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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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: Vanderjaime 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 João Estevam da Silva Neto (zona rural/participando de uma reunião com o 

Secretário de Agricultura) e Juares Giachini (Castelo de Sonhos/doente). O senhor Presidente 

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

Presidente submet5eu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária 

realizada no dia quatorze de setembro do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo manifestante, 

submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção dos vereadores: Nelsinho Campeiro e Roni 

Heck. Em seguida passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo 

que fizesse a leitura das matérias: LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Proposta de Emenda 

Modificativa apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Modificando o 

Artigo 4º, § - 1º e Artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, que passam a ter a seguinte redação: 

artigo 4º – O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por 05 (cinco) representantes do 

Poder Executivo Municipal e por 05 (cinco) representantes de entidades da sociedade civil. § - 1º Os 

representantes do Poder Executivo serão indicados pelo prefeito. Artigo 10 – Os trabalhos do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher serão coordenados por uma diretoria constituída dos seguintes cargos: 

presidente, vice-presidente, primeiro (a) secretário (a), segundo (a) secretário e serão definidos na primeira 

reunião ordinária do Colegiado de Conselho. Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria ao Artigo 4º, 

§ - 1º e Artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM. Parecer apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pelo acolhimento do Parecer apresentada pela Relatoria ao Projeto de Lei 

030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre desconto no pagamento da Tarifa da 

Balsa que faz a travessia sobre o Rio Xingu ao Porto do Assurini, no município de Altamira.  Parecer 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo acolhimento do Parecer apresentada 

pela Relatoria ao Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito 

adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020.  Parecer apresentado pela Comissão 

de Finanças e Tributação favorável à aprovação do Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, que 

autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020.  

Indicação n. º 641/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar através de convênio de parceria, 

realizar implantação de Energia Solar, na Capela Mortuária do Rotary Club de Altamira. Haja vista, que na 

Gestão passada foi aprovada nesta Casa, através de Emendas Impositivas recursos para realização a 

referida obra. Indicação n. º 631/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor 

ilustríssimo senhor Ary Carvalho - Diretor da ADEPARA-Altamira, que providencie atendimento de 

qualidade aos produtores rurais e qualifique os profissionais que prestam esse atendimento por meio de 

cursos e capacitações de atendimento ao público. Também indico que seja providenciando meios para 
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desburocratização dos serviços prestados.  Indicação n. º 632/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Jaime, que oficia se ao excelentíssimo senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que providencie a 

revitalização do trapiche e dos brinquedos na parte da orla conhecida como “novo cais”. Indicação n. º 

625/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente, realizar a recuperação das ruas, Maria 

Alves da Silva, Raimundo Moreira, e Rua da Celpa, localizadas no bairro Ibiza, próximo ao Ponto Alto 

Leilões.  Indicação n. º 626/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, a 

aquisição de um balcão para a secretaria escolar e também cadeiras de escritório, a fim de atender a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental João Rodrigues da Silva, no bairro Mutirão. Indicação n. º 633/2021, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de iluminação pública na ponte da Brasília, situada na 

Travessa Comandante Castilho. Indicação n. º 634/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que 

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

serviço de iluminação pública na BR-230, no trecho conhecido por “três pontes”. Indicação n. º 622/2021 

de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura com galeria pluvial, acessibilidade e 

pavimentação asfáltica e/ou bloqueteamento nas ruas Lucindo Sousa, Francisco Caetano Sousa, Joventina 

Acácio Barbosa e Arlindo de Sousa, no bairro Invasão dos Carroceiros. Indicação n. º 623/2021 de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura com galeria pluvial, acessibilidade e a 

pavimentação asfáltica ou bloqueteamento nas ruas Antônio Acácio Sobrinho, Alécia Orlandina, Maria 

Salvador Paiva, Edla Vieira e Antônio Pereira de Oliveira, no bairro Invasão dos Carroceiros. Indicação n. º 

624/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, a implantação de um ambulatório no HGA de reabilitação 

pós-Covid, para dar suporte aos pacientes com sequelas graves e leves. Indicação n. º 635/2021, de 

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

através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura com galeria pluvial, linha d’agua, 

calçamento e pavimentação asfáltica ou bloqueteamento na rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim 

Oriente. Indicação n° 627/202, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realize reparos na ponte sobre o Rio Curuá, 

no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n° 638/202, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que 

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

a manutenção de duas maquinas patrol, no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação n. º 628/2021, de 

iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, viabilizar a recuperação do Travessão das Mangueiras, no Assurini. 

