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ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DA 

LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um à hora regimental reuniram se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Silvano Fortunato da Silva, 

os senhores vereadores: Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Thais 

Miranda Nascimento, Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva Teixeira, Eládio Farias de Oliveira, 

Francisco de Assis Cunha, Ivonnelson Alves Soares, João Estevam da Silva Neto, Juarez Giachini, 

Olailton Carvalho Ferreira, Roni Emerson Heck, Tania Souza da Silva e Tercio Gustavo Affonso 

Tápias Schwamback Storch Brito de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a 

ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional. Em seguida convidou os senhores Vandejaime e Socorro 

do Carmo para recepcionar e trazer ao Plenário, o senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito 

Municipal de Altamira, para tomar assento na Mesa de Trabalho. Em seguida o senhor Presidente disse: 

Considerando que a Reunião era especial pois, trata-se da abertura dois trabalhos da Legislatura 

2021/2024, a palavra será facultada primeiramente as senhoras e senhores vereadores. Fazendo uso da 

palavra o vereador Adevaldo Brito, fez seus cumprimentos aos nobres pares e agradeceu a presença dos 

demais presentes. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime, que fez seus cumprimento aos 

nobres pares e agradeceu aos demais presentes. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo, fez seus cumprimentos aos nobres pares e agradeceu aos demais presentes. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os cumprimentos solicitou ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que olhe com bons olhos para o município de Altamira. 

Afirmou também que será grande aliada as mulheres do nosso município, através de seu mandato. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, fez seus cumprimentos aos nobres 

pares e aos demais presentes. Em seguida fez uso da palavra o vereador Eládio Farias, fez seus 

cumprimentos aos nobres pares e aos demais presentes. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis 

Cunha, após os cumprimentos disse:  não poderia deixar de agradecer a todos que em mim confiaram seu 

voto. Tenho fé que ao final desse mandato a vitória de todos os seguimentos dessa legislatura tanto da 

zona urbana quanto da zona rural. Também não poderia esquecer de agradecer a todos do Assurini, dos 

Travessões da Firma, Jaraninha, Picadinho, Picadão, Cajueiro e Lage. Agradecer também a todos de 

Castelo de Sonhos que confiaram em mim, dizer a todos os colegas vereadores e ao povo altamirense que 

quero continuar contribuindo com minhas indicações de certa forma junto ao Prefeito Municipal o homem 

do campo como da zona urbana. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra o vereador Ivonnelson Alves, 

após os cumprimentos disse: agradeço a todos que a mim confiaram seu voto. Dizer que é uma 

responsabilidade muito grande ser representante de uma região tão grande e extensa não só do Assurini, 

mas como Altamira, mas vou me empenhar dar o melhor de mim sem fugir da minha responsabilidade. 

Dizer que levanto a bandeira da agricultura devido nosso município ter um forte desenvolvimento tanto 

pecuária quanto cacaueira, então já levanto essa bandeira já há vinte anos no Assurini. Dizer aos colegas 

pares que não vamos ter dificuldades de desenvolver nossos trabalhos. Quero agradecer ao nosso Prefeito 

Claudomiro Gomes, pela parceria, dizer que estarei sempre ao lado do povo. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador João Estevam, que após os cumprimentos disse: em nome do nosso Prefeito 

Claudomiro Gomes e Vice-Prefeito Jorge Gonçalves cumprimento a todos os presentes. Agradeço a todos 

os que a mim confiaram mas uma vez seu voto. Quero dizer ao Prefeito Claudomiro Gomes e a todos os 

colegas vereadores que o projeto que vier do Executivo e dos colegas vereadores for a benefício da 

população altamirense estarei votando a favor porque tenho certeza que será para o desenvolvimento de 
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nossa cidade de Altamira. Agradecer não somente aos moradores do Assurini, mas de toda nossa cidade 

que em mim confiaram esses novecentos e quarenta e um votos. Vou honrar as promessa feitas na 

campanha, juntamente com o Prefeito Claudomiro Gomes, resolver qualquer situação, principalmente com 

os agricultores que uma das dificuldades e com estrada. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Juarez Giachini, após os cumprimentos disse: quero dizer que me coloco à disposição da 

população juntos aos nobres colegas fazer um trabalho que venha beneficiar o povo para fazer a diferença, 

conforme foi a nossa proposta de campanha. Então coloco aqui meu nome à disposição para todos os 

trabalhos que forem necessários, que forem justo e que forem justos e que forem em benefício da nossa 

população de Altamira, Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, Vila Canopus, Vila Cabocla enfim a todas 

localidades do nosso município. Eu represento um distrito que fica há mil quilômetros da sede do nosso 

município, lá passamos por muitas dificuldades igualmente a população de Altamira passa com a graça de 

Deus e com a força do nosso trabalho iremos alcançar nossos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador enfermeiro Olailton Carvalho, após os cumprimentos disse: dizer que vocês não tem noção o 

quanto meu coração está pulsando de alegria nesse momento dizer que como vereador faço parte dessa 

transformação, dizer que faço parte dessa mudança que na verdade sou funcionário do povo com o 

compromisso de servir exclusivamente a população de nossa cidade. Dizer a todos que nos ouve e 

acompanha nas redes sociais que neste momento democrático e festiva falar nessa tribuna onde discurso 

pela terceira vez dizer que é difícil sentir em poucas palavra a emoção nesse momento especial discursar 

nessa tribuna como representante do povo. Esse momento simbolizar a realização de um desejo que se 

tornou possível no dia quinze de novembro de 2020, quando quase mil e quinhentos altamirense votaram 

em mim. Dizer que foi uma campanha limpa e de muita luta. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Roni Heck, após os cumprimentos disse: agradeço aos mil novecentos e vinte e um votos, votos 

de confiança na sua maioria aqui na sede. Mas também em Castelo de Sonhos, Cachoeira da Serra, Vila 

