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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

VINTE E QUATRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  
 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 

Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Thais Miranda 

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

Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves Soares, Olailton Carvalho Ferreira, Roni 

Emerson Heck, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira. 

Sendo justificada a ausência dos vereadores: Silvano Fortunato da Silva (viajando/Brasília), 

João Estavam da Silva Neto (zona rural) e Juares Giachini (Castelo de Sonhos/doente). O 

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

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 

razão da ausência de quatro vereadores na sessão anterior por estarem viajando e assim se 

abstendo de votar o senhor Presidente retirou de a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dez 

de agosto de dois mil e vinte e um. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos 

senhores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia dezessete de agosto 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 disse que a sessão era especial e de conhecimento 

de todos que estava acontecendo uma manifestação pacifica onde a população do Assurini está 

fazendo reivindicações na localidade por entender dos seus direitos. Nesse momento abrimos 

espaço para o representante se manifestar. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao 

senhor Cláudio Francelino - representante da população da Gleba Assurini, após os 

cumprimentos disse: sou morador da Gleba Assurini onde a mesma é muito grande e está 

completamente abandonada vou dizer de forma geral assim como nosso município está 

abandonada, lá temos uma produção muito grande de amêndoas de cacau, onde acredito eu que 

hoje chaga em média de mais de cinco milhões de toneladas. Tem também o gado, a única coisa 

que não temos lá é a estrada para escoamento da produção. O mundo hoje é focado no Assurini. 

Então o que vimos é que todos estão de braços cruzados estamos lá desde ontem e somente três 

vereadores foram lá conosco para assim verificar a situação, lá tem uma carga de bananas, dois 

mil litros de leite talhado. Então estamos lá e vamos ficar lá enquanto não tivermos a decisão da 

Prefeitura, porque não tem condições, será que vou ter que voltar a ter uma tropa de burros para 

assim transportar o cacau para nossa cidade, hoje com a tecnologia que temos e assim vivermos no 

abandono. Acredito eu que a população cobra. Ser parede é fácil só que temos que saber a hora de 

conversarmos a hora de brigarmos, a hora de lutarmos pelos nossos direitos.  Acredito que todos 

os vereadores aqui foram no Assurini pedir votos? Será que o povo do Assurini não merece 

respeito? Gostaria de dizer que só vamos vir de lá para cá, para lá não voltamos não. O vereador 

Olailton solicitou um aparte a qual foi concedida após os cumprimentos disse: Cláudio explique 

para nós o que de fato está acontecendo no Assurini que você não explicou. Dando continuidade o 

senhor Claudio disse: o que está acontecendo é uma reivindicação antiga estamos aguardando 
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máquina para fazer mil quilômetros de estrada há muito tempo no Assurini, então muitos 

vereadores que aqui estão hoje são sabedores que tivemos muita paciência, agora pergunto está 

faltando quantos meses para chegar novamente o inverno? Faltam apenas dois meses porque no 

mês de novembro já começa a chover e assim não dá mais para fazer nada e sabe porque não tem 

condições em dois meses porque até o presente momento no Assurini foi feito somente trinta e 

oito quilômetros de estrada no Assurini, será que em dois meses vai fazer? Então a estrada está 

para ser feita do Ituna para cá, a Norte Energia segundo eles passaram o recurso para a Prefeitura, 

assim não sei quem está mentindo? Eu acho que somos nós os babacas que estamos desde ontem 

no sol e as oito horas da noite chega a secretária da SEOVI dizendo que estava liberado para fazer 

os trabalhos dizendo que as estradas estão todas uma beleza. Tem vereadores que visitam o 

Assurini e podem constatar como estão as estradas. Então aqui é uma Casa de vereadores de 

responsabilidades vocês estão aqui porque a população acreditou em vocês em colocaram aqui, 

agora vocês tem que trabalhar e ter visão que do Assurini vem o leite, queijo, banana enfim, o 

básico da alimentação da zona urbana vem quase toda do Assurini, só que estar sem condições 

porque sem estrada não roda transporte escolar, ambulância, enfim. Agradeceu. Em seguida o 

senhor Presidente facultou a palavra a senhora Gilcemary Brito – Presidente da APAE de 

Altamira, após os cumprimentos disse: mas uma vez uma honra poder trazer a família 

APAEANA até essa Casa que é por eles que estamos aqui. Estamos na semana nacional da pessoa 

com deficiência intelectual e múltipla, essa semana foi instituída por lei em dezembro do ano de 

2007, todos os anos saímos da nossa instituição para levar nosso trabalho para conhecimento de 

todos poucos nos visitam e conhecem qual o trabalho da rede APAE, a rede APAE já está a mais 

de sessenta e cinco anos beneficiando a pessoa com deficiência, em Altamira já estamos a vinte e 

sete anos promovendo ações para cuidar das pessoas com deficiência. Esse ano trouxemos um 

tema de muita relevância É Tempo de Transformar Conhecimento em Ação. É muito fácil a gente 

vir aqui fazer leis e a que horas a gente aplica essas leis, sou mãe temos aqui pais que também 

buscam dignidade para nossos filhos e nós só podemos conquistar essa dignidade se tivermos 

apoio e respeito. Nós na APAE de Altamira estamos promovendo o empreendedorismo e a missão 

do nosso projeto é protagonizar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho permitindo que 

ela não só produza mas que ela também possa vender os produtos lá fabricados e é com essa 

