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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA QUINZE DE 

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte à hora regimental reuniram-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de Andrade 

Mello, os senhores vereadores: Isaac Costa da Silva, Aldo Boaventura, Dr. Edvam Duarte dos 

Santos, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, João Estevam da 

Silva Neto, José Reinaldo Ferreira, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e Victor Conde de 

Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino 

Nacional. Em seguida solicitou o vereador Isaac Costa, que fizesse a chamada nominal das senhoras 

e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião de Deus. Mandando 

justificar a ausência do vereador Raimundo Sousa Aguiar (doente). Estando ausentes os vereadores: 

Waldecir Aranha Maia Júnior, João Roberto Mendes, Irenilde Pereira Gomes e Roni Emerson 

Heck. Em seguida o senhor Presidente submeteu a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia oito de 

dezembro do ano de dois mil e vinte. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. 

Aprovada com abstenção dos vereadores: Aldo Boaventura, José Reinaldo e Victor Conde. Em 

seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Isaac Costa, 

que faça a leitura da matéria. SÓ LEITURA:  Portaria n° 145/2020 que institui a equipe de 

TRANSIÇÃO do Poder Legislativo de Altamira Legislatura 2017/2020. Leitura Final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Saúde. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, após os cumprimento disse:  hoje 

agradeço a todos os colegas vereadores, servidores dessa Casa, a população em geral que de alguma 

forma muito contribuíram com meu mandato. Dizer que desejo o sucesso aos vereadores reeleitos e 

os eleitos, assim como o Prefeito Claudomiro Gomes, que consiga fazer um bom trabalho. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, após os cumprimentos 

disse: cumprimento todos os edis dessa Casa, o Prefeito eleito Claudomiro Gomes e aos vereadores 

eleitos sejam todos bem vindos. Quero9 agradecer a todos que me reelegeram, aos colegas 

vereadores, servidores dessa Casa. Desejar feliz natal e feliz ano novo a todos. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, após os cumprimentos disse: cumprimento 

a todos os colegas vereadores, Prefeito eleito Claudomiro Gomes, enfim a todos que estão presentes. 

Agradeço a todos pelo período que estive nessa Casa lutando pelo bem comum da população de 

nossa cidade de Altamira. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, após 

os cumprimentos disse: nesse momento quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar 

aqui. Agradeço a todos os colegas vereadores eleitos e não reeleitos, servidores dessa Casa, em fim a 

todos os eleitores que a mim co0nfiaram seu voto. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador José Reinaldo, após os cumprimentos disse: dizer que hoje gostaria de poder contemplar 

com o sorriso desses servidores que aqui estão mas que infelizmente não é isso que estamos vendo. 

Dizer que é de coração partido que estamos encerrando esse mandato. Agradeço a todos vereadores, 

servidores públicos, assessores e principalmente a população de Altamira. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Isaac Costa, após os cumprimento disse:   nesse momento quero 

agradecer a todos que aqui estão presentes, os colegas vereadores reeleitos e não reeleitos, os que 

foram eleitos, os servidores dessa Casa. Desejar sucesso boa sorte ao Prefeito Claudomiro Gomes. 

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras 

e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. 
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Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 

dois mil e vinte.  
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