Canopus e Vila Cabocla no qual tenho grande admiração porque lá atingimos quase cinquenta por cento 

dos votos para vereador naquelas localidades. Senhoras e senhores vereadores estamos iniciando um 

tempo aonde temos grandes desafios. Uma Câmara renovada aonde nos seus quinze vereadores dez estão 

iniciando aqui seu mandato pela primeira vez. Então é um final de uma leitura que nós vereadores temos 

que ver temos que perceber e temos que refletir, aquilo que queremos para nosso futuro, aquilo que 

queremos para nosso município, os grandes temas deste município certamente passarão por aqui e os 

grandes desafios também. Um grande desafio Presidente é o diálogo das instituições. As instituições 

precisam manter constantemente o diálogo para que os temas possam sair realmente do papel. A 

Constituição é clara que diz numa clausula aonde os Poderes Executivo Legislativo eles devem ser 

independentes, porém harmônicos deve existir essa harmonia, deve também existir essa independência, 

aquilo que diz e aquilo a lei Orgânica do nosso município e aquilo que compete a função de cada Poder. 

Certamente esses desafios passarão pela geração de emprego e renda também em nosso município. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tania Souza, após os cumprimentos disse: quero 

dizer que não é fácil ser vereador, dizer que cada um está trazendo muita angustia que passamos por 

momentos difíceis, precisamos do apoio da população. Sabemos que estamos enfrentando problemas com 

falta de água, sabemos que a saúde está delicada que estamos passando por esse processo de pandemia, 

mas estamos lutando junto com o Prefeito dando ideias. Dizer que em dois meses não se pode ver 

maravilhas. Quero agradecer a todos que a mim confiaram seu voto.  Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador enfermeiro Tércio Brito, após os cumprimentos disse: quero agradecer os meus 

familiares, amigos que me acompanharam nesse desabrochar que hoje se inicia-se. Esse mandato me foi 

confiado oitocentos e trinta e seis eleitores de forma espontânea e democrática que foi confiado ao 
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enfermeiro Tércio. Serei aqui na Câmara o que sempre fui aberto ao diálogo. O mais importante são os 

interesses dessa gente aqui representadas por mim. Quando digo isso Prefeito Claudomiro Gomes, quero 

lhe parabenizar pela iniciativa de ontem pela reunião realizada com todos os vereadores e com todos os 

secretários para que possamos juntos resolver os problemas do nosso município, assim esquecendo om 

partido A, B assim visando o que é melhor para nosso município. Agradeceu. Em seguida o senhor 

Presidente facultou a palavra ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal de Altamira, que após 

agradeceu a presença de todos presentes e toda a população de Altamira, que é a maior autoridade do 

município, e razão principal de estarmos todos aqui, pois foi com o voto do povo que fomos eleitos para 

nossos cargos. As vereadoras e os vereadores, as servidoras e os servidores públicos municipais do 

Executivo e do Legislativo, as secretárias e os secretários municipais. Eu e nossa equipe do gabinete na 

prefeitura, estamos em nossas funções para servir ao povo. Todos nós temos o dever de resgatar a 

cidadania, promover a paz e o bem-estar social, devolver ao povo, em obras e serviços de qualidade, tudo 

o que a prefeitura arrecada, para que altamira volte a ser feliz. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa 

luta. Temos fé que, juntos, vamos vencer os enormes desafios que temos pela frente. Excelentíssimo 

senhor vereador Silvano Fortunato, Presidente da Câmara Municipal de Altamira. Em seu nome saúdo 

todos os demais senhores vereadores e senhoras vereadoras. Excelentíssimo senhor Jorge Gonçalves, vice-

Prefeito Municipal. Ilustríssimas senhoras secretárias municipais. Ilustríssimos senhores secretários 

municipais é com muita honra que ocupo a tribuna desta Casa Legislativa, para apresentar a Mensagem do 

Poder Executivo ao Poder Legislativo, neste início de Legislatura, as senhoras vereadoras e os senhores 

vereadores têm a mesma missão que abracei a de realizar profundas e significativas transformações. Na 

missão constitucional do Poder Legislativo, sua contribuição se traduz propondo leis e nos ajudando a 

fiscalizar as ações de todas as secretarias. Para além das obras e serviços públicos de qualidade que a 

população reclama de nós, as principais mudanças que tanto defendemos, e que já se fazem sentir na 

opinião pública, é na forma republicana e justa da relação entre representantes e representados. Não havia 

mais como suportar anos e anos de atraso, abandono, descaso, má gestão, desvios de todo tipo, que 

impactavam não apenas no baixo volume e no reduzido alcance dos serviços, como também na baixa 

autoestima das pessoas, que conviviam com a frustração de suas expectativas em relação aos poderes 

estabelecidos e aos detentores desses poderes. Foi esse quadro que nos motivou a plantar a esperança no 

coração das pessoas e encarar o árduo desafio de realizar as mudanças necessárias. Não foi fácil, mas 