energia e com alegria que essa ação se faz presente e agente se movimenta, acreditando que eles 

tem capacidade eles precisam de oportunidade e é isso que estamos vindo aqui buscar. Pedir a 

vocês que possam fazer uma visita que conheçam nosso trabalho, o vereador Roni Heck que no 

ano passado esteve conosco durante o mandato dele quando foi também secretário de educação 

pode nos ajudar bastante. Nesse ano como falei na semana passada já tivemos a presença dos 

vereadores Adevaldo, Jaime e puderam ver um pouco do que fazemos. Temos uma preocupação 

muito grande de não aparecer mas fazer. Então o movimento APAEANO, ela promove em todo o 

brasil, nós somos mais de duas mil duzentas e doze unidades de APAE, nós estamos em todos os 

estados e estamos presentes em vinte e cinco federações, esse trabalho ele acontece com pesquisa 

com atendimento não somente o atendimento educacional, atendimento de saúde e o de assistência 

social, o de assistência não para doar uma cesta básica mas para poder levar os pais as famílias a 

buscar o que é de fato e de direito dos seu filhos. Então é com muita honra com muita alegria que 
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nós saímos das nossas quatro paredes e chegamos até aqui com vocês já são alguns anos que essa 

Casa que nos abre as porta e vimos aqui mostrar um pouquinho do que somos. A pessoa com 

deficiência ela estar muito além da sua deficiência, ela é como acabei de falar é uma pessoa nunca 

esqueçam disso, nossos filhos estão aqui eles precisam de espaço, eles precisam de 

reconhecimento, eles precisam de oportunidade e acima de tudo eles precisam de respeito. 

Gostaria de ler um poema que um dos nossos coordenadores de família escreveu ele sobreviveu ao 

COVID foi entubado passou alguns dias ele faze parte do movimento APAEANO. Eu também 

estava na coordenação estadual da família mas por vários problemas pessoais precisei me afastar 

mas ele mandou esse poema “hoje venho aqui falar para chamar atenção pedir a todo brasil que 

mude seu olhar e fazer cumprir as leis que tratam da inclusão. A nossa causa ela é nobre por 

vivermos dentro dela vivemos o dia a dia tratando com paciência os nossos amados filhos com a 

maior competência. Achamos compreensível mas não difícil de entender para quem não tem na 

família fazer a leitura certa”. Convido a virem conosco nossas portas estão abertas. Vivemos uma 

semana que não chamamos de festa mas de alerta geral e venha viver de perto o trabalho que a 

APAE faz para toda comunidade, tiramos leite de pedra para seguir nossa missão, enfrentamos sol 

e chuva com muita dedicação. Domamos um leão por dia com amor no coração. Convido nossos 

amigos e toda coordenação que sejam mas dedicados e focados no projeto para não sairmos do 

eixo e perder a direção. Uma semana é pouco para contar ou para exigir, pois a vida de inteira para 

viver e progredir temos o nosso proposito e dele jamais vamos fugir. Acolhimento e inclusão 

temos meta a cumprir não pedimos nada demais e nem direitos que não temos só queremos que 

atendam tudo que nós já sabemos são direitos adquiridos que estão escritos no papel, lei nasceu 

para ser cumprida não importa a ocasião, só queremos o que é nosso da autoridade em ação. 

Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra a Gabriela Macieira – 

Coordenadora Especial das Pessoas com Deficiência do Município de Altamira, após os 

cumprimentos disse: eu estou à frente da coordenadoria especial da pessoa com deficiência, 

estamos juntos com a Secretaria de Promoção e Assistência Social, temos desenvolvido um 

trabalho desde março deste ano e temos tentado unir nossa categoria em prol da luta da pessoa 

com deficiência. Temos enfrentado alguns desafios porque tudo que é novo assusta e tudo que é 

novo enfrentamos desafios mas tenho enfrentado tudo isso como desafio não só pessoal mas 

também para nossa categoria. Na semana passada estivemos aqui a convite do vereador Silvano e 

ele nos presenteou com uma lei que institui “A semana Municipal da Pessoa com Deficiência” nós 

ficamos muito felizes com esse reconhecimento é logico que vem as críticas mas estamos ai para 

vencer tudo isso. A semana Nacional da Pessoa com Deficiência é uma sema instituída pelas 

Federações das APAES, eu conheço o trabalho da APAE de perto é um trabalho muito bonito, a 

Dra. Gilcimary vem desenvolvendo um trabalho de empreendedorismo vem nos mostrando que a 

pessoa com deficiência ela é capaz. A Dra. Gilcimary tem projeto, já temos a loja da tulipa, ela 

tem sido incansável nessa luta para que a pessoa com deficiência seja a própria protagonista da sua 

história. A APAE hoje é uma associação que tem prestigio na cidade por conta do trabalho que a 

Dra. Gilcimary tem desenvolvido durante sua presidência. Tenho também à frente da 

coordenadoria do projeto o cadastro da pessoa com deficiência, já estamos trabalhando nesse 

cadastro nós queremos fazer o diagnóstico de todas as pessoas com deficiência do município de 
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Altamira e região. Já Contratei uma empresa para nos forneça orçamentos para que possamos 

fazer cadastro que nos der informações de fato que nos traga números para que possamos trabalhar 

em cima destes números, que possamos trabalhar políticas afirmativas em cima destes números. 