Indicação n. º 629/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar a recuperação do Travessão Seis Irmãos, 

localizado no Km 36, no Assurini.  Indicação n. º 636/2021 de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que 

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

ponto de ônibus na rua 01, em frente à quadra 29-A, 2ª Etapa, no bairro Bonanza. Indicação n. º 637/2021 

de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização da rede de iluminação pública, com a 

troca de lâmpadas queimadas na rua 01, em frente à quadra 29 A, 2ª Etapa, no bairro Bonanza.  Indicação 

n. º 639/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar um parquinho na escola EMEIF Esther de 

Figueiredo Ferraz.  Indicação em Conjunto n° 630/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio 

Brito e Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 
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Secretaria competente, realizar a ampliação do Laboratório da Unidade de Pronto Atendimento 24hrs 

(UPA), a contratação de mais um Biomédico e a contratação de mais um Técnico de Laboratório, como 

também, a aquisição de um Analisador Hematológico de 16 a 28 parâmetros, que atenda a demanda de 80 a 

100 amostras/hora, que consiga ler as 03 (três) partes hematológicas. Adquirir também, um Analisador de 

Bioquímica Automático com capacidade de 300 a 400 amostras/hora, haja vista, a grande demanda de 

usuários diariamente.  Indicação em Conjunto n° 640/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato 

e Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, viabilizar através de convênio de parceria, realizar o serviço de reforma e ampliação da Sede 

do Rotary Club de Altamira. Recursos aprovado na gestão passado, através de Emenda Impositiva 

disponibilizando recursos para realização da obra. Indicação em Conjunto n° 642/2021, de iniciativa dos 

vereadores Silvano Fortunato e Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar através de convênio de parceria, adquirir 02 (dois) 

Resfriadores de Leite. Sendo 01 (um) com capacidade de 1500 litros, marca Solinox, e, 01 (um) com 

capacidade de 1000 litros, marca Solinox. Que serão destinos a Associação de Trabalhadores Rurais do 

Desenvolvimento do PDS Brasília – ATRDPB, no distrito de Castelo de Sonhos/Altamira/PA. Recursos 

aprovado na gestão passado, através de Emenda Impositiva disponibilizando recursos para aquisição.  

Indicação em Conjunto n° 643/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Enfermeiro Jaime, 

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

através de convênio de parceria, adquirir 01 (uma) Grade Aradora com 14 discos de 26” x 6MM, com 

acondicionamento levante controle remoto, com pneu e roda. COD. M004A451. Marca Marchesan. Que 

será destina a Associação de Trabalhadores Rurais do Desenvolvimento do PDS Brasília – ATRDPB, no 

distrito de Castelo de Sonhos/Altamira/PA. Recursos aprovado na gestão passado, através de Emenda 

Impositiva disponibilizando recursos para aquisição. Indicação em Conjunto n° 644/2021, de iniciativa dos 

vereadores Davi Teixeira, Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime e Enfermeira Socorro do Carmo, que e 

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

troca de lâmpadas queimadas nas Ruas Getúlio Vargas, Washington Luiz, Marechal João Goulart, 

Marechal Deodoro da Fonseca, General Eurico Gaspar Dutra, General João Batista Figueiredo e Travessa 

Jânio Quadros, no Loteamento Bacana. AVULSOS:  Leis sancionadas pelo Executivo Municipal referente 

aos Projetos de Leis: - Lei n° 3346/2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2022. Iniciativa Executivo Municipal. Lei n° 3347/2021, que Institui o programa “Vacina 

Contra a Fome” no município de Altamira. Iniciativa vereador Enfermeiro Jaime. Lei n° 3348/2021, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade dos Hospitais e Maternidades no município de Altamira, a informar aos 

pais, orientações de Primeiros Socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpos estranhos e 

prevenção de morte súbita de recém-nascidos. Iniciativa vereador Silvano Fortunato. Lei n° 3349/2021, que 

dispõe sobre a instalação de sistema de Energia Solar para iluminação em prédios públicos no município de 

Altamira. Iniciativa vereador Enfermeiro Tércio Brito. Lei n° 3350/2021, que dispõe sobre a criação do 

Diário Oficial Eletrônico do município de Altamira. Iniciativa Executivo Municipal. Lei n° 3351/2021, que 

estabelece que as Igrejas e Templos de qualquer culto sejam considerados como atividades essencial em 

períodos de calamidade pública. Iniciativa vereador Davi Teixeira. Lei n° 3352/2021, que dispõe sobre a 

criação da Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos Automotores do município de 

Altamira. Iniciativa Executivo Municipal. Lei n° 3354/2021, que Institui o mês de maio como o mês 

dedicado a ações efetivas de prevenção, combate e enfrentamento ao Abuso e a Exploração sexual de 

Crianças e Adolescentes, designado como “Maio Laranja”. Iniciativa vereadora Thais Nascimento. Lei n° 

