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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

DEZ DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na hora regimental reuniram-se no 

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

Silva, o senhores vereadores: Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues do 

Carmo, Davi Teixeira da Silva, Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves Soares, 

Olailton Carvalho Ferreira e Tânia Souza da Silva. Sendo justificada a ausência dos 

vereadores: Thais Miranda Nascimento (doente), Eládio Farias de Oliveira 

(viajando/Santarém), Adevaldo da Silva Brito (viajando/Brasília, João Estevam da Silva 

Neto (zona rural), Juares Giachini (Castelo de Sonhos/doente), Roni Emerson Heck (Castelo 

de Sonhos) e Tércio Gustavo Affonso T. S.S. Brito de Oliveira (viajando/Brasília).  Em 

seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a 

chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta 

a reunião em nome de Deus. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e nove de junho do ano de dois mil e 

vinte e um. Não havendo manifestantes, submeteu a mesma para votação. Aprovada a 

unanimidade. Em seguida o senhor submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte de julho do ano de dois mil e vinte e 

um. Não havendo manifestantes, submeteu a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. Em 

seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos 

oradores inscritos. O senhor Presidente facultou a palavra ao senhor Claudomiro Gomes - 

Prefeito Municipal de Altamira, após os cumprimentos disse: quero dizer que aqui é a Casa de 

todos vocês digo por Deus, pelo meu filho e minha mãe, fiz um convite no início do mandato para 

os quinze vereadores para trabalharmos juntos para trabalharmos de forma correta para que 

ninguém tivesse nada mas além do seu salário todos os quinze são testemunha disso se alguém 

disser que recebeu algo além do seu salário estar faltando com a verdade. Então as vezes a gente 

calunia, as vezes a gente chincalha mas fazemos isso deforma injusta. Vamos dar credito que só 

assim vamos evoluir, que só assim poderemos mudar quando a gente generaliza coloca todo 

mundo dentro do saco o que acontece a gente privilegia os desonestos e os corruptos, porque o 

eleitor que não tem muita informação diz já que são todos iguais então vou votar em alguém que 

vai me dar alguma coisa, então é ai que entra o político desonesto que compra o voto e depois 

oprima o povo durante quatro anos. Vamos pensar nisso a política séria a nova política não 

depende de idade mas ela depende de uma forma nova de pensar e isso vem da sociedade é preciso 

que venha esse apoio, nosso desejo é que façamos modelo de administração que seja 

compartilhada como estamos fazendo discutindo, conversando. Acreditamos e temos a certeza que 

já vivemos essa experiência uma vez com vinte e oito anos de idade e agora mais maduro com 

cinquenta e três anos posso olhar para trás e dizer que hoje nós queremos chegar e sabemos que 

iremos chegar unidos, só pedimos uma coisa todos os dias ao levanta pedir a Deus força, vida e 

saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Presidente Silvano Fortunato, após os 

cumprimentos disse: só tenha a agradecer ao senhores Claudomiro Gomes e Jorge Gonçalves, eles 

sabem do esforço dessa Casa, nós não saímos de recesso procurei nos anais em todo acervo 

documental da Casa para saber se algum outro momento do legislativo se o parlamento tinha 
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ficado no recesso branco que chamamos e não encontrei a informação. Então mas uma vez as 

vereadoras e vereadores q1ue aqui estão fazem história. O senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal solicitou um a parte o qual foi concedido: nesses trinta dias de recesso eles teriam 

direito a remuneração pela sessão extraordinária segundo o Regimento e eles abriram mão disso. 

Não se cobrou da Prefeitura e nem da Câmara nada por essas sessões, é importante que faça esse 

registro. Agradeceu. Dando continuidade o senhor Presidente disse:  agradeço a cada parlamentar 

que se esforçou. Para vocês terem noção e entendimento desta Casa não é somente o Prefeito 

encaminhar om Projeto de Lei e já colocar em pauta e já ser votado não funciona assim, o 

processo legislativo requer mas expressividade dinâmica e uma delas é fazer a leitura dos projetos 

como faremos logo mas, projetos de autoria de alguns vereadores e depois vai para as comissões 

temáticas, temos oito comissões na Casa presidida por todos os vereadores  quase todos são 

presidente de uma comissão e essas comissões trabalham se reúnem, as vezes com segmentos 

interessados ao Projeto de Lei, as vezes com os demais colegas, com as outras comissões e 