Este cadastro não vai beneficiar somente a coordenadoria especial da pessoa com deficiência, mas 

vai beneficiar a APAE e as outras associações de pessoas com deficiência que existem aqui no 

município como a PDT, PDTA. Vou precisar da ajuda de todos vocês presidente das associações, 

vereadores para que possamos fazer bum trabalho onde nós teremos retorno. Então essa semana 

para nós é uma semana muito importante. Convidamos a todos a se juntarem a nós nessa luta em 

prol de benefícios da pessoa com deficiência, nós temos muito avançar as vezes as pessoas me 

encontram na rua e dizem Gabi você já falou das calçadas eu digo uma coisa de cada vez, vamos 

fazer um trabalho para estrutura de Altamira, vamos ter uma praia acessível na orla e teremos 

calçadas acessíveis, mas as coisas precisam acontecer um passo de cada vez. Eu acredito muito 

que com a ajuda de vocês vereadores, dos secretários nós teremos nosso cadastro, nós 

conseguiremos recursos para que esse cadastro seja feito, não faremos esse cadastro de qualquer 

maneira. Precisamos desses números, precisamos desse diagnóstico para que possamos ajudar 

cada vez mais pessoas com deficiência em nosso município eu sei de algumas necessidades de 

saúde, tenho conhecimento de pessoas que vivem acamadas e nós queremos ajudar essas pessoas, 

queremos inserir asa crianças da APAE em nossos programas que temos na Secretaria de 

Promoção e Assistência Social no Criança Feliz que atende crianças especiais de 0 a 06 anos. 

Então essa parceria da coordenadoria com a APAE é muito importante a pareceria de todas as 

associações com a coordenadoria é muito importante porque nós não andamos sozinhos. 

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

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

Projeto de Lei nº 044/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que dispõe sobre a implantação 

de dispositivo “Bueiros Inteligentes” no âmbito do Município de Altamira.  Projeto de Lei em 

Conjunto nº 045/2021, de iniciativa dos vereadores Davi Teixeira, Silvano Fortunato, Enfermeiro 

Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Roni Heck e Enfermeiro Olailton, que institui em Altamira 

o Dia Municipal do Evangelho. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.  Indicação n.º 

559/2021 de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, designar o nome do ex-vereador Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, para o Parque 

de Exposições, que encontra-se em construção no município de Altamira.  Indicação n.º 560/2021 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura e Secretari8a Municipal de Integração 

Social, que realize a ação intitulada “CINE VIDA ALTAMIRA”, aonde se possa exibir filmes ou 

documentários com temas educativos, com presença de psicólogos, e equipe tema, criando um 

cronograma especifico, contemplando RUCs e demais bairros de nosso município. A iniciar-se no 

mês de setembro do corrente ano, mês que se combate o suicídio, podendo fazer parte do 

cronograma anual dos eventos municipais. Indicação n.º 577/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime, que sugere ao Gerente Executivo da Equatorial em Altamira, no sentido que a 

empresa realize, com maior frequência, a manutenção da rede elétrica da zona rural.  Indicação n.º 

578/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere a Superintendência 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-020  

Altamira – Pará 
 

20 

 

Socioambiental da Norte Energia, que providencie a recuperação asfáltica da Rodovia Ernesto 

Acioli, no período urbano de Altamira. Indicação n.º 557/2021, de iniciativa da vereadora 

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

que autorize o pagamento aos Enfermeiros contratados, o Adicional Noturno, a Insalubridade, as 

Férias e o 13º salário aos referidos servidores.  Indicação n.º 558/2021, de iniciativa da vereadora 

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

que através da Secretaria Municipal de Saúde, abasteça regulamente com insumos e medicamentos 

a Unidade Básica de Saúde e a Farmácia do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial do Município 

de Altamira). Indicação n.º 574/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao 

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

serviço de limpeza do terreno no final da Rua Carminha Feitosa de Aquino, no Conjunto Santa 

Benedita, próximo ao local de abastecimento de água e da quadra esportiva. Indicação n.º 

575/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização na rede 

de iluminação pública na Rua Angelim, no RUC Jatobá. Indicação n.º 556/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Helder Barbalho - Governador do Estado 

do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde, implantar o atendimento noturno para 

realização de exames de Imagem, tomografia, no Hospital Regional da Transamazônica, de 

pacientes hospitalizados ou em casos de extrema urgência no município de Altamira ou nos 

demais que fazem parte da Região Xingu.  Indicação n.º 571/2021, de iniciativa do vereadora 

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

competente, que tome providencias quanto a reforma das pistas de ciclovias no centro da cidade 

de Altamira e construção de pistas de ciclovias na entrada e saída da cidade, nos sentidos: 

Altamira e Vitória do Xingu; Altamira e Brasil Novo; Altamira e Princesa do Xingu; Altamira e 

Serrinha e Altamira e Km 18, Belo Monte. Indicação n.º 563/2021 de iniciativa do vereador Assis 

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

competente, realiza a pavimentação asfáltica, iniciando na comunidade da Serrinha até o igarapé 

Tucuruí, uma extensão de 9 km, até a divisa do município de Altamira com o município de Brasil 

Novo, assim também, a continuidade do asfaltamento iniciando na escola até a ponte do galego, 

uma extensão de 3 km, até a divisa do município de Altamira com o município de Vitoria do 

Xingu. Indicação n.º 564/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, da continuidade na 

pavimentação asfáltica no ramal São Francisco até a Igreja da comunidade Sebastião, divisa do 

município de Altamira com município de Brasil Novo. Indicação n.º 567/2021 de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de construção de uma Quadra de Esportes e área de 