3355/2021, que dispõe sobre a cassação do Alvará de Funcionamento de Empresas e Postos estabelecidos 

no município de Altamira que revenderem combustíveis adulterados. Iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo. Lei n° 3356/2021, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais 

na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal de Altamira na internet. Iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo. Lei n° 3357/2021, que institui no município de Altamira, a Semana 
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Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Iniciativa vereador Davi Teixeira.  Ofício n° 

0057//2021, encaminhado pelo vereador Enfermeiro Tércio Brito. Em seguida o senhor Presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Proposta de Emenda 

Modificativa apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Modificando o 

Artigo 4º, § - 1º e Artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, que passam a ter a seguinte redação: 

Artigo 4º – O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por 05 (cinco) representantes do 

Poder Executivo Municipal e por 05 (cinco) representantes de entidades da sociedade civil. - 1º Os 

representantes do Poder Executivo serão indicados pelo prefeito. Artigo 10 – Os trabalhos do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher serão coordenados por uma diretoria constituída dos seguintes cargos: 

presidente, vice-presidente, primeiro (a) secretário (a), segundo (a) secretário e serão definidos na primeira 

reunião ordinária do Colegiado de Conselho. Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria ao Artigo 4º, 

§ - 1º e Artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM.  Projeto de Lei 023/2021 com a nova redação, 

que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM. Parecer 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo acolhimento do Parecer apresentada 

pela Relatoria ao Projeto de Lei 030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre 

desconto no pagamento da Tarifa da Balsa que faz a travessia sobre o Rio Xingu ao Porto do Assurini, no 

município de Altamira.  Projeto de Lei 030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre 

desconto no pagamento da Tarifa da Balsa que faz a travessia sobre o Rio Xingu ao Porto do Assurini, no 

município de Altamira.  Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo 

acolhimento do Parecer apresentada pela Relatoria ao Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, 

que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020.  

Parecer apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação favorável à aprovação do Projeto de Lei 

050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento 

vigente – Lei Municipal 3331/2020. Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a 

abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020. Indicação n. º 

641/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 631 e 632/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Jaime.  Indicações n.ºs 625 e 626/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

do Carmo.  Indicações n.ºs 633 e 634/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  Indicações n.ºs 

622 e 623/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 624 e 635/2021, de iniciativa da 

vereadora Tânia Souza. Indicações n.ºs 627 e 638/202, de iniciativa do vereador Juares Giachini.  

Indicações n.ºs 628 e 629/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 636 e 637/2021 de 

iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicação n. º 639/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho 

Campeiro.  Indicação em Conjunto n° 630/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio Brito e 

Adevaldo Brito.  Indicações em Conjunto n° 640, 642 e 643/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato e Enfermeiro Jaime. Indicação em Conjunto n° 644/2021, de iniciativa dos vereadores Davi 

Teixeira, Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime e Enfermeira Socorro do Carmo. Fazendo uso da palavra a 

vereadora Thais Nascimento após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 6336 e 634/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito após os cumprimentos 

dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicação em conjunto nº 

630/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Assis Cunha após seus cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação 

de suas matérias. Indicações nºs 622 e 623/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Tânia Sousa após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio 

para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 624 e 635/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Sousa. 
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Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os 

cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 

625 e 626/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Enfermeiro Jaime após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu 

apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 631 e 632/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente convidou a vereadora Tânia Souza para 

fazer a entrega da comenda ao seu agraciado: Marcelo Salazar – Cidadão Altamirense. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Presidente facultou a palavra a senhora Mônica Brito – representando o Movimento de 

Mulheres de Altamira, após os cumprimentos manifestou-se em relação ao meio ambiente e também em 

relação a violência contra a mulher. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Laerte Pinheiro – 

representando a Vigilância Sanitária após os cumprimentos manifestou se sobre o pescado em nossa cidade 

com relação a doença   da urina preta. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o senhor Lúcio Vale de 

Sousa – representante da Colônia de Pescadores, após os cumprimentos manifestou se sobre o pescado de 

nossa cidade onde afirmou que nossos pescados não estão contaminados com a doença conhecida como 

urina preta. 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: indicação n. º 641/2021, de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato. Indicações nºs 631 e 632/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações 

n.ºs 625 e 626/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 633 e 

634/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 622 e 623/2021 de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 624 e 635/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza.  Indicações 

n.ºs 627 e 638/202, de iniciativa do vereador Juares Giachini. Indicações n.ºs 628 e 629/2021, de iniciativa 

do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 636 e 637/2021 de iniciativa do vereador Davi Teixeira. 