conseguimos fazer com que a população acreditasse, como nós, que um novo tempo era possível. Só 

dependia da fé e da coragem de, juntos, acreditar nele e fazê-lo acontecer. A campanha eleitoral já se faz 

longe. O novo tempo chegou, trazendo, desde o início, os novos desafios e enormes dificuldades, que têm 

consumido nossas energias e nos fazendo gastar muito do recurso mais precioso que temos o tempo. O 

tempo, que tanto gostaríamos de usar para produzir as realizações que a população espera de nós, tem sido 

gasto no enfrentamento responsável de uma infinidade de obstáculos que temos encontrado. Não vou 

repetir aqui tudo o que tenho dito, reiteradas vezes, em entrevistas e comunicados à população. Mas 

preciso registrar que a cada dia nos deparamos com surpreendentes irregularidades e desvios praticados 

pela gestão que nos antecedeu. O tempo agora é outro. Mas as consequências dos erros passados 

continuam demandando muitos de nossos esforços para sua correção, causando entraves para a 

reconstrução administrativa e política de nosso município, nosso primeiro dever. Mas se a população 

acreditou na   esperança que nos fez chegar até aqui, será a perseverança que nos fará prosseguir e cumprir 

todos os compromissos de nosso Programa de Governo, que foi construído ao longo de meses e meses de 

diálogos democráticos, com moradores de todos os bairros e distritos, e também com pessoas de todos os 

segmentos da sociedade, que ajudaram a elaborar este projeto. ADMINISTRAÇÃO: de todos os 
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problemas encontrados, o que nos causou o maior impacto foi a completa desorganização da folha de 

pagamentos. Não foi fácil pagar dois salários num único mês e continuamos trabalhando dobrado, 

inclusive aos finais de semana, até tarde da noite, para tentar pagar a terceira folha este mês, que é a folha 

de fevereiro. Tivemos que implantar um novo sistema informatizado de folha de pagamentos, pois o que 

funcionava, até então, havia sido instalado em 1997.  Dezembro foi pago com atraso e janeiro também, 

tudo por conta da absoluta falta de informações oficiais sobre o funcionalismo e de recursos para cumprir 

em tempo hábil esses compromissos com nosso funcionalismo. As servidoras e os servidores públicos 

municipais foram cruelmente prejudicados, na ânsia de tentar inviabilizar essa gestão, pelos que deixaram 

o poder no ano passado. Mas nós estamos conseguindo colocar as coisas no lugar e seguimos resolvendo 

todos os problemas. Instalamos uma Comissão que está ouvindo os diaristas e prestadores de serviço que 

ainda não receberam dezembro, por falta de constarem na folha de pagamento enviada ao TCM pela 

gestão anterior. Venceremos todos os desafios! Nosso principal objetivo continua sendo com a mudança. 

E para mudar, é preciso coragem e determinação. E muito trabalho. FINANÇAS: A arrecadação de 

recursos públicos municipais sofreu drástica redução, diante da baixa capacidade de realizar cobranças e 

fiscalizações adequadas, tanto na questão do ISS quanto no IPTU, principais impostos municipais. As 

informações contábeis do município estão ainda em fase de reorganização, pois a transição não ocorreu 

como manda a lei. Não havia relatórios financeiros para se ter um balanço dos recursos existentes. Não 

nos foi repassada a movimentação bancária dos últimos três meses. Altamira sofreu com o impacto do 

rombo deixado pela Administração anterior, estimado em aproximadamente 200 (duzentos milhões de 

reais). Para um município que tem arrecadação média anual de 280 (duzentos e oitenta milhões de reais), 

percebe-se o grau de gravidade do quadro financeiro com o qual nos deparamos ao assumirmos a 

prefeitura, em 4 de janeiro. Nossa meta é recompor as finanças do município com ações de arrecadação, 

mostrando para a população que, nesta gestão, tudo o que a prefeitura arrecadar será revertido em obras e 

serviços em benefício do contribuinte. Para isso, é preciso conscientizar a população sobre a importância 

de pagar os impostos e que esse pagamento será devolvido em saúde, educação, infraestrutura e outros 

setores. EDUCAÇÃO: Entre todas as áreas de atuação da Prefeitura, a mudança na Educação é a 

prioritária. Ainda que na área da Saúde as ações tenham o caráter da emergência, diante da pandemia e 

outras necessidades de atendimento ao público, que também estamos reorganizando, compreendo que 

somente a Educação Integral de qualidade pode mudar os destinos de Altamira, consolidando uma 

mudança perene, afastando nossa gente desta cultura de corrupção e descaso que se implantou em nosso 

município. A construção de uma consciência de cidadania e dos direitos de pessoas humanas, 

contribuintes, consumidores e eleitores, é o que fará com que as mudanças sejam perenes e sólidas. 