discutem os projetos e também a quem é de direito  que esse projeto vai beneficiar. Debatemos 

aqui na Casa para poder melhorar os projetos ouvir a sociedade e as reivindicações, quais são as 

demandas. Os royalties por, exemplo, foi um trabalho muito exaustivo porque tivemos que ouvir 

vários segmentos que tinham interesse no projeto para que agradasse o máximo, porque quando 

nós definimos os percentuais, as políticas públicas, educação, saúde, agricultura, cultura, turismo, 

meio ambiente, estamos definindo os percentuais que vai beneficiar todos os segmentos da 

sociedade que é as políticas públicas para que possam alcançar. Então Prefeito nós ouvimos as 

primeiras calunias, difamações que vossa excelência nos comprou por vinte mil reais, para que 

votássemos nos projetos. Depois nos chegou outra informação que seria cinquenta mil reais, isso é 

muito triste vindo da população porque nem um vereador aqui ganhou nesses sete meses além do 

seu salário. Então temos escutado essas sentisses que partem de grupos opositores e que gostariam 

de estar aqui em nossos lugares e agora vão aparecer para serem candidatos na eleição do pleito 

que vem e que é de direito que assiste, mas precisamos está com a verdade, precisamos trabalhar 

de forma séria e temos feito misso e a população que nos assistem nesse momento em nossa 

página oficial da Câmara eles sabem quem essa Casa tem feito todo esforço, as vezes as pessoas 

querem nos medir com suas réguas elas são capazes de fazer ser corrompidas e corromper e acha 

que cada parlamentar  que estar aqui deveria ser medido com sua régua. Conheço todos aqui e 

conheço o esforço de cada um aqui no dia a dia do parlamento. Me sinto muito confortável e a 

vontade em falar isso porque acirrou de alguma compra se alguém se vendeu tenho certeza cem 

por cento de certeza que não foi aqui nesse parlamento, aqui temos homens e mulheres sérias e 

honestos. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, 

solicitando a vereadora Enfermeira Socorro que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA. 

Projeto de Lei n.º 038/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que denomina 

próprio municipal, a Unidade Básica de Saúde do bairro Sudam II passa a denominar-se de UBS 

Dr. Agnaldo Rosas.  Projeto de Lei n.º 039/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio 

Brito, que institui no município de Altamira, a Semana destinada ao Festival do Chocolate e 

Agrocacau. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Indicação n.º 540/2021, de iniciativa do 

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

através do Departamento Municipal de Iluminação Pública, realizar o serviço de revitalização da 

rede de iluminação pública, substituição das lâmpadas queimadas, na Avenida João Paulo II, que 

dá acesso ao aeroporto. Indicação n.º 541/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 
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sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, equiparar o salário do servidores contratados ao vencimento dos efetivos do setor da Saúde 

Bucal.  Indicação n.º 537/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor 

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

reforma no prédio da Escola Dom Clemente Geiger, no bairro Brasília. Indicação n.º 538/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere a senhora Elieth de Fátima da Silva Braga – 

Secretária de estado de Educação e ao senhor Carlos Edilson de Almeida Maneschy – Secretário 

de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação profissional, para que, em parceria, estruturem um 

projeto para as escolas públicas estaduais no sentido de que seja realizado, anualmente, uma Feira 

de Ciências, Tecnologia e Inovação na semana pertinente, no mês de junho, conforme Calendário 

Oficial do Estado. Indicação n.º 525/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de Altamira, que ceda um 

espaço no Centro de Eventos para o funcionamento da Galeria dos Artesãos e que seja 

administrada pelo Sindicato dos Artesãos de Altamira – SINDARTES. Indicação n.º 528/2021, de 

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

Prefeito Municipal de Altamira, que interceda junto ao senhor Hélder Barbalho – Governador do 

Estado do Pará, realizar o cadastramento de todos os Artesãos da região da Transamazônica e 

Xingu junto ao Programa do Artesanato Brasileiro-PAB. Indicação n.º 527/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira, viabilizar estudo técnico para construção de Quiosques, calçadão e parte externa do 

Centro de Eventos de Altamira, aproveitando o momento dos praticantes de atividades físicas para 

geração de renda em nosso município. Incentivando o comércio local, criando uma rotatividade e 

proporcionando segurança e conforto para as pessoas que frequentam aquele local.  Indicação n.º 

530/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal de Altamira, através da Secretaria Municipal de Saúde, a criação do “Programa 

de Telemedicina” no município de Altamira.  Indicação n.º 531/2021, de iniciativa da vereadora 

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

da Secretaria competente, viabilizar estudos, no sentido de implantar o serviço ambulatorial de 

Fisioterapia Pélvica na Rede Municipal de Saúde e/ou realizar convênio com clinicas particulares 

que ofereçam o serviço. Indicação n.º 533/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere 

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

competente, implantar Placas Indicativas com nomenclatura e CEP nas ruas do bairro Liberdade 

para atender as demandas do Complexo Nova Brasília II, com abrangência nos seguintes bairros: 

Liberdade, Santa Ana, Ayrton Senna I e II e os Loteamentos São Francisco, Viena e Adjacentes. 

Indicação n.º 539/2021, 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 01, WA-1, WA-2 e WA-3 e, Comandante Adão, no bairro 

Colina. Indicação n.º 534/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao 

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

competente, realizar o serviço de revitalização da rede de iluminação pública, substituição das 

lâmpadas queimadas, na Rua Mendonça, no bairro Sudam II.  Indicação n.º 535/2021, de iniciativa 

do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito 

Municipal de Altamira, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da ponte 
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sobre o rio Michila. Indicação n.º 536/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere 

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

serviços de construção de calçada, meio fio, rampa de acessibilidade e tapa buraco nas Ruas 

Quincas Borges e Raimundo Acácio, no bairro Brasília. Requerimento n.º 002/2021, de iniciativa 

do vereador Enfermeiro Tércio, que sugere ao senhor Silvano Fortunato – Presidente da Câmara 

Municipal, que após tramitação nesta Casa, seja encaminhado ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, denominar a UBS localizada no bairro Sudam II, em UBS Dr. Agnaldo Rosas. 

Moção n.º 023/2021, de iniciativa da vereadora Tania Souza, que sugere que seja encaminhada 

Moção de Congratulação e Aplausos aos pais pela passagem do Dia dos Pais. Moção n.º 

024/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere que seja encaminhada Moção de 

Congratulação pela passagem do aniversário de 12 anos de criação do Conselho de Pastores de 

Altamira(COPEA), formado pelos seguintes membros: Pastores Robel Ricardo Campos Júnior 

(Presidente), Elenildo de Oliveira (1º Vice Presidente), Marcos Damasceno (1º Secretário), Márcio 

Oliveira (2º Secretário), Daniel Ferreira (1º Tesoureiro), Marlyete Oliveira (2ª Tesoureira), Israel 

Alves, Raimundo Silva, Robel Ricardo Campos Júnior, Evandro Soares e Orisvaldo Barros 

(membros), Joel Mendes Oliveira (membro). AVULSOS:  Ofício n.º 1637/2021, enviado pela 

Deputada Estadual Nilse Pinheiro – Primeira Secretária da ALEPA, encaminhando a Moção n.º 

296/2021, de autoria do Deputado Eraldo Pimenta. Ofício Circular n.º 158/2021-

TRE/PRE/DG/GABDG, enviado pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento – 

Presidente do TRE, comunicando o retorno presencial nas unidades jurisdicionais do TRE/PA.  

Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as 

matérias para DISCUSSÃO:  Indicações n.º 540 e 541/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato. Indicações n.ºs 537 e 538/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações 

n.ºs 525 e 528/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicação n.º 

527/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio.  Indicações n.ºs 530 e 531/2021, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 533 e 539/2021, de iniciativa do vereador 

Assis Cunha.  Indicações n.ºs 534 e 535/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. 

Indicação n.º 536/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Requerimento n.º 002/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio. Moção n.º 023/2021, de iniciativa da vereadora Tania 

Souza. Moção n.º 024/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Fazendo uso da palavra o 

vereador Assis Cunha, após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 533 e 539/2021, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. 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 n.ºs. 525 e 528/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo. 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 submeteu para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 540 e 541/2021, 

de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicações n.ºs 537 e 538/2021, de iniciativa do 

vereador enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 525 e 528/2021, de iniciativa da vereadora enfermeira 

Socorro do Carmo.  Indicação n.º 527/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio.  

Indicações n.ºs 530 e 531/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 533 e 

539/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 534 e 535/2021, de iniciativa do 
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vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 536/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. 