Indicação n. º 639/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho campeiro.  Indicação em conjunto n° 630/2021, 

de iniciativa dos vereadores Enfermeiro Tércio Brito e Adevaldo Brito.  Indicações em conjunto n.ºs 640, 

642 e 643/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Enfermeiro Jaime.  Indicação em 

conjunto n° 644/2021, de iniciativa dos vereadores Davi Teixeira, Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime e 

Enfermeira Socorro do Carmo. Aprovadas unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA 
DIRETORA.  Proposta de emenda modificativa apresentada pela relatoria da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação modificando o artigo 4º, § - 1º e artigo 10, do Projeto de Lei 023/2021 do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, que 

passam a ter a seguinte redação: artigo 4º – o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto 

por 05 (cinco) representantes do Poder Executivo Municipal e por 05 (cinco) representantes de entidades da 

sociedade civil. § - 1º os representantes do Poder Executivo serão indicados pelo prefeito. Artigo 10 – os 

trabalhos do conselho municipal dos direitos da mulher serão coordenados por uma diretoria constituída 

dos seguintes cargos: presidente, vice-presidente, primeiro (a) secretário (a), segundo (a) secretário e serão 

definidos na primeira reunião ordinária do colegiado de conselho.  Parecer apresentado pela comissão de 

constituição, justiça e redação com o acolhimento da proposta de emenda modificativa apresentada pela 

relatoria ao artigo 4º, § - 1º e artigo 10, do projeto de lei 023/2021 do executivo municipal, que dispõe 

sobre a criação do conselho municipal dos direitos da mulher – COMDIM. Aprovado unanimidade. 

Projeto de lei 023/2021 com a nova redação, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher – COMDIM. Aprovado unanimidade. Parecer apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pelo acolhimento do Parecer apresentada pela relatoria ao Projeto de Lei 

030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre desconto no pagamento da tarifa da 

balsa que faz a travessia sobre o rio Xingu ao porto do Assurini, no município de Altamira.  Aprovado 

unanimidade. Projeto de Lei 030/2021 de iniciativa do vereador Eládio Farias, que dispõe sobre desconto 

no pagamento da tarifa da balsa que faz a travessia sobre o rio Xingu ao porto do Assurini, no município de 
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Altamira. Aprovado unanimidade.  Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e redação, 

pelo acolhimento do parecer apresentada pela relatoria ao projeto de lei 050/2021 do executivo municipal, 

que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020. 

Aprovado unanimidade.  Parecer apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação favorável à 

aprovação do Projeto de Lei 050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional 

especial no orçamento vigente – Lei Municipal 3331/2020. Aprovado unanimidade. Projeto de Lei 

050/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento 

vigente – Lei Municipal 3331/2020. Aprovado unanimidade. Não havendo, mas matérias para votação, o 

senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÃOES PARLAMENTARES, facultando a 

palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito após os 

cumprimentos disse: primeiramente gratidão ao Projeto de Lei aprovado nessa Casa de Leis em beneficio e 

reconhecimento de todas as lutas de vocês. Parabéns mulheres. Cumprimentar o senhor Lúcio Vale 

representante dos pescadores. Pontem tivemos um momento de discussão para buscar entendimento do que 

é favorável aos pescadores dessa classe que está sendo prejudicada com o impacto econômico e com o 

impacto social. A sete dias atrás a Comissão de Saúde juntamente com a Comissão de Agricultura já estava 

pensando com os demais setores e órgãos o que nós poderíamos juntar Laerte para que pudéssemos apoiar 

a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Agricultura, que só assam conseguiremos trazer retorno para a 

população e para os pescadores que estão muitos atingidos. Estou acompanhando em outros estados e 

acompanhei também na ALEPA no Estado do Pará, vereadora Socorro quero parabenizar seu Deputado 

Estadual Dra. Eloisa onde acompanhei a luta dela com a preocupação dos pescados com síndrome de Haff 

mais conhecida como urina preta. Me coloquei a disposição por ser enfermeiro formado, especialista por 

defender sempre a saúde pública, o SUS realmente é a melhor saída é o melhor para dar atendimento à 

população, por isso me coloquei a disposição para que possamos trazer retorno para essa classe que estar 

sendo prejudicada financeiramente junto com as outras comissões de agricultura e aqui temos um 

presidente democrático também e que vamos participar e encaminhar ao Prefeito Municipal e através de 

estudos vamos ver o que podemos trazer de auxilio municipal em beneficio para vocês pescadores. 

