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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DO MÊS 

DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM.  

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um à hora regimental reuniram-se no 

Plenário das 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, Davi da Silva Teixeira, Francisco de Assis da 

Cunha, Ivonnelson Alves Soares, João Estevam da Silva Neto, Olailton Carvalho Ferreira e Roni 

Emerson Heck. Sendo justificada a ausência dos vereadores: Adevaldo da Silva Brito (viajando/Belém), 

Juares Giachini (Castelo de Sonhos/doente), Tânia Souza da Silva (viajando/Belém) e Tércio Gustavo 

Affonso T.S.S. brito de Oliveira (viajando/Belém). 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 submeteu para apreciação das 

senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia vinte e um de setembro do 

ano de dois ml e vinte e um. Não havendo manifestante, submeteu a mesma para votação. Aprovada a 

unanimidade.  Em seguida o senhor Presidente disse: gostaria de informar aos motoristas de aplicativos 

que o projeto que regulamenta o serviço da categoria aqui no município de Altamira, deu entrada nesta 

Casa no dia nove de julho e que esse projeto ele não está em regime de urgência, urgentíssima e com tudo a 

Câmara não tirou recesso no mês de julho, a presidência encaminhou o projeto para a CCJ este projeto 

encontra-se na comissão. A Câmara não Pôde tirar recesso em julho por conta de que a Constituição federal 

e pela Lei Orgânica do Município de Altamira nós só poderíamos sair de recesso se votássemos a LDO que 

é a lei prioritária é uma lei que continha de quinhentas páginas para que pudéssemos ler que é as diretrizes 

para o exercício de 2021, e que se não votássemos até o fim do recesso a pauta seria trancada como define a 

Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal. Tivemos também outras leis que aqui deram entrada 

no regime de urgência, urgentíssima o que significa que essas leis ela tem prioridade no rito processual e no 

devido processo legislativo. Podem apostar esse projeto foi encaminhado por mim para a CCJ e afirmo que 

não estamos dificultando a tramitação e muito menos nós estamos emperrando para que não tenha agilidade 

e para que não seja aprovado. Peço a compreensão das senhoras e dos senhores que existem hoje na Casa, 

mas de quarenta Projetos de Leis e que estamos selecionando os que não estão em regime de urgência, 

urgentíssima, estamos selecionando os que tem, mas prioridade e o de vocês é um que está classificado 

como prioridade está na CCJ sendo analisado é preciso que tenham pareceres as comissões temáticas da 

Casa CCJ e é preciso também que tenha parecer da comissão que trata de mobilidade urbana e já que ´-e 

um modal diferenciado que vai ser regulamentado. Digo a vocês que conversado com os membros da CCJ 

que são os vereadores Davi relator, Socorro membro e a presidente vereadora Thais. É bom estabelecer 

para a pauta de votação, provavelmente eu ainda não vou definir que seria daqui a duas semanas, mas 

vamos fazer esforço para que esse projeto ele possa ser votado no dia 19 de outubro. Agradeceu. Em 

seguida o senhor Presidente registrou a presença do senhor Luiz Carlos – Presidente da Associação dos 

Moto taxistas de Altamira e demais moto taxistas. Em seguida passou para a ORDEM DO DIA, 

Solicitando a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA. 
Projeto de Lei n. º 057/2021, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a 

doação com encargo e cláusula de reversão, do bem imóvel que menciona para o Sindicato Rural de 

Altamira – SIRALTA.  LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Parecer apresentado pela Comissão de 

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

nº 051/2021 do Executivo Municipal, que Institui o Programa CREDLIVRO aos professores da Rede 

Municipal de Ensino de Altamira.  Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

pelo acolhimento do Parecer apresentada pela Relatoria ao Projeto de Lei n. º 052/2021, do Executivo 
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Municipal, que dispõe sobre as despesas em que se aplica o Regime de Adiantamento.  Requerimento n° 

004/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que requer ao excelentíssimo senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que conceda o pagamento de Auxílio Emergencial na 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 04 (quatro) parcelas no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), 

a contar do mês de outubro do recorrente ano, à categoria de trabalhadores envolvidos com atividade do 

pescado no Município de Altamira. Requerimento n° 005/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, 

que sugere ao excelentíssimo senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, que informe a esta Casa de Leis, a respeito da Indicação 421/2021, que solicita parcerias 

implantação de Casas de Apoio em Belém e em Santarém, para os pacientes de TFD.  Indicação n. º 

663/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar a reforma e adequação do espaço do cinema Lúcio 

Mauro. Indicação n. º 664/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar condições e 

incentivo para que as entidades Culturais e Esportivas, possam participar de competições e eventos em 

nosso município e fora delas. Indicação n. º 657/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que 

sugere ao excelentíssimo senhor Helder Barbalho - Governador do Estado do Pará, que providencie um 

aparelho de ressonância nuclear magnética, para ser implantado no Hospital Regional Público da 

Transamazônica. Indicação n. º 655/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

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

Educação, construir uma arquibancada na Quadra de Esportes da EMEF Escola Sebastião Oliveira, no 

bairro Bela Vista.  Indicação n. º 665/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, realizar estudo de viabilidade técnica e 

financeira, para a expansão do RAPS -  Rede de Atenção Psicossocial, contemplando a implantação do 

CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas e UAA – unidade de acolhimento 

de adulto dependente químico.  Indicação n. º 654/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que 

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

manutenção da estrada que dá acesso a localidade denominada “Ramal do Cupiúba”, (Zona Rural do 

Município de Altamira).  Indicação n. º 658/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere 

ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que estude a viabilidade de redução da jornada de 

trabalho dos servidores públicos municipais (detentores de cargos efetivos ou temporários) que são 

responsáveis por pessoas com deficiência.  Indicação n° 661/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias, 

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

os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’agua, calçada, rampa de acessibilidade e 

pavimentação asfáltica na Rua Maria Alves, no bairro Ibiza, primeira rua a esquerda, após o motel A2.  