Lazer no bairro Bonanza. Indicação n.º 568/2021 de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que 

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

realizar o serviço de construção de uma Praça, com uma Quadra de Esportes e Playground no 

loteamento Vista Alegre.  Indicação n.º 569/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que 

sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 
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interceder junto a empresa ETE Engenharia, no sentido de levar a rede de distribuição de energia 

elétrica até a comunidade do Índio Preto, Travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 

570/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que viabilize a recuperação do ramal do 

Pelezinho, adjacente ao Travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 572/2021, de iniciativa 

do vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, tomar providencias, quanto a instalação de placas de sinalização de 

trânsito, horizontal e vertical, na Avenida dos Buritis, na rua A-33 e A-31 e, na rotatória localizada 

na entrada do bairro Buriti. Indicação n.º 573/2021, de iniciativa do vereadora Tânia Souza, que 

sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, para 

que tome providencias, quanto a instalação de uma academia ao ar livre na Rua 4, no bairro 

Aparecida.  Indicação n.º 565/2021, de iniciativa da vereador Adevaldo Brito, que sugere ao 

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

realizar a reforma da Orla do Cais, construindo calçadas, meio fio e rampa de acessibilidade.  

Indicação n.º 566/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que autorize a 

recuperação da rua Curuá Grande, bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 579/2021, de 

iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, implantar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, 

na comunidade do Ramal Cipó Ambé. Indicação em Conjunto n.º 576/2021 de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, Tania Souza e Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

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

implantação e construção de uma rampa de acessibilidade para cadeirantes na Orla do Cais, 

permitindo o acesso livre até a área permitida para banho, assim também com a aquisição de uma 

cadeira especializada. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, 

submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Indicações n.ºs 559 e 560/2021 de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 577 e 578/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Jaime. Indicações n.ºs 557 e 558/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

Indicações n.ºs 574 e 575/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 556 

e 571/2021, de iniciativa do vereadora Tércio Brito.  Indicações n.ºs 563 e 564/2021 de iniciativa 

do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 567 e 568/2021 de iniciativa do vereador Davi Teixeira.  

Indicações n.ºs 569 e 570/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 572 e 

573/2021, de iniciativa do vereadora Tânia Souza. Indicação n.º 565/2021, de iniciativa da 

vereador Adevaldo Brito. Indicação n.º 566/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. 

Indicação n.º 579/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck. Indicação em Conjunto n.º 576/2021 

de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, Tania Souza e Enfermeira Socorro do Carmo. 

Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito após os cumprimentos dirigiu-se aos 

demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 5569 e 571/2021, 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

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

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 536 e 564/2021, de iniciativa do vereador Assis 
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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 557 e 558/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo. Agradeceu. Em seguida à Mesa Diretora a catou a decisão de retirar de pauta a indicação 

de nº 559/2201, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, em razão do vereador encontrar-se 

ausente e não poder fazer sua defesa. Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo quem 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: Indicação 

nº 560/2021 de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 577 e 578/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime.  Indicações n.ºs 557 e 558/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 574 e 575/2021, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento.  Indicações n.ºs 556 e 571/2021, de iniciativa do vereadora Tércio 

Brito. Indicações n.ºs 563 e 564/2021 de iniciativa do vereador Assis cunha. Indicações n.ºs 567 e 

568/2021 de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 569 e 570/2021, de iniciativa do 

vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 572 e 573/2021, de iniciativa do vereadora Tânia Souza. 

Indicação n.º 565/2021, de iniciativa da vereador Adevaldo Brito. Indicação n.º 566/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.º 579/2021, de iniciativa do vereador Roni 

Heck.  Indicação em conjunto n.º 576/2021 de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, Tânia 

Souza e Enfermeira Socorro do Carmo. Aprovadas a unanimidade. Não havendo mais matérias 

para votação, o senhor Presidente passou a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, 

facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio 

Brito, após os cumprimentos disse: início minha fala falando sobre a importância do mês de 

agosto que é um mês dourado onde simboliza o aleitamento materno e nós como profissionais da 

área da saúde temos que levar essas informações a pessoas que não tem a certeza do quanto o 

aleitamento materno ele é importante para o crescimento e desenvolvimento dos nossos bebês. O 

leite materno ele é rico em carboidratos em proteínas, rico em minerais, ele é importante para que 

tenha o desenvolvimento para que os dentes sejam saudáveis, fortalecimento da face tudo isso é 

dentro do aleitamento materno. O aleitamento materno é um dos melhores investimentos para a 

vida infantil da saúde dos nossos bebês. Por isso o mês de agosto é conhecido como dourado pela 

qualidade do leite materno. Quero falar sobre o movimento que está acontecendo no Assurini e o 

que cada vereador conseguiu fazer no dia de ontem. Falando sobre o manifesto tive conhecimento 

ontem e posteriormente a isso e procurei a secretaria de obras Priscila Couto, para que informasse 

de fato o que que estava acontecendo. Na audiência com a Priscila ela me informou sobre a 

aceitação do convênio que estavam postando nas redes sociais que o município não teria aderido 

que isso era uma inverdade que foi assinado e bem colocado pela vereadora Socorro sobre o ofício 

da Norte Energia que encaminhou para essa Casa. Então Claudio essa informação não procede e 

que a Câmara estava muito bem representa lá por alguns vereadores e os vereadores que estavam 

aqui na cidade estávamos atrás das informações para trazer o que é verídico para vocês. Convido 

os nobres pares para irmos até a secretaria de obras até a Norte Energia, Cláudio e o Marquinhos 

para que possamos ir lá após a sessão. Quero deixar registrado a ação que desenvolvi no RUC 
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Casa Nova no dia vinte e dois de agosto, esse projeto é em parceria com este vereador junto com a 

UNICEF que é representado pelo meu amigo Weliton Veras embaixador do município e da região. 