Também agradeço a Comissão de Constituição e Justiça em nome do relator Davi Teixeira, pela aprovação 

do Projeto de Lei de minha autoria onde solicito energia solar para os prédios públicos, foi aprovado por 

esta Casa sancionado pelo Executivo, onde será uma economia para a Prefeitura, mas que realmente de fato 

seja revestido no social no que, mas realmente a gente precisa no município. Senhor Presidente, no dia 

vinte de setembro encaminhei oficio a Secretaria de Saúde sobre a falta de pagamento dos salários dos 

servidores do ensino superior hoje já são vinte um de setembro e até hoje os enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, médicos ainda não receberam seus salários, eu fico indignado o porquê o não pagamento 

desses salários, pois essas pessoas possuem suas obrigações particulares esses profissionais tem filhos e 

muitas das vezes é a mãe que é responsável pela casa e até  hoje os seus salários atrasados. Fico indignado 

porque já tem oito meses e o Prefeito realmente passa o recurso em dias, mas a gestora que estava 

anteriormente nunca conseguiu pagar em dia os servidores e eu tenho que ser correto o Prefeito está 

passando em dobro senhor Presidente de recurso para a Secretaria de Saúde onde o Prefeito passou trinta e 

um por cento para a Secretaria de Saúde e porque não pagar os funcionários? Eu não posso aqui como 

enfermeiro não proteger os profissionais da saúde que salvam vidas durante essa pandemia que nós 

atravessamos. Peço encarecidamente a nova Secretaria de Saúde senhora Tatiane Galvão que comece a 

pagar em dia seus servidores, que comece a pagar em dia o salário das pessoas que estão salvando vidas. 

Estive no dia treze de setembro junto com o vereador Adevaldo na UPA (Unidade de Pronto atendimento) 

estive conversando com todos os profissionais que ali estavam perguntando se já tinham recebido seus 

salários e a resposta foi já estamos com trinta dias sem receber não temos, mas o que colocar em nossas 

mesas vamos pagar em dia senhores secretários, o Prefeito está fazendo além da obrigação dele que 

repassar trinta e um por cento, vamos administrar de forma correta esse recurso que é destinado a Secretaria 

de Saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira após os cumprimentos disse: 
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dizer que sou favorável aos três Projetos de Leis votado hoje nessa Casa. Dizer que esses orçamentos 

destinados principalmente para agricultura e esporte vai ajudar no apoio a projetos para que se realize 

projetos porque é uma pauta muito importante. A vereadora Socorro falou sobre nossa visita no loteamento 

Bacana, sabemos que em Altamira são dezenove bairros que tem essa alcunha de entrega de bairros oficiais 

e que os demais loteamentos têm essa questão de forma irregular é um problema histórico recorrente 

sabemos que tem uma lei do ano de 1979 uma lei antiga que diz que a Prefeitura só pode receber o 

loteamento quando as obras infraestrutura forem feitas. Sabemos que existe o problema de sabermos de 

quem realmente é a responsabilidade, mas quem realmente paga é a população que comprou seu lote e que 

está pagando as duras e que infelizmente alguns estão judicializados e não se sabe de quem é a competência 

para que se faça as obras, muitos loteamentos são a maioria das nossas indicações na questão de iluminação 

pública. Dizer que no loteamento Bacana vimos o dono de um loteamento empenhado em fazer parceria 

para que a solução daquele local fosse realizada. Então é importante falar sobre isso foi falado pelo 

Presidente Silvano a importância de uma comissão para está tratando sobre esse assunto porque é uma 

questão recorrente. Dizer também que a criação da Secretária de Regulação Urbana ela vai ser muito 

importante principalmente para se ter um trabalho, mas especifico porque sabemos da dificuldade 

principalmente da população que moram nesses loteamentos. Então é uma discussão que vem sendo falada 

aqui desde o início do ano. Recebi uma ligação referente a qualidade da água do Loteamento Buriti, entrei 

em contato com o coordenador da COSALT Rafael, o mesmo falou que especificamente no Buriti a 

questão da água a responsabilidade é do loteador. Agradecer pela aprovação dos projetos de minha autoria 

e já sancionados pelo o Executivo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adevaldo Brito 

após os cumprimentos disse: quero deixar minha indignação com a secretária de saúde e demais 

componentes da saúde. Senhor Presidente conforme vossa excelência já tem conhecimento ao fazer uma 

palestra no Portal das Chácaras com cinquenta famílias onde foi solicitado por este vereador que fosse 

realizado um comando de saúde no Portal das Chácaras, onde se encontra o travessão da 05 e Novo Xingu   

e assim sendo requisitado o vereador enviou oficio para a secretária de saúde oficio este assinado com o 

Executivo dando sinal que estava autorizado o comando de saúde. E para minha indignação na sexta-feira 

Presidente entrei no gabinete da senhora secretária ela me informou que com todas as dificuldades mas iria 

sim ser realizada o comando de saúde e peara minha surpresa ao chegar no sábado pela manhã fui 

surpreendido de que não haveria o comando, não fui informado não consegui contato com a senhora 

secretária e lá no local estava cinquenta famílias esperando por esse comando de saúde. Fica minha 

indignação pela falta de respeito com a população, os usuários do SUS nem um pode passar por esse 

vexame. Sou base do governo, mas não vou compactuar com as coisas erradas que estão acontecendo e 

dizer que jamais vou calar mesmo sendo base do governo. Informar que ontem atravessei a balsa para o 