Recebemos a Secretaria e a rede municipal de ensino em sérias dificuldades. A comunidade escolar está 

desestimulada, situação agravada pela pandemia e o isolamento social. Nosso compromisso com a 

qualidade do ensino já se concretizou com a decisão de convocar os aprovados no último concurso 

público. Já chamamos 181 (cento e oitenta e um) professores e outros serão chamados, para qualificar a 

educação municipal e preparar a SEMED para entregar ensino de excelência em todas as escolas. Já 

elaboramos convênio com o Instituto Maria de Mattias, para ampliar a oferta de vagas e do ensino de 

qualidade. Já renovamos também a parceria com a APAE, valorizando a Educação Especial. Também 

iniciamos as tratativas com a Polícia Militar do Pará, para a implantação da primeira Escola Cívico-Militar 

em nossa cidade, em atendimento as demandas que recebemos ainda na campanha política. Num breve 

relatório sobre o que encontramos na área da Educação, podemos destacar: 1- déficit de vagas para 

creches. 2- deficiências no processo de alfabetização, isto é, a criança não estava tendo sua alfabetização 

consolidada no 2º ano do ensino fundamental. 3-  escolha dos diretores e coordenação pedagógica por 
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indicação política. Nesses dois primeiros meses, já conseguimos: 1- aumentar a oferta de vagas e 

estabelecer critérios mais justos na central de vagas. 2-  Fortalecer o Programa Tempo de Aprender, com 

capacitação dos professores alfabetizadores (Jardim I e II, 1º e 2º ano. 3- estabelecer processo seletivo 

com critérios técnicos para escolha dos diretores e coordenadores. Entre os desafios a curto e médio prazo, 

a SEMED tem como metas: 1- construir pelo menos uma creche e criar a gratificação para professores 

alfabetizadores. 2- garantir que 100% das crianças sejam alfabetizadas na idade certa, isto é, até o 2º ano, 

entre 6 e 7 anos de idade. 3- alfabetização dos alunos do 3º ao 5º ano, defasados ou não. 4- instituir 

processo seletivo com análise curricular, prova escrita, entrevista, análise psicológica, análise profissional 

para os cargos de diretor escolar, coordenador pedagógico e secretário escolar, bem como processo 

seletivo simplificado para demais contratos temporários, em atendimento restrito a necessidades 

temporárias. SAÚDE, nossos esforços se dividem entre atender as demandas emergenciais causadas pela 

pandemia do novo corona vírus, ao mesmo tempo em que recuperamos e ampliamos a capacidade de 

atendimento de todas as outras necessidades da população, no sistema municipal de saúde. Duas novas 

Unidades Sentinela, de referência para atendimento inicial a casos suspeitos de Covid-19 foram instaladas 

e estão em funcionamento, desafogando a busca por leitos na rede hospitalar local e evitando a 

necessidade de um hospital de campanha. Tudo para evitar o agravamento dos sintomas, tratando os 

pacientes ainda no estágio inicial da doença. Ainda assim, fizemos gestões junto ao governador para que o 

Estado contrate leitos do Hospital Santo Agostinho, para que este possa receber pacientes de outras 

enfermidades, que se encontram no Hospital Municipal(HGA), o qual passaria por adequações, a fim de se 

transformar em retaguarda para casos médios e graves de Covid-19. A Sespa já está realizando tratativas 

neste sentido e esperamos que em breve esta situação seja resolvida. A vacinação contra a Covid-19 segue 

normalmente, de forma organizada e seguindo o Plano Estadual de Vacinação. No início da gestão 

encontramos problemas que travaram o funcionamento da secretaria de saúde: Falta de transição, em 

especial em relação às questões financeiras, contratos de pessoal e de licitação. Licitações todas 

encerradas em 31/12/2020, sem possibilidade de aditamento O oxigênio para atendimento a casos graves 

de Covid-19 e outras emergências estava na iminência de faltar. Conseguimos resolver de forma 

emergencial. Equipamentos da rede sucateados (aparelhos de hemograma, gasometria, raio-x, etc.). 

Ambulâncias sucateadas e frota de veículos sem manutenção.  Alto custo de manutenção da Unidade 

Hospitalar -HGA pelo Município, com uma folha de aproximadamente R$ 1.400.000,00 e com um teto 

MAC de AIH de apenas 380.000,00. Apesar de todas as dificuldades, conseguimos resolver vários 

problemas encontrados, em curto espaço de tempo:  Implantamos 02 centros de referência para Covid19, 

Reativamos o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid19, com a participação da gestão municipal, 

órgãos de controle, movimentos sociais, ACIAPA e outros. Ampliamos os leitos clínicos dedicados a 

pacientes com Covid-19 na Unidade Hospitalar HGA, de 18 para 28 leitos, entre as principais ações que 

pretendemos desenvolver, estão: Implantação da coleta de exames básicos nas Unidades Básicas de saúde, 

de modo que o usuário não precise se deslocar até o Centro Diagnóstico. Implantação do Núcleo de 

Educação Permanente em Saúde no Município. Ampliação da cobertura da estratégia dos agentes 

comunitários de saúde.  Programação mensal de cirurgias eletivas e ortopédicas. Promoção do 

atendimento médico na zona rural. Viação, Obras e Infraestrutura no departamento de limpeza pública, 

recebemos equipamentos sucateados, com falta de peças e sem manutenção preventiva e corretiva de 

caminhões coletores, caçambas, máquinas pesadas e leves. As condições de trabalho eram inseguras e 

impróprias para realização das atividades, com ausência de programas de segurança e saúde ocupacional, 

falta de equipamentos individuais de proteção básicos e específicos para os garis da coleta, varrição, 

manutenção de praças e canteiros centrais; Ainda convivemos com falta de caminhões coletores 
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adequados para atendimentos de rotas de difícil acesso para caçambas e coletores trucados do total de 14 

coletores que havia no departamento, em janeiro/2021 o DLP estava com apenas 3 coletores em operação, 

entretanto, o departamento conseguiu colocar para operação em média 8 coletores por dia na cidade; Estão 

sendo realizados mutirões de retirada de entulhos nos bairros da cidade, de maneira coordenada com os 

serviços de roçagem e capina de áreas públicas, tais como: quadras, praças, casas de bomba, barracões e 

outros; Ainda em caráter emergencial, todos os bairros já estão sendo atendidos pela coleta de resíduos 

domésticos. Os principais desafios do DLP consistem na implementação dos Programas de Segurança do 