Requerimento n.º 002/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio. Moção n.º 023/2021, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza. Moção n.º 024/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. 

Aprovadas a unanimidade. Não mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a 

parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fazendo uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos disse: falar sobre o 

COPEA com relação ao apoio recebido principalmente espiritual a todas as famílias. Dizer que 

nesse primeiro semestre foi aprovada a LDO e dentre essa LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) 

as nossas emendas que foram destinadas para as diversas áreas como por exemplo, para a saúde 

para a reforma e ampliação do Posto de Saúde do ramal da Floresta, agricultura, esporte e também 

para a cultura, aonde destinamos para que seja utilizado no COPEA para realização da “Marcha 

para Jesus” no valor de (vinte e quatro mil reais) entendemos que é importante e só foi possível 

porque houve aprovação da criação das secretarias dentre essas. Importante a criação da Secretaria 

de Agricultura, estivemos presente na inauguração da nova sede e dada a importância dessa pasta 

a sua recriação é de suma importância, assim como o esporte e assim como também a cultura. 

Dentro dos projetos que foram apresentados pelo legislativo enquanto relator da Comissão de 

Constituição e Justiça, estivemos aqui participando de todas as oitivas de todas as falas com 

representantes diversas leis, como por exemplo a aprovação da PL de nº 009/202, da questão das 

academias que foram aprovadas como serviços essenciais. Fizemos também dois projetos de leis 

que estão em tramitação um deles é pela valorização da vida e prevenção do suicídio, onde a gente 

se alegra com essa notícia se dar com a contratação deum psiquiatra principalmente para nossa 

juventude, uma faixa etária que diariamente está trabalhando. Estamos conversando com jovens 

que estão com depressão e que já tentarão tirar sua vida. Esse mês de setembro é um mês que 

trabalharemos incansavelmente, principalmente pela conscientização do que é bom é interessante 

dizer sim a vida. Também vemos um horizonte em relação a cidade de Altamira as obras. Dizer 

que os vereadores aqui presentes eu crio que nós nunca deixamos de exercer nosso papel de 

cobrar, sempre que vamos ao gabinete do Prefeito e aos secretários sempre levamos as demandas 

do município. Faço menção porque cobrei algum as vezes aqui a questão da falta de iluminação 

pública. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após os 

cumprimentos disse: agradeço aos nobres pares pela aprovação das indicações de minha autoria. 

Dizer ao Prefeito Claudomiro Gomes que estou muito feliz com a licitação, com as especialidades 

que estão sendo ofertadas com o nosso povo poder ter atendimento de ortopedia porque temos 

passado dias difíceis, a pessoa que quebra um dedo, essa pessoa precisa viajar para fazer a cirurgia 

em Itaituba, Santarém ou para Belém e muitas das vezes a pessoa não tem condições financeiras 

para fazer essa cirurgia asa vezes ela vai somente com a cara e a coragem e para montar um TFD e 

para conseguir todo esse fluxo de papéis dar muito trabalho. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Enfermeiro Jaime, após os cumprimentos disse:  achei interessante quando o 

Almir Uchôa colocou o símbolo de mais (+) no uniforme da Secretaria de Agricultura e ele 

explanou muito bem que somos mais fortes juntos, quando nós nos juntamos conseguimos unir 

forças e conseguir com mais facilidades os obstáculos. Sabemos das dificuldades e enfrentamos 

todos os dias e não vamos desistir, passamos por angustias, sofrimentos e eu sempre falei que 

acredito nesse parlamento e que acredito que cada um tem seu modo de trabalhar e com sua 

vontade e determinação. Todos nós nos angustiamos quando queremos fazer algo em prol da 

população e vemos a coisa travar e as coisas não estão andando, então agente compartilha do 
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mesmo sofrimento uns entendem com mais serenidade e outros são mais aguerrido. Mas eu 

entendo senhor Prefeito que todos tem um só objetivo que é contribuir com a população de 

Altamira. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu as senhoras 

e senhores vereadores e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a Reunião em nome de 

Deus mandando lavrar a presente Ata que após lida e aprovada será assinada. Aos dez dias do mês 

de agosto do ano de dois mil e vinte e um.  

 

 Silvano Fortunato da Silva 

Presidente 

 

 

Vanderjaime Santos Leite 

Vice Presidente 
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1ª Secretária 

 

 