Assurini as cinco horas da manhã, onde fui visitar os produtores daquela região indo até ao Ituna III, aonde 

fiz algumas ações, mas ao chegar de volta soube que um médico no hospital municipal se recusou de 

realizar a ultrassom por conta de uma hora de atraso do paciente. Nesse momento eu peço que a bancada da 

saúde possa estar providenciando uma visita a esse médico para que seja feito o correto, os usuários do 

SUS pagam seus impostos e precisam serem bem atendidos. Senhora líder do governo quero solicitar nesse 

momento que a Prefeitura possa estar desligando esse médico que não quer atender a população que seja 

feita o desligamento do mesmo de imediato. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Enfermeira Socorro do Socorro após os cumprimentos disse: dizer Mônica que hoje estou me sentindo 

triste quando hoje debatemos e aprovamos um projeto importante que o Conselho onde vamos estar 

discutindo melhorias para nossas mulheres. Na quinta –feira após a reunião da CCJ a qual já cheguei ao 

final pois estava reunida no local aonde fica os carroceiros e tive que sair da reunião e com muito orgulho 

sou enfermeira obstetra já as treze horas o Presidente da Câmara Silvano Fortunato e outros servidores 

dessa Casa me informaram que ao sair o ex-vereador desta Casa o senhor Marquinho Nascimento disse em 

bom e alto som além das palavras de baixo calão para o Presidente e também se referiu a minha pessoa 

como vagabunda, safada, então deixo aqui meu repúdio a esse ex-vereador e que nunca irei votar nele por 



 
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 
 

essas palavras que ele usou a essa mulher ele não tem coragem de falar para a Enfermeira Socorro sou de 

Altamira da terra. O ex-vereador saiu aqui da porta da Câmara e foi lá com minha família e graças a Deus 

ele não encontrou meu irmão Pilila e assim foi falar com o outro meu irmão, que ele tenha respeito não 

somente porque sou vereadora, mas com qualquer pessoa ele tem que ter respeito e não como ele fez aqui 

na rua da Câmara Municipal. Vou abrir um processo contra esse ex-vereador pelas falas de como ele se 

referiu aos vereadores desta Casa e a minha pessoa. Dizer também que nessa reunião da CCJ fomos 

também chamados de cobras dizer a você Tânia que foi uma das pessoas que me chamou de cobra 

principalmente aos ex-vereadores que que já estavam aqui a muito tempo. Dizer que temos que ter 

maturidade assumir o parlamento ser vereador não é para qualquer um não, temos que ter coragem, 

sabedoria, temos que fazer nosso papel fiscalizar fazer nossas indicações, nós temos um papel fundamental 

o vereador. Dizer o seguinte que agradeço as denominações de cobra, pois, o símbolo da medicina é um 

bastão e uma cobra, a cobra ela é tão importante que ela salva vidas através de seu veneno. Então que todos 

possam refletir estamos aqui e cada um tem sua luta, sua bandeira, todos nós estamos em prol de quem nos 

colocou aqui que foi o povo. Falar sobre nossos trabalhos como o vereador Davi já falou sobre nossa visita 

no loteamento Bacana, tivemos uma ampla explicação tanto do advogado quanto do proprietário e vamos 

está conversando com o Executivo e Ministério Público para poder dar andamento nestes loteamentos. 

Estive também uma reunião no bairro Nova Altamira no barracão do Santa Benedita aonde ouvi várias 

demandas da comunidade, onde na oportunidade estamos ajudando as crianças e adolescentes na questão 

ao incentivo ao esporte, onde vamos estar conversando com o secretário de esporte o senhor William para 

que ele possa também está participando dessas ações nos bairros e na oportunidade fizemos entrega de 

vinte coletes para aquelas crianças e uma bola para que eles possam estar brincando e disse a todos que 

precisam estar na escola. Tivemos uma reunião muito importante com o Prefeito e o Deputado Federal 

Nilson Pinto que se hoje temos uma Universidade Federal do Pará um Campus foi ele que trouxe quando 

era ainda Reitor da Universidade Federal do Pará, onde entregou nas mãos do Prefeito a emenda 

parlamentar que é uma retroescavadeira e que se colocou à disposição para ajudar onde ele é um educador 

também a sua esposa Lena Pinto, onde vai acontecer em breve uma reunião em Brasília para que se possa 

ver o que está pendente na educação de Altamira para que possa estar destravando. Também participei de 

uma reunião no gabinete do Presidente Silvano Fortunato com pacientes que dependem de tratamento fora 

do domicilio. Então o que eles nos solicitaram já foi aqui indicação de vereadores sobre a casa de apoio em 

Belém e também das especialidades, a qual fiz até uma sugestão e vamos estar conversando com o senhor 

Waldecir Maia - Diretor da SESPA as demandas das especialidades para que essas especialidades nós 

possamos ter no município de Altamira para atender toda região através do hospital regional. Sabemos que 

a parte de oncologia do tratamento em si da quimioterapia e da rádio terapia ainda vai ser a longo prazo, 

mas a consulta com especialista para outras áreas para que se possa ter no município e vamos está 

verificando junto ao Presidente junto com a Comissão de Saúde assim poderemos está contribuindo e 

solicitando ao Governo do Estado para que se tenha no município, pois é difícil a diária é no valor de vinte 

e cinco reais e você só recebe após um ou dois anos após, então tem pessoas que realmente não tem 

condições  a maioria que vai para tratamento fora do domicilio. Fizemos esse compromisso com as pessoas 

que nos procuraram e ficou com o senhor Waldecir Maia para que possa ver junto ao Governador do 

Estado junto ao secretário adjunto o Dr. Cipriano que é muito acessível para que possamos ter algumas 

especialidades e parar com essas idas e vindas do município. Sobre o laboratório após COVID é muito 

importante estar atendendo no Ilvanir Denardin, mas qualquer que ficou internado ele pode retornar com o 

resumo de alta para o HGA. Informar que hoje retomam as cirurgias de catarata hoje à tarde trinta cirurgias 

dos nossos idosos serão realizadas no HGA. No dia dezesseis tive uma reunião no porto das carroças é ali 

onde chegam os pescadores conversei com senhor Raimundo conhecido como vagalume. O Técnico da 

Norte Energia esteve no local e verbal comunicou que eles têm que se retirar são mais de vinte casinhas 

que lá eles vendem o lanche, imediatamente falei com o senhor Camilo onde ele pediu que fosse enviado 

oficio solicitando a demanda e vamos marcar uma reunião para definir como vai ficar a vida daquelas 
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pessoas que estão ali. O senhor Raimundo conhecido como vagalume estar ali desde 18.04.2006, então é 

muito tempo precisa ter essa reunião para podermos dar retorno para essas pessoas que estão ali mediante 

reunião com a Norte Energia. Conversei ontem com o Jackson do MAB pelo zap onde ele solicitou a 

questão da reforma das escolas no RUCs onde vamos estar encaminhando para o secretário, algumas 

escolas estão sendo reformadas e já temos trinta escolas com aula presencial e ainda falta muitas escolas a 

serem reformadas que estão sendo feita de uma por uma. A Vigilância Sanitária esteve nas escolas e viram 

realmente as escolas que podem estar funcionando. Então vamos estar passando essa demanda ao 

Maxciney - secretário de educação. Agradeceu. Dizer também que tivemos uma reunião aqui nessa Casa 

com doze vereadores com a ex-secretária de saúde e o Vice-Prefeito, onde solicitamos a saída da secretária 

de saúde e esse pedido foi atendido e hoje estar na Secretaria de Saúde a psicóloga Tatiana Galvão, aonde 

estamos sabendo da questão do pagamento, houve no final e no início do mês, tivemos a licitação onde os 

serviços médicos hoje estão com a empresa CDC e tivemos um chamamento aos profissionais como os 

enfermeiros, psicólogos, odontólogos e o pagamento não saiu até hoje. Conversei com a secretária ontem as 

vinte e três horas estávamos trocando mensagem ela informou que hoje o pagamento sai.  Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime após os cumprimentos disse: agradeço ao Executivo pela 

sanção do projeto de minha autoria “Vacina contra Fome” agora vamos entrar em contato com a secretária 

de educação para que seja mais um dispositivo para ajudar as pessoas que necessitam de alimentação em 

nossa cidade. Informar que ontem estivemos no travessão São Francisco onde o Prefeito anunciou uma 

ordem de serviço e na ocasião ele relatou que estará disponibilizando o cursinho popular para disponibilizar 

aos alunos que irão fazer prova do ENEM em Altamira totalmente gratuito e que este será apenas três 

meses até a data da prova, mas que vai se organizar para que possamos estar oferecendo esse cursinho com 

mais tempo para que nossa juventude e as pessoas que fazem a prova do ENEM possa se preparar melhor. 