Indicação n. º 645/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que viabilize a recuperação do Travessão Cajá 2, 

no Assurini.  Indicação n. º 646/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a realização dos serviços de 

saneamento básico, calcamento, meio fio e asfaltamento na Rua SF 14, no loteamento São Francisco.  

Indicação n. º 647/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a pavimentação asfáltica ou bloqueteamento, com 

infraestrutura, calçamento, linha d’agua, galeria pluvial e rampa de acessibilidade na estrada do Lama 

Negra e, na Rua Cascavel, ao lado da usina de arroz bairro Lama Negra até a Rodovia Ernesto Acioly.  

Indicação n. º 648/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através do Setor competente, realizar a manutenção e/ou reforma no portão de entrada e 

saída de veículos, manutenção dos trilhos, como também, remover e/ou construir o portão de entrada de 

pedestres com cobertura até a guarita dos porteiros, no Hospital Municipal de Altamira (HGA).  Indicação 

n. º 650/2021 de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 
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– Prefeito Municipal, que conceda o pagamento de Auxílio Emergencial na importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), em 04 (quatro) parcelas no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar do mês de outubro 

do recorrente ano, à categoria de trabalhadores envolvidos com atividade do pescado no Município de 

Altamira.  Indicação n. º 651/2021 de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do Setor competente, realizar o serviço de Tapa Buracos 

na estrada que dá acesso a Agrovila Sol Nascente, no Assurini. Requer também, que seja realizado o 

serviço de tapa buraco na estrada que dá acesso a Agrovila Princesa do Xingu e também a comunidade 

Monte Santo.  Indicação n.º 652/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor 

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

asfáltica e/ou bloqueteamento na Rua Macapá, no bairro Jardim Independente I. Indicação n.º 653/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de implantação da iluminação pública na rua 26 de 

Janeiro, bairro Bela Vista.  Indicação em Conjunto n° 660/2021, de iniciativa dos vereadores Davi Teixeira 

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

competente, realizar os serviços de revitalização, com terraplanagem, ligação de água e esgoto, 

asfaltamento e calçamento nas ruas Dom Mauro Silva, Rosário, Redenção em Cristo e Travessa São 

Francisco, no bairro Nova Altamira. Indicação em Conjunto n° 662/2021, de iniciativa dos vereadores 

Silvano Fortunato, Vanderjaime Santos, Davi Teixeira e Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao 

senhor Coronel Henrique Salomão Pereira da Cruz - Comandante do CPR VIII, que seja providenciado um 

itinerário com ronda ostensiva no loteamento Bacana, no bairro Bonanza. Indicação em Conjunto n° 

666/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Vanderjaime Santos, Davi Teixeira e Enfermeira 

Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, realizar o serviço de 

reforma no prédio onde funciona a Guarda Municipal, haja vista, que o mesmo se encontra em péssimas 

condições.  Indicação em Conjunto n° 667/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, 

Vanderjaime Santos, Davi Teixeira e Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, realizar estudos com vistas inserir o Pessoal da Guarda Municipal de 

Altamira, no Plano Habitacional. Indicação em Conjunto n° 669/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato, Vanderjaime Santos, Davi Teixeira, Enfermeira Socorro do Carmo e Roni Heck, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, doar ao Sindicato Rural de Altamira – SIRALTA, uma 

área do patrimônio municipal para construção de um novo Parque de Exposição em Altamira. AVULSOS: 

Ofício n° 0059//2021, encaminhado pelo vereador Enfermeiro Tércio Brito. Encaminhando o Ofício n.º 

058/2021, da Presidência da Comissão de Seguridade Social e Família, em relação ao pagamento contido 

no Requerimento n° 004/2021, que requer ao excelentíssimo senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, que conceda o pagamento de Auxílio Emergencial na importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), em 04 (quatro) parcelas no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar do mês de outubro do 

recorrente ano, à categoria de trabalhadores envolvidos com atividade do pescado no Município de 

Altamira. Ofício n° 228/2021 e Mensagem sem número do Executivo Municipal, encaminhado o Projeto de 

Lei n. º 057/2021. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo 

as matérias para DISCUSSÃO:  Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

pelo acolhimento do Parecer apresentada pela Relatoria ao Projeto de Lei nº 051/2021 do Executivo 

Municipal, que Institui o Programa CREDLIVRO aos professores da Rede Municipal de Ensino de 

Altamira.  Projeto de Lei nº 051/2021 do Executivo Municipal, que Institui o Programa CREDLIVRO aos 

professores da Rede Municipal de Ensino de Altamira. Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pelo acolhimento do Parecer apresentada pela Relatoria ao Projeto de Lei n. º 052/2021, 

do Executivo Municipal, que dispõe sobre as despesas em que se aplica o Regime de Adiantamento. 

Projeto de Lei n. º 052/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as despesas em que se aplica o 

Regime de Adiantamento. Requerimento n° 004/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito.  

Requerimento n° 005/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza.  Indicações n. nºs 663 e 664/2021, de 
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iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicação n. º 657/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Jaime. Indicações nºs 655 e 665/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo.  

Indicações n.ºs 654 e 658/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicação n° 661/2021, de 

iniciativa do vereador Eládio Farias. Indicações n.ºs 645 e 646/2021, de iniciativa do vereador João 

Estevam.  Indicações n.ºs 647 e 648/2021 de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicação n. º 650/2021 

de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicação n. º 651/2021 de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito.  Indicações n.ºs 652 e 653/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação 

em Conjunto n. º 660/2021, de iniciativa dos vereadores Davi Teixeira e Silvano Fortunato. