

associação do Babaquara onde segunda informações tem 80 famílias lá e  que precisa de um 

trator para os agricultores poderem produzir mais e com qualidade. também um trator de pneu 

que foi doado para o Nova Canãa, Picadinho, Picadão, tenho certeza que a produção vai 

aumentar com esses tratores que nosso Deputado Eraldo Pimenta doou. Os trabalhos já vão 

começar a vereadora Enfermeira Socorro solicitou um aparte a qual foi concedida: após os 

cumprimentos disse: gostaria de saber em relação a manutenção dessas máquinas como vai ficar 

a manutenção, abastecimento? Dando continuidade o vereador João Estevam disse: essa questão 

ainda não tivemos essa discussão. Agradeceu. O vereador Silvano Fortunato solicitou um 

aparte a qual foi concedida após os cumprimentos disse: complementando esses equipamentos 

ficará com essas associações? O vereador João Estevam disse sim, eles estão vindo conversar 

com o Prefeito, eu não sei ainda se a associação é legalizada. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Davi Teixeira após os cumprimentos disse: realizei visita nessa semana ao 

CAPS adulto e infantil, conversamos com os profissionais quais as necessidades, assim destinei 

emenda ao CAPS adulto por exemplo foi destinado para a questão da reforma e também para a 

compra de materiais pedagógico e outros materiais necessários. Para o CAPS Infantil também 

essa necessidade. Fico feliz que outros colgas também destinaram suas emendas para lá, porque 

realmente há uma grande necessidade. Inclusive o CAPS Infantil ele precisa de uma sede própria 

onde funciona hoje é um local pequeno principalmente para atendimento e rodas de conversas 

que existem naquele lugar. Então entendemos que há necessidades. Então precisa de uma sede 

própria urgente e claro posterior a construção de uma sede própria para o CAPS II. Também 

visitei o Secretário de Cultura juntamente com o Valdez que é o coordenador de eventos e 

destinei parte de nossa emenda para lá também. Na sexta-feira, recebi uma denúncia pelas redes 

sociais que foi a demolição de casa no loteamento Viena e prontamente ligamos para o 

PROCON e desde sexta-feira o PROCON se fez presente e mesmo quando estava acontecendo o 

ato da demolição  das casas foi paralisada, havia se uma noticiação que seria sessenta casas que 

poderão ser demolidas isso dito pelos moradores. Ontem fomos lá e fizemos uma reunião 

juntamente com o PROCON juntamente com moradores locais e representantes e via telefones 

representantes da empresa BRTU que é a responsável pelo loteamento. As informações que nos 

foram repassadas foram um pouco desencontradas eles nos falaram que eles tinham feito essa 

demolição porque havia casas que não estavam sendo usadas e assim havia foco de tráfico de 

drogas. Então por isso estavam fazendo limpeza e logo questionamos porque se até mesmo uma 

ação que vai ser realizada por exemplo numa favela se tiver trafego de drogas lá, prontamente 

vai ser denunciada a polícia, mas não tem necessidade de demolir. Pedimos ao PROCON que 

estava representando a Prefeitura para pedir alguma ação judicial, algum documento que 

comprovasse que haveria necessidade de demolição por, mas que tivesse ali em debito aquele 

morador ou mesma aquela pessoa dona daquela casa e não nos foi apresentado nem um tipo de 

documento que comprovasse a necessidade da demolição daquelas casas. Então nos 

preocupamos porque a gerência nacional não tinha muitas informações e eram muitos 
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questionamentos. De sexta-feira até o momento houve outras denúncias que também foram 

colocadas, principalmente na questão do pagamento que é feita lá a forma em que é feito o 

pagamento assim o PROCON abriu ouvidoria. Ao final da reunião eles colocaram a situação ao 

jurídico que ainda vai realizar reunião ainda essa semana com o PROCON e outros 

representantes da Prefeitura. Durante toda essa semana o PROCON abriu essa ouvidoria e vai 

estar recebendo essas e outras denúncias e também para levar ao Ministério Público. Então vale 

dizer que este loteamento ainda não foi passado para a Prefeitura porque tem algumas 

irregularidades. Há pouco tempo estava conversando com os secretários do PROCON e o Vice-