Trabalho; realização de exames admissionais; medições de níveis de riscos para definição de 

quantitativos, aquisição e disponibilização de EPI’s e EPC’s, para cada função desenvolvida no 

departamento. Também é meta de curto prazo o atendimento da coleta pública de resíduos domésticos, 

com pelo menos 15 coletores, para normalização dos serviços prestados, bem como estabelecimento de 

rotas diárias em todos os bairros da cidade. Nós pretendemos, ainda, reestabelecer em breve, os serviços 

de varrição, roçagem e capina em todos os bairros da cidade, de forma contínua, atendendo a um 

calendário que será divulgado previamente. COSALT, as dificuldades que encontramos foram 

praticamente as mesmas: falta de EPI’s e EPC’s; falta de material e falta de equipamentos e mão de obra. 

Mesmo assim, a COSALT já voltou a realizar reparos em vazamentos de água, na rede principal de 

abastecimento, nas caixas de hidrômetro e nos ramais de água. Também já realizamos: manutenção 

corretiva e preventiva nos conjunto moto bomba das casas de bombas dos bairros de distribuição de água e 

a manutenção corretiva nas bombas dos poços tubulares do bairro Paixão de Cristo e Santa Benedita. O 

grande desafio da COSALT é conseguir operar o sistema de distribuição de água em sua totalidade. 

Também estamos buscando junto à empresa Norte Energia apoio para realizar a extensão de rede de 

distribuição de água dentro da Poligonal. A meta da COSALT é atender todos os moradores, conseguindo 

gerar ativos e não passivos financeiros para o município. NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, o quadro não é diferente.  Falta de EPI’s e EPC’s efetivo reduzido falta de máquinas e 

equipamentos entre outras ações já realizadas eu posso listar. A revitalização da iluminação pública da 

Praça do bairro Santa Benedita. Revitalização da iluminação da orla. Revitalização do anel viário. As 

metas da DIP são: a implantação de energia nas comunidades rurais, com o Programa Luz para Todos.  

Investimento na iluminação pública e na construção de praças e áreas de lazer.  Adequar todos os novos 

bairros e conjuntos residenciais com eletrificação e iluminação. No departamento de infraestrutura, os 

problemas encontrados ao assumirmos a gestão foram parecidos, porém agravados pelas condições 

absolutamente precárias de máquinas, equipamento e veículos, além de falta de material necessário para 

serviços emergenciais.  Efetivo reduzido algumas obras já foram realizadas, em caráter emergencial, para 

garantir a trafegabilidade em vias na zona rural que estavam completamente obstruídas. Construção de 

uma ponte no Travessão da 6, área da Princesa do Xingu (ladeira do Albino), que já inauguramos no 

último sábado, bem como reforma completa em outra ponte, no mesmo travessão.  Recuperação de 

acessos no Ramal São Francisco. Essas duas obras foram realizadas em locais onde as chuvas fortes 

interromperam o tráfego de veículos. Execução de tapa buracos em várias vias da cidade. São metas do 

Departamento de Infraestrutura da SEOVI mapear e conhecer a extensão real da malha viária urbana e 

rural. Construção de pontes de concreto na zona rural. Melhorar o sistema de drenagem, terraplanagem, 

construção de meio fio, linha d’água e pavimentação de todas as ruas em situação precária, em caráter 

emergencial. A SEOVI vai prosseguir neste trabalho até a completa recuperação da malha viária urbana e 

de vias de acesso na zona rural. Na também importante área da CULTURA, encontramos deficiência 

estrutural dos espaços culturais, que se encontram em situação precária, necessidade de equipe técnica 

para compor o quadro de funcionários, para melhor atender a cultura e usuários dos serviços culturais falta 
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de autonomia, que dificulta a realização em tempo hábil das ações e serviços executados. A 

COORDENADORIA DE CULTURA iniciou os trabalhos realizando algumas ações impactantes 

retomada das ações referente a Lei Aldir Blanc, com o chamamento dos proponentes dos projetos 

aprovados e classificados no ano de 2020. Analisando os recursos não utilizados no ano de 2020, estamos 

empreendendo esforços para que sejam disponibilizados de forma eficiente no corrente ano, para 

contemplar o maior número possível de agentes culturais e fazedores de arte e cultura do município. 