Essa ação social levamos crianças e adolescentes cortes de cabelos que como apoiador meu amigo 

Petrônio, onde podemos ofertar cem cortes de cabelo. Também levamos consultas médicas com a 

Dra. Mayara pediatra com esta ação atendemos crianças e adolescente onde saíram de lá 

medicadas. Essa ação foi através da colaboração dos nossos amigos também teve o poder público 

na minha representividade teve iniciativa particular da instituição privada como distribuição de 

brindes e doações de medicamentos para a população, também tivemos um médico e uma 

assistente social. Este projeto vai se dar por todos os bairros do município iniciando no Casa Nova 

posteriormente será o RUC São Joaquim que vai ser contemplado. Graças a Deus nossa primeira 

ação social, recebemos um telefonema de um dentista também que está se colocando à disposição 

para esta fazendo esse atendimento para as crianças. Realizamos também gincana e dinâmicas 

com entregas de brindes. Agradeceu.  Quero frisar da importância das tomografias no Hospital 

Regional Público da Transamazônica, estou vereador mas sou também da área da saúde, sou 

enfermeiro e sei o quanto é difícil a gente conseguir uma tomografia seja de tórax, crânio. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os cumprimentos disse:   

falar das minhas indicados onde foram para os bairros Bonanza e Vista Alegre. O Projeto de Lei 

em conjunto juntamente com alguns edis que foi lido hoje para que seja instituído em Altamira “O 

Dia Municipal do Evangelho” os pastores não puderam estar presentes mas foi a pedidos deles, 

dentro desse dia que vai se dar no segundo sábado do mês de junho todos os anos, nesse dia será 

comemorado a Marcha para Jesus onde tenho falado aqui da importância de jesus em nossa vida. 

Realizei visita no ramal do Itaboca para a sim ver qual a situação do mesmo. Tivemos em outros 

locas também como na estrada que dar acesso à praia do Massanóry. Levamos ontem um ofício na 

SEMOV pedindo para que seja incluído no cronograma todas essa ações do primeiro semestre 

onde apresentei muitas indicações para a parte alta do Nova Altamira. No dia cinco de setembro 

vai acontecer uma eleição e os moradores tem nos procurado porque a parte alta assim como em 

outros bairros precisam de infraestrutura. Frisar que setembro amarelo estar chegando e durante 

todo mês de setembro faremos vários eventos em quatro a cinco bairros como no Buriti, RUC 

Jatobá, eventos esse de conscientização, valorização da vida e prevenção do suicídio, fico muito 

feliz por já termos no CAPS psiquiatra, sabemos que a demanda de pessoas com depressão em 

nossa cidade é muito grande principalmente entre os jovens e adolescentes. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse:  informar que 

na quinta-feira passada estive no travessão da sete visitando algumas lideranças juntamente com o 

secretário de agricultura Almir Uchoa, fomo até ao portal das chácaras aonde reunimos com mais 

de cinquenta agricultores, onde discutimos melhorias para a classe onde estão precisando da força 

técnica. No sábado fui no Picadão onde passei pelo Pimentel aonde estão sendo realizados alguns 

trabalhos. Também visitei o travessão da Firma. Quero informar a todos os agricultores do 

município que ontem foi entregue mas uma patrulha mecanizada por este vereador e o vereador 

Tércio, emenda do Deputado Federal Joaquim Passarinho que nesse próximos dias com certeza 

estará chegando uma ambulância para o Assurini, através de emenda do Deputado Joaquim 

Passarinho. Por esse próximos dias estaremos entregando também mais duas patrulhas 
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mecanizadas para nossos agricultores. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis 

Cunha, após os cumprimentos disse: Nessa Casa de Leis temos aprovado projetos, leis em todos 

os aspectos, a contratação temporária, antes de haver as contratações até porque o projeto de 

contratações temporárias não tinha sido aprovado nessa Casa, como por exemplo, as secretarias 

ainda não tinham sido criadas então só poderiam ser contratado secretários, coordenadores após a 

aprovação dessas duas leis especialmente a criação das secretarias. Então com a criação das 

secretarias começaram as contratações. Aprovamos também o PCCR e apanhamos muito com essa 

aprovação, mas fato de tamanha importância, o PCCR vai destinar a vida dos servidores por toda 

sua vida, então são aprovados com muita responsabilidade, uma discussão muito forte para 

apresentar o PCCR por entender que ali vai destinar a vida do servidor e depois apanhamos desse 

pessoal após concursados e lotados é onde eles falam que não precisam mas de políticos, mas é 

nossa obrigação fazer o melhor. Quanto à questão do Assurini onde ouvimos aqui o Cláudio e 

dizer que levamos muita bancada sabemos que são mais de dois mil quilômetros de estrada, então 

começaram os trabalhos no travessão Bom Jardim I e Bom Jardim II e estar previsto um par de 

máquina começar os trabalhos começando da balsa, até as Mangueiras enfim. Em conversa com o 