Prefeito em uma reunião para tratar desse assunto. Mas dizer que enquanto Câmara e também 

quanto ao PROCON está fazendo seu papel. O loteamento precisa esclarecer porque estão 

fazendo isso, não há nem um documento que comprove e se não houver nem um tipo de 

entendimento de bom senso esse caso será na verdade já estar sendo levado ao Ministério 

Público. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo 

após os cumprimentos disse: gostaria de dizer aos senhores e senhoras que visitei neste final de 

semana algumas localidades do Assurini onde tivemos no Babaquara, visitamos o ramal até ao 

final vimos algumas necessidades e assim estarei conversando com o Executivo Municipal. 

Visitamos também o Pimentel que é os Quatro Bocas aonde a Unidade de Saúde já estar 

adaptada à equipe. Conversamos com a Secretaria de Saúde aonde temos uma técnica de 

enfermagem para estar resolvendo a questão da imunização aqui no Ilvanir Denardin para que 

em breve aquela Unidade de Saúde que aquele povo tanto precisa que aquela Unidade possa ser 

aberta. Também fomos no Ituna que faz parte de Senador José Porfírio. Temos uma demanda a 

qual passei para a secretária Priscila Couto, a questão do lixo aonde foi recolhido. A Viação e 

Obras faz esse trabalho também da coleta do lixo na Princesa do Xingu e com a conversa que 

tive com a Priscila foi recolhido o lixo. Tivemos também na comum idade Jardim I, onde mora o 

Agente de Saúde Valdecir, onde tinha uma parte que a Equatorial só chegou depois que as 

pessoas mudaram. Então fizemos ofício para a Equatorial e essas pessoas agora tem energia, 

faltava somente um senhor lá no final, mas já iam colocar a energia dele também. Agradeço a 

Equatorial por ter atendido o pedido dessa vereadora e que agora no Bom Jardim I todos os 

moradores agora têm energia elétrica. Agradeceu. Estive na sexta-feira na SEMAPS a secretária 

irmã Neves e a 1º dama visitando a ocupação dos carroceiros Santa Benedita onde a SEMAPS 

fez um levantamento das famílias n o Santa Benedita na ocupação dos carroceiros. Também 

fomos lá ocupação Lama Negra visitamos também algumas famílias e aonde o vereador Olailton 

conseguiu com a Equatorial a questão dos postes e nós também já falamos com a responsável da 

DIP para que possa colocar os braços da iluminação pública que foi um dos pedidos maiores na 

visita no Lama Negra. Devido às fortes chuvas quem anda no Assurini sabe solicitamos a 

secretária Priscila no Itapuama a questão daquela ponte próximo a igreja para que seja 

recuperada com brevidade aquela ponte devida as fortes chuvas têm um lado da ponte devido a 

água apodreceu um lado da ponte, então falei tanto com a Priscila quanto com o Prefeito para 

que viabilize essa ponte. Agradeceu. O senhor Presidente Silvano Fortunato disse: gostaria de 

colocar algumas informações o Decreto do Governo do Estado que foi publicado ontem ele fala 

sobre a flexibilização de mascaras em lugares abertos e fechados com medidas restritivas. Porém 

no artigo 12 ele deixa facultado aos municípios através de ato próprio que deliberem de acordo 

com o perfil epidemiológico de cada um e das suas equipes de epidemiologia a flexibilização ou 

não em espaços abertos e fechados sobre o uso da máscara como medida sanitária. Eu já tive 

duas conversas com o Prefeito Municipal e ele tem se mostrado resiliente e ao mesmo reticente 

em fazer essa flexibilização sobre o uso da máscara em ligares abertos e fechados aqui no 
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município. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das 

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 sete dias do mês de junho 

do ano de dois mil e vinte e dois.  
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