Elaboração e implementação do Cadastro Cultural, que o município nunca teve, e que tem como objetivo 

o mapeamento e elaboração do inventário das ações culturais, seus agentes e todos os espaços culturais do 

município.  Habilitação e atualização da Cultura municipal, na plataforma do Sistema Nacional de Cultura 

para avançar na promoção e no fomento de todas as atividades culturais, vamos proceder a importantes 

ações nos próximos meses. A institucionalização da Secretaria Municipal de Cultura no Sistema Nacional 

de Cultura – SNC a criação dos componentes do Sistema Nacional de Cultura, no plano municipal de 

cultura, com a implantação do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura, com 

isso, vamos fomentar a rica cultura Altamirense e seus diversos segmentos, de maneira mais abrangente e 

eficiente, incluindo transferências de recursos estaduais e federais de fundo a fundo. AGRICULTURA, 

encontramos a mesma incapacidade de atender as demandas do público alvo, principalmente na 

agricultura familiar. A Coordenadoria de Agricultura estava totalmente desestruturada, no que tange a 

recursos humanos (há apenas 02 técnicos). Também não foram encontradas informações documentais do 

setor. Não se sabe onde estão muitos equipamentos. A coordenadoria não possui veículos que permitam a 

locomoção da equipe técnica aos locais onde atuam os produtores, não há uma estrutura física adequada, 

que possibilite um atendimento digno aos produtores e aos servidores. A nova equipe já elaborou um 

diagnóstico situacional da coordenadoria, bem como as seguintes ações: Elaborou um planejamento 

estratégico para os próximos 4 anos. Elaborou organograma e atribuições, para compor o projeto de lei 

para a criação da Secretaria de Agricultura de Altamira. Entre as metas e desafios, estão: Construção da 

sede da Secretaria de Agricultura de Altamira até agosto de 2021. Criação da Secretaria de Agricultura e 

reestruturação da equipe técnica multidisciplinar, com Veterinários, Engenheiros de Pesca, Engenheiros 

Florestais, Técnicos Agrícolas, Engenheiros Agrônomos, Zootecnistas etc. Prestar assistência técnica e 

extensão rural, com elaboração de crédito rural para todos os agricultores familiares de Altamira. Reforma 

do mercado central e da Brasília. Estruturar a Secretaria com maquinários novos. PLANEJAMENTO no 

âmbito da SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento, também encontramos gargalos e dificuldades 

Altamira carece de um amplo serviço de titulação de áreas Urbanas e rurais. No passado foram feitos 

muitos títulos com Irregularidades. É preciso realizar uma completa Regularização Fundiária. Nós temos a 

missão de regularizar toda a área do município de Altamira. A SEPLAN - Projetos, orçamentos e 

readequação dos espaços de todos os departamentos do Poder Executivo, que pagavam aluguel, 

Elaboração de Projeto de reforma do Hospital Geral de Altamira. Também será preciso organizar o setor 

de fiscalização, para que não tenhamos obras irregulares no município. Entre as principais metas e 

desafios da SEPLAN, destacamos, Implementar o Setor de Convênios, para que possamos captar recursos 

para todas as áreas do município e aplicar através de emendas e verbas, trabalhando no desenvolvimento 

de Altamira. Implantar software para que a secretaria tenha agilidade no atendimento de solicitações de 

licença de construção ou habite-se, cujo acesso da população será totalmente on-line, para que o cidadão 

não precise se dirigir até a Prefeitura para solicitar qualquer tipo de documento. Projetar um município 

voltado para a sustentabilidade e acessibilidade, trazendo ideias e soluções inovadoras, tornando a nossa 

cidade para todos, com a aplicação de piso tátil para deficientes visuais; implantar a coleta seletiva 

incentivar o grafite, para trazer cor para nosso município, fazendo antes um estudo sobre nossa cultura e 
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nossa história, estampando-as em forma de grafite, em todos os muros hoje abandonados. Além de dar cor 

à nossa cidade, vamos retratar a cultura em forma de arte. Na área do ESPORTE E LAZER temos 3 

principais gargalos falta de recursos orçamentários e financeiros. Falta de Pessoal.  Bens Públicos 

Esportivos destruídos. A Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer também tem trabalhado para 

superar as dificuldades e já realizou: Reuniões com lideranças de 20 Modalidades Esportivas do 

Município.  Levantamento e Diagnóstico dos Bens Esportivos Públicos.  Planejamento do Cronograma 

Esportivo Anual. Além disso, a Coordenadoria pretende apoiar a participação de Altamira no Campeonato 

Paraense de Futebol e também apoiar todas as modalidades esportivas do município, tendo como meta a 

Projeção Esportiva do Município. GUARDA MUNICIPAL - as principais dificuldades são: Baixo 

efetivo para realizar com maior eficiência os serviços prestados. Baixa remuneração dos agentes da 

Guarda Municipal. A falta de equipamentos operacionais, como armamento, munições, rádios de 

comunicação e viaturas. Apesar do quadro encontrado pelo atual comando da Guarda Municipal. A 

instituição está conseguindo realizar suas atividades e também promovendo a interação com os demais 

órgãos municipais e estaduais de segurança pública, como importante agente articulador das políticas 

públicas de segurança do município, para médio prazo, a Guarda Municipal pretende fazer a estruturação 

geral do órgão, com mudança para uma nova sede. A implantação da Divisão de Ensino, com Academia 

de Formação para capacitações; novas viaturas, mais adequadas. Obtenção de armamento para a 

instituição, mediante convênio com a Polícia Federal e a realização de concurso público para 120 vagas. 