Prefeito ele falou que independe de recursos da Norte Energia ele iria fazer, só que não existe 

peças para os tratores na prateleira e assim teve que ser primeiro aprovadas algumas situações para 

assim poder depois fazer a licitação. Levando em consideração que a empresa que ganhar a 

licitação que depende de um prazo de trinta, quarenta, cinquenta a noventa dias. Então começou os 

trabalhos no travessão Bom Jardim I e Bom Jardim II quando foi começado os primeiros 

travessões os demais começaram a bater pesado entendemos que todos querem mas é lamentável 

não conseguimos fazer tudo de uma vez. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Nelsinho Campeiro, após os cumprimentos disse: eu como vereador representante eleito pelo 

Assurini me sinto na obrigação de subir nessa tribuna para defender minha região defender 

aquelas pessoas que estão fazendo um protesto pacifico. Dizer que não é nem uma surpresa para 

mim porque já haviam me comunicado no mês de junho onde eles queriam fazer essa 

manifestação fui contra reunir com as lideranças, trouxemos duas comissões do Assurini para falar 

com o Prefeito sugeri por onde começaria as obras, cobrei o cronograma de trabalho do Assurini, 

uma vez que nós já sabíamos que já tinha feito todo levantamento de janeiro até junho, então não é 

surpresa a quantidade de estradas que teria que serem recuperadas. Então essas duas comissões 

uma só foi atendida e a Priscila Couto me daria uma resposta na segunda-feira em relação De 

como seria o cronograma de trabalho do Assurini. A Outra comissão ficamos das três horas da 

tarde até as nove horas da noite e o Prefeito saiu pela porta dos fundos e não nos atendeu. Então o 

que foi possível fazer para tentar um diálogo para minha região Assurini foi feito. Quando as 

pessoas vem manifestar as pessoas criticam dizem poxa porque essa manifestação? Poxa foi 

tentado um diálogo e não conseguimos. Quando se fala as máquinas estão trabalhando temos 

conhecimento que temos mais de mil quilômetros de estrada para serem recuperadas no Assurini e 

até o presente momento não foram feitos cem quilômetros, então vocês divide esses dois meses de 

trabalho por cem quilômetros está dando um dia e meio por quilometro, agora vamos dividir o 

restante que falta oitocentos quilômetros vai passar três anos para fazer esse serviço? Fica minha 

indignação. Informar que essa manifestação começou com os indígenas cobrando a questão da 
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estrada onde foi acordado que a Norte Energia faria do travessão Sol Nascente ao Ituna, das 

Mangueiras até nas principal. Então o que que acontece a empresa AGL fez no município vizinho 

e até hoje não sabemos porque não foi feito Altamira se foi licitado na mesma data será que a 

Norte Energia atrasou o acordo sendo que esse compromisso de atender o Volta Grande foi 

aprovado uma vez só. Então fui lá com a Priscila ela disse que pé de competência da Prefeitura 

executar a obra, mas não tem data prevista para iniciar, onde falei cm o cacique Jardel Juruna ele 

falou que não aceita a Prefeitura executar os trabalhos. Eu não sei porque a Prefeitura está 

brigando para executar uma obra sendo que pode terceirizar se quem vai pagar não é a Norte 

Energia? Então porque está brigando por cem quilômetros de estrada a ser recuperada fica 

brigando por um trecho que já tem terceirizado fazendo. Então quando eu defendo minha região 

não estou criticando Prefeito, não sou oposição muito pelo contrário, só quero que ele ouça a 

comunidade que discuta o cronograma de trabalho junto com as lideranças, porque da forma que 

estar vamos chegar no fim do ano e não vamos ter estrada e a cobrança cai sobre mim como 

representante da região. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza, após 

os cumprimentos disse: estamos em processo de volta as aulas eu vejo a importância de alguns 

vereadores se reunir com a equipe da educação para podermos estar verificando o que está 

acontecendo eu sou da Comissão da Educação e assim acho que podemos ter a iniciativa de 

procurar o SINTEPP a SEMED para assim verificar como vamos fazer no retorno da volta as 

aulas para assim poder dar informações ao nosso povo. Quero parabenizar o vereador Roni pela 

sua indicação relacionada as crianças com relação ao trabalho infantil para que seja promovido 

cursos. Também parabenizo a vereadora Socorro pela indicação aos servidores da saúde para a 

valorização do adicional noturno a preocupação é deixar essa equipe que tanto trabalhou 

enfrentando essa pandemia. Com relação a sua indicação vereador Tércio, vimos que em São 

Paulo a fila diminuiu a partir do momento em que o serviço começou a ser ofertado no período 

noturno. Em uma reunião que o Presidente Silvano nos convidou para participar na Prefeitura com 

o engenheiro Raul ele falou da importância de deixar a máquina ligada. Lembrando Tércio que a 

fila de Altamira são de setecentos pessoas em fila que cresce todo dia. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Thais Nascimento, após os cumprimentos disse:  começo falando um 

pouco do evento em que participei nos dias 19 e 20 de agosto no Tribunal Regional do Trabalho 

da oitava Região, um evento muito importante realizado pela Defensoria Pública do Estado do 

Pará juntamente com o Tribunal Regional do Trabalho e o objetivo desse evento era instituir as 

Procuradorias Municipais  da Mulher do Estado do Pará, visando assim ampliar a rede de 

atendimento  as mulheres do município. Hoje meu caro Adevaldo Brito, setenta por cento das 

mulheres do Brasil ela sofre violência de gênero isso é um dado colhido das Organizações Unidas. 