Compartilho da nossa preocupação do nosso amigo parlamentar Tércio em relação aos profissionais de 

saúde é um tema que se vem falando ao longo desses nove meses aqui nessa Casa e temos sim que levantar 

essa bandeira e procurar meios e mecanismo junto a nova secretária de saúde para que venha sanar esse 

problema salarial, sabemos que a situação financeira que não está boa para ninguém e o salário é algo 

almejado. Então peço apoio para a nova secretária para que tenhamos o salário em dia, sabemos que não é 

um salário digno para a profissão, mas que precisamos dele em dia para os profissionais possam está 

cumprindo com suas obrigações. Como já falei anteriormente os trabalhos na zona rural está sendo 

satisfatórios para a população. Sabemos também que dentro da zona urbana está sendo somente de tapa 

buraco, agradecemos a compreensão de todos já esperamos muito mas acredito que logo iremos ter frente 

de trabalho pedimos isso ao Prefeito a secretária de obras frente de trabalho nos bairros para que possamos 

estar construindo uma Altamira que todos nós sonhamos do direito de ir e vir garantido, uma saúde de 

qualidade e principalmente de atendimento de qualidade. Costume dizer que temos que tratar nossos 

pacientes com maior carinho possível porque é momento difíceis de pandemia, então já estamos 

sensibilizados. Então pedimos a todos os funcionários públicos que atenda nossa população com respeito, 

dignidade e com humildade porque tudo é passageiro.  Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou 

a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, ao assumir facultou a palavra ao vereador Silvano Fortunato, 

após os cumprimentos disse: vereadora Socorro a respeito do episódio que aconteceu com o ex-vereador o 

que eu tenho a falar sobre esse episódio é que eu tenho sido quanto mas a defesa do parlamento não vai ser 

diferente agora, essa Câmara não vai enquanto eu for Presidente intimidar quem quer que seja que seja 

vereado ou qualquer pessoa até do Executivo ou de outros órgãos, essa Câmara não se curvará a ninguém 

ou que não seja a interesse da população. E também não intimidará com gritos porque estamos 

acostumados a lidar com isso. Então tenho muita tranquilidade em tratar desse tema com as pessoas e se 

não houver agressão pessoal a gente dialoga. Enfim é importante fazer algumas observações para que a 

população saiba que a Câmara tem trabalhado várias frentes temos hoje tramitando na Casa quase quinze 

Projetos de Lei e um deles acho importantíssimo que estar tramitando na CCJ e vai para a Comissão de 

Educação o CREDLIVE é um credito que a Prefeitura vai disponibilizar os professores da rede pública 
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municipal do ensino básico que eles façam a aquisição de livros para melhor se qualificar. Então é um 

projeto que eu peço aos dois membros da CCJ que aqui estão que vocês olhem com carinho, ontem 

conversando com o Vitoriano Bil do SINTEPP onde estávamos tratando de algumas demandas do 

Sindicato eu acho importante eles terem acesso a esse crédito. Tínhamos combinado que faríamos 

audiências públicas com os interessados a esses projetos porque também só tem esses, como eu disse temos 

vários projetos em tramitação na Casa que é o rito do processo legislativo e é importante nós priorizarmos 

aqueles que não tem regime de urgência, urgentíssima que priorizemos aqueles que prioriza a qualidade do 

ensino e também possibilita a qualificação dos nossos professores. Tivemos conversando ontem com 

alguns pacientes usuários do TFD (tratamento fora do domicilio) onde a vereadora Socorro estava presente 

no momento em que ele chegaram aqui, ai reforço que eles não tinham nem agendado audiência com o 

Presidente recebemos e o Vitoriano Bil estava presente, discutimos sobre a necessidade de uma casa de 

apoio, explicando que o SUS não pode financiar essa casa é contra as regras do SUS principalmente que 

fere a lei 8080 e 141/2012, que complementa a lei federal, o que pode fazer é a Prefeitura arcar com esse 

custo,. Tem uma casa, mas não é apropriada ela é financiada acho que de forma voluntária pelo senhor 

Silvano Bonfim é uma casa que não comporta a demanda que temos de pacientes. Mas a deia é que o 

governo arca com essa despesa, um tempo atrás já havia conversado com o Prefeito acho que tinha, mas 

vereadores também nessa conversa com isso estar no programa de governo dele que foi construída em 

nossa coligação, vamos tentar em, mas breve espaço de tempo que se concretize. A outra informação é que 

nós temos um atraso muito grande para o recebimento das diárias que quem, paga é a SESPA e as 

passagens do TFD tem pacientes que só recebe as diárias com dois anos. Vamos nos reunir com o Waldecir 

Maia responsável hoje por esses serviços para poder agilizar porque ficamos sabendo que há outras 

regionais de saúde que estão em dia temos paciente nosso que desde o ano de 2018 que não recebe é pouco, 

mas ajuda. Tratamos também de algumas especialidades que possa vir para o hospital regional. Agradeceu. 

Em seguida o Vice-Presidente repassou a direção dos trabalhos. Não havendo mais manifestantes, o senhor 

Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos 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 um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.    
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