Criação e implantação do plano de cargos e carreiras específico para a categoria e a correção dos valores 

dos cargos DAS da Cadeia de Comando.  Mudança da nomenclatura de Guarda Municipal, para Guarda 

Civil Municipal. Montagem da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Para aquisição de 

ordenamento próprio e poder firmar Convênios junto à SENASP. Implantação do Projeto Águia, similar 

ao Projeto Cerco Inteligente, que já é realizado com sucesso nos estados de Santa Catarina e Espírito 

Santo, reduzindo em 80% os índices de roubo de veículos. O Projeto consiste na implantação de 200 

câmeras de vide monitoramento por fibra ótica nos postos de saúde e escolas municipais, envolvendo a 

capacitação da equipe, a instalação da central de monitoramento e o suporte. Criação do Observatório de 

Violência Escolar, sob Coordenação da GMA em parceria com a SEMED. A implantação do observatório 

permitirá a criação do diagnóstico da segurança no ambiente escolar e a proposição de políticas públicas 

para controle e intervenção do fenômeno da violência. TRÂNSITO - DEMUTRAN Departamento 

Municipal de Trânsito de Altamira, necessita de novos equipamentos de radiocomunicação, viaturas novas 

e equipadas, manutenção nas viaturas em uso e nos veículos que compõem a frota, que estão parados por 

falta de reparos mecânicos, que não foram feitos pela gestão anterior. Também necessita de materiais 

utilizados na fabricação e sinalizações verticais e horizontais para a manutenção nas vias e ainda o 

aumento do efetivo de Agentes de trânsito. Em virtude disso, o DEMUTRAN encontra dificuldades em 

logística, fiscalizações e atendimento a ocorrências. A estrutura predial que encontramos é insalubre, com 

infiltrações, inclusive banheiros e alojamento inadequados à prestação de serviços dos colaboradores. 

Devido ao caos administrativo e financeiro encontrados. Falta materiais de consumo na administração e 

até para a higiene e limpeza do departamento. Algumas ações já realizadas na cidade, mesmo com as 

dificuldades citadas acima, podem ser relatadas.  O efetivo está com maior motivação para atuar. A 

participação em operações de fiscalização em conjunto ao Detran, Guarda Municipal e Polícia Militar. Já 

foram instaladas sinalizações, como placas, pintura de faixa de pedestres e lombo faixa, delimitação de 

estacionamentos, instalações de pontos de moto táxi, melhorias na prestação de atendimento ao público e 

ações de conscientização da população. Metas de médio prazo estão sendo estudadas para uma atuação 

mais eficaz no trânsito, como convênios com órgãos públicos estaduais, como Detran, Polícia Militar e 
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outros. Leilão de Veículos e sucatas em tutela do departamento. A aprovação do Projeto de Lei nº 121, 

referente à legalidade dos Aplicativos de Mobilidade Urbana no município, junto à Câmara Municipal e 

atuação na fiscalização para o cumprimento do mesmo. Projeto para reestruturação em pontos críticos e de 

alto índice de acidentes, como o acesso a loteamentos urbanos, rotatória da Av. Djalma Dutra com a Av. 

João Coelho e outras ações em toda cidade. Novo prédio que atenda às necessidades estruturais do 

Departamento Municipal de Trânsito. Agradeceu. O senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao 

Vice-Prefeito Presidente, vereador Enfermeiro Jaime, que ao assumir facultou a palavra ao vereador 

Silvano Fortunato, que após os cumprimentos agradeceu ao senhor Claudomiro Gomes, Vereadores e 

Vereadoras Público presente. Disse que é com muita satisfação que inicia os trabalhos da Legislatura 

2021/2024. Agradeceu. Reassumindo a direção dos trabalhos agradeceu a presença de todos e, em seguida 

com base na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTIGO 59, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA, ARTIGO 35 E, REGIMENTO INTERNO DESTA CASA, ARTIGO 2º, CONVIDOU 

AS SENHORAS E SENHORES VEREADORES PARA INICIAREM A PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

LEGISLATURA 2021/2024. Solicitou a vereadora Socorro do Carmo que fizesse a chamada nominal das 

senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a reunião em nome de Deus. 

Em seguida considerando a adiantar da hora, o consultou ao Soberano Plenário para saber se o mesmo 

acatava a dispensa da fala dos vereadores no PEQUENO EXPEDIENTE, sendo aprovado a 

unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora 

Socorro do Carmo que faça a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Indicação 

n.º 015/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de encascalhamento e 

terraplenagem na Rua Raimunda Lobato, no bairro Dom Lorenzo. Indicação n.º 016/2021, de iniciativa do 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza de galerias, bocas de lobo e desentupimento de 

bueiros de escoamento de águas pluviais na Travessa 07, no bairro Sudam Indicações. Indicação n.º 

005/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Helder Barbalho – 

Governador do Estado do Pará, providenciar a ampliação da oferta de leitos de UTI no Hospital Regional 

Público da Transamazônica. Indicação n.º 006/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que 

sugere ao senhor Waldecir Aranha Maia Júnior – Secretário Municipal de Planejamento, construir uma 

Rotatória no encontro da rodovia Transamazônica com a Avenida Jáder Barbalho, Km. 04, como também, 

realizar o serviço de sinalização vertical e horizontal. Indicação n.º 019/2021, de iniciativa da vereadora 

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

Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, intensificar as ações de Comando de Saúde, com 

atendimentos médicos (consultas, vacinas e etc.), nas localidades da zona rural, tais como: Princesa do 

Xingu, Serrinha e Vale Piauiense. Indicação n.º 020/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

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

Secretaria competente, realizar ações de Tapa Buraco na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Indicação 

n.º 029/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor José Priante – Deputado 

Federal, que através de Emenda Parlamentar, destine recursos para aquisição de um veículo para apoio a 

Assistência Social no município de Altamira. Indicação n.º 031/2021, de iniciativa da vereadora Thais 