Quatro mulheres são agredidas por minutos no nosso país é um dado do Ministério da Saúde e 

trinta e nove virgula noventa cinco por cento dos processos do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará eles pertencente as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher e esses números 

são mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem violência de gênero e nós precisamos 

atuar enquanto parlamentares. Quero desde já antecipar aos colegas vereadores que é de extrema 

importância terão uma grande participação nesse grande ato que vamos fazer. Fui até Belém para 

entender melhor sobre o funcionamento da Procuradoria da Mulher dentro do município nas 
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Câmaras Municipais e desde já peço apoio ao projeto de resolução que nós iremos apresentar. 

Quero deixar bem claro a todos presentes esse projeto não é para levar o nome da vereadora Thais 

não é até porque dentro da Procuradoria ela irá contar com a participação da minha atuação da 

atuação da vereadora Tânia Souza e da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, porque nós 

somos as três mulheres parlamentares que estamos aqui também representando a mulher no 

município de Altamira. Desde já peço apoio a vocês porque será um ato muito importante para 

nossa Casa Legislativa em poder está ampliando e atuando junto com a rede de atendimento ao 

combate à violência a mulher que terá um grande desafio para todos nós aqui. A outra pauta que 

quero tratar nesse momento senhor Presidente que ontem estive visitando os colégios da rede 

municipal que atendem os alunos com deficiência, estiveram comigo nessa visita o SINTEPP os 

TEAS do Xingu achei justo o convite levando em consideração que os pais e mães estão lá 

diariamente que sabem a real necessidade dos seus filhos e o objetivo da nossa visita era fiscalizar 

a situação da educação especial no município de Altamira. Vereador Roni Heck vossa excelência 

que já foi secretário de educação de acordo com a convenção da organização das ações unidas a 

ONU o brasil ele tem compromisso em relação à educação   para as pessoas com deficiência. 

Nosso país é signatário e ele precisa atuar atendendo a essas crianças da educação especial. 

Infelizmente hoje é reflexo a nível nacional que nós não temos políticas voltadas para esse campo 

de atuação. Por isso que eu digo a política é algo benéfico é para isso que nós precisamos utiliza-

la, para fazer bem. Através desses dados nós podemos constatar também que hoje aqui no 

município de Altamira nós temos uma educação especial que estar desassistida. Aproveito o 

momento para chamar atenção do secretário de Educação Maxcinei onde quero deixar bem claro 

que estou aqui contribuindo com as informações  que estive ontem, não estou aqui para atacar 

ninguém o meu objetivo aqui é que seja resolvido  o problema e não falar mal de A ou B, eu só 

quero que seja resolvido o problema, não posso fazer de conta que o problema não existe estou 

fazendo meu papel e trazendo a esta tribuna o que eu pude constatar juntamente com o SINTEPP e 

com os TEAS do Xingu e as pessoas que estavam nos acompanhando na visita. O que nós tivemos 

contato ontem infelizmente a realidade do nosso município no que desrespeita a educação especial 

ela ainda deixa muito a desejar, nós encontramos salas inapropriadas para as crianças com 

deficiência salas sem equipamentos, sem suporte técnico e isso é algo muito grave. Eu entrei num 

colégio ontem, irei oficiar o secretário informando a ele, inclusive tive informações que o 

secretário nunca foi nesses colégios onde eu acho um erro gravíssimo, como que eu não vou 

conhecer a realidade do que estou trabalhando diariamente, como eu vou conseguir planejar uma 

política, fazer um planejamento de trabalho voltado para a educação especial se eu não conheço a 

realidade do meu município. Então quero fazer aqui um apelo a ele e a todos que contribui com a 

educação especial do município que por favor atendam as demandas dos pais e mães que chegam 

na SEMED esses pais e mães precisam da atuação de vocês, eles estão ali não é porque querem 

perturbar o secretário os professores não é eles estão ali é porque precisam da rede pública 

municipal e esse problema não é somente na rede pública municipal também é um problema na 

rede privada. Quem é pai e mãe de criança com deficiência pode falar isso com mais precisão do 

eu. Então nosso objetivo repito quero chamar essa atenção para que seja dada atenção especial a 

esse público. Eu entrei Dra. Gilcimary em uma sala onde diz que é sala de recursos e não cabia 
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duas pessoas dentro dessa sala, uma sala muito pequena não tem aparato técnico para atender as 

crianças que não tinha um quadro branco se quer e aquilo muito me preocupou, enquanto 

vereadora não posso deixar de trazer essas demandas aos meus colegas e assim aproveitar para 

convidar a comissão da educação para que possamos estar indo nesses colégios para assim estar 

fazendo nosso papel dentro do legislativo. Outra coisa importante ao entrar no colégio uma 

diretora teve a coragem de me perguntar se eu tinha autorização da SEMED para estar dentro da 

escola e filmar o colégio, essa pergunta já me assustou porque já me mostrou no despreparo em 

relação àquela servidora como é que ela diz uma coisa dessa para uma vereadora ou para qualquer 

outro vereador que tenha se deslocado, temos total acesso a qualquer órgão e documento público, 

se os senhores quiserem tirar foto, filmar que for temos total legitimidade para isso . Então deixo 

meu repúdio a esse tipo de situação e peço que a SEMED por favor informe seus servidores e 

capacite eles para entenderem sobre atuação do legislativo em relação ao que é público dentro do 

município de Altamira.  Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora fez uso das 