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

competente, realizar o serviço limpeza no calçadão de caminhadas da Avenida João Paulo II (pista de 

acesso ao aeroporto). Indicação n.º 024/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao 
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senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço 

reforma geral no prédio do Centro de Diagnóstico e CTA, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo 

Gomes. Indicação n.º 025/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor 

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

infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada e pavimentação asfáltica na Rua 05, no 

loteamento Parque Ipê, no bairro Bela Vista.  Indicação n.º 001/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho 

Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, através da 

Secretaria competente, realizar estudos com vistas construir em CONCRETO ARMADO, as seguintes 

pontes ao longo da rodovia Transassurini, na Gleba Assurini: Ponte próximo ao lote do senhor Zeca da 

Saúde; Ponte próximo ao lote do senhor Nelson; Ponte próximo ao lote do senhor Manoelzinho e Ponte 

próximo ao lote do senhor Mozart. - Indicação n.º 002/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, 

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

Municipal de Planejamento, realizar estudos com vistas construir um Porto Hidroviário ao lado direito do 

rio Xingu, Porto do Assurini, o qual deverá disponibilizar de BOXs para acomodar os vendedores que 

comercializam seus produtos e também, de área coberta para que as pessoas possam aguardar a travessia 

da balsa.  Indicação n.º 009/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes da Silva – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, adquirir um veículo, 

tipo ambulância e destinar para atendimentos de primeiros socorros na Vila Canopus.  Indicação n.º 

010/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, construir uma UBS (Unidade Básica de 

Saúde), na Vila Canopus.  Indicação n.º 012/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

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

realizar o serviço de implantação de Calçada Cidadã, com acessibilidade na Rua Acesso 03 até a Rua 

Acesso 04, no bairro Liberdade.  Indicação n.º 013/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

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

competente, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de 

acessibilidade e pavimentação asfáltica nas Ruas “A”, “B” e “C”, no bairro Liberdade. Indicação n.º 

018/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da 

pavimentação asfáltica na Avenida Circulação Perimetral, no trecho que dá acesso ao Mix Matheus.  

Indicação n.º 021/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal de Altamira, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, 

calçada e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Rua Salú de Almeida, no bairro Jardim 

Independente I. Indicação n.º 026/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria 

pluvial, linha d’água, calçada e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento na Rua 02 (dois), no trecho 

entre o Acesso 01 (um) e a Rua 03 (três), no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 022/2021, de iniciativa 

do vereador João Estevam, 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 e/ou blokreteamento na Rua Paraíso, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 

023/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, viabilizar a continuação da pavimentação 

asfáltica na rodovia Transassurini, no trecho entre a propriedade do Dr. Alzito até a comunidade 04 
(Quatro) Bocas, no Assurini. Indicação n.º 027/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio, que sugere 
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ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

disponibilizar na Rede Municipal de Saúde, as especialidades médicas, tais como: Ortopedia, Cirurgião 

Vascular e Pneumologia. Indicação n.º 028/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

disponibilizar na Rede Municipal de Saúde, em caráter de urgência, o retorno das Cirurgias Eletivas. Indicação 

n.º 030/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, que interceda junto ao Governo do Estado do Pará, a aquisição de um veículo, tipo 

Ambulância, para atender os distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Indicação n.º 032/2021, de 

iniciativa da vereadora Tania Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira, através da Secretaria competente, que os atendimentos de Ortopedia e Traumatologia, retornem a sua 

funcionamento no HGA (Hospital Geral de Altamira). Indicação n.º 033/2021, de iniciativa da vereadora Tania 

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

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

queimadas e, instalações de novos pontos nas ruas José Tadeu da Costa Nunes, Francisco Bandeira de Matos e 

José Batista, no Conjunto Santa Benedita. Moção em Conjunto n.º 001/2021, de iniciativa dos vereadores 

Enfermeiro Jaime e Davi Teixeira, que solicita que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSO, aos 

profissionais que trabalham na linha de frente nos hospitais no município de Altamira. Em seguida o senhor 

Presidente passou para a discussão das Matérias, não havendo manifestantes, solicitou a vereadora Socorro do 

Carmo, que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal consultou ao Soberano Plenário para saber 

se algum vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes, submeteu para 

VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 015 e 016/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 005 

e 006/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro Jaime.  Indicações n.ºs 019 e 020/2021, de iniciativa da 

vereadora enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 029 e 031/2021, de iniciativa da vereadora Thais 

Nascimento. Indicações n.ºs 024 e 025/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 001 e 

002/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 009 e 010/2021, de iniciativa do 

vereador Roni Heck. Indicações n.ºs 012 e 013/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 

018/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias. Indicações n.ºs 021 e 026/2021, de iniciativa do vereador 

Davi Teixeira. Indicações n.ºs 022 e 023/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 027 e 

028/2021, de iniciativa do vereador enfermeiro Tércio. Indicação n.º 030/2021, de iniciativa do vereador Juares 

Giachini.  Indicações n.ºs 032 e 033/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza. Moção em Conjunto n.º 

001/2021, de iniciativa dos vereadores enfermeiro Jaime e Davi Teixeira. Aprovadas a unanimidade. Não 

havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para as Comunicações Parlamentares, não 

havendo manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença do senhor Claudomiro Gomes da Silva – 

Prefeito Municipal de Altamira, do senhor Jorge Gonçalves de Souza – Vice Prefeito Municipal de Altamira, 

das senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a 

Reunião. Mandando lavra a presente ata, que após lida a aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara 

Municipal de Altamira aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.  
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