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

sobre uma reunião que estive em Belém com o Secretário Adjunto do Estado uma reunião muito 

produtiva aonde tratamos sobre a saúde da mulher, aonde também pude verificar os Indicadores da 

Região do Xingu principalmente do município de Altamira, aonde solicitei cadastramento de mais 

serviços no hospital municipal São Rafael. Na próxima sessão estarei fazendo uma indicação 

sobre a colocação de DIU pós parto naquelas mulheres aonde a idade que ainda não se permite 

ainda fazer pela lei laqueadura. Vamos solicitar para o Governo do Estado  ele vai nos fornecer 

através do Ministério que passa para o Estado e o Estado repassa para o município em quantidade 

suficiente para aquelas mulheres que quiserem  colocar o DIU estaremos realizando esse serviço a 

partir do próximo mês se Deus quiser  com a permissão das mulheres estaremos fazendo 

cadastramento no Puerpério no pós parto  no hospital municipal onde iremos cadastrar essa 

mulheres para que possamos fazer logo após o parto com quarenta dias tanto o parto normal 

quanto ao parto cesariana. Isso é um ganho agradecemos a coordenação da mulher. Também já foi 

conversado com os profissionais com os ginecologistas e com os obstetras do hospital que vão 

realizar esses serviços. Estaremos fazendo o cadastramento em breve para fazer esse serviço. Onde 

hoje eu coordeno a parte de obstetrícia do hospital municipal aonde nós queremos cada vereador 

ter uma pasta que tem mais conhecimento. Temos aqui vários profissionais da área da saúde como 

foi falado pelos vereadores Tércio e Tânia, estamos buscando também melhorias para a questão da 

saúde da mulher aonde tivemos também um sinal positivo sobre a questão da USA ou seja um 

atendimento uma ambulância de suporte mais avançado aonde está em processamento cada 

cadastramento para que seja solicitado a coordenação do SAMU Estadual para o Ministério da 

Saúde para que nós possamos ter no município de Altamira isso é um ganho grande porque temos 

muitos acidentes graves pacientes que precisam realmente de um profissional médico dentro da 

ambulância para prestar esse atendimento oxigênio terapia entre outros. Também tivemos no setor 

de oncologia na SESPA também aonde já nos foi comunicado sobre a questão das biopsias, onde 

estão sendo realizadas no hospital regional. Também falamos coma coordenação de saúde mental, 

aonde temos um problema sério no município a questão do álcool e droga, então eles vieram aqui 

no município conversaram com a coordenadora da Regional Enfermeira Lene que é responsável 
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pela saúde mental, onde estão preparando para que realmente em breve possamos ter em nosso 

município porque temos muitos dependentes do álcool e da droga. Também da Policlínica que o 

Governador esteve aqui no município já temos o terreno, onde o técnico veio com o secretário 

adjunto do Estado Dr. Cipriano veio até ao município de Altamira juntamente com o Secretário de 

Planejamento ver um terreno para que realmente seja construída a Policlínica onde teremos 

consultas especializadas e exames. A maternidade não tive resposta de imediato de quando seria a 

construção só sei onde será construída só não tive resposta de imediato da maternidade de quando 

começaria a construção, só sei onde o local onde vai ser construída e não tive nem uma resposta 

sobre a questão da maternidade que nós precisamos tanto temos adolescente, mulheres que 

precisam de um maior espaço. Não sei se todos que estão presentes sabem que o único hospital 

que faz parto normal pelo SUS é o Hospital Municipal São Rafael. Então aonde fera o Hospital 

Municipal foram feitas adequações para a maternidade onde aquele hospital era somente para 

média complexidade principalmente traumatologia. Então foi feito adequação para atendermos as 

mulheres no trabalho de parto e puerpério. Sobre a questão do Assurini gostaria de dizer ao 

Cláudio que ouvi com muita propriedade sua fala.  Acredito que a maioria dos edis dessa Casa 

onde está sendo realizado foi falado aqui que não estar sendo feito nada eu discordo dessa fala 

porque está sendo feito sim, foi feito o Bom Jardim I não é somente até na beira do rio tem várias 

localidades nas proximidades que também faze parte do Bom Jardim I. Sabemos que o Assurini é 

grande, onde o produtor que escoar sua produção esse é o anseio. Nós vereadores que defendemos 

a população, não fui eleita somente para defender a zona urbana e sim também a zona rural, então 

discordo porque não sou de A B e C sou vereadora de todos sou do município de Altamira. Então 

dizer aos senhores presentes que o travessão do Pimentel estar sendo feito, também estamos com 

três frentes de serviço na Serrinha, ramal dos Crentes, nos ramais da Floresta e Cipó Ambé, 

Alagado e no Travessão da 05, fora o serviço de tapa buraco que demorou devido o processo 

licitatório mas está sendo realizado no nosso município. Agradeceu. Não havendo mais 

manifestantes o senhor Presidente agradeceu as senhoras e senhores vereadores e do povo em 

geral e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando lavrar a presente Ata que após lida e 

aprovada será assinada. Câmara Municipal de Altamira, aos vinte e quatro dias do mês de agosto 

do ano de dois mil e vinte um. 
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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 
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TRINTA E UM DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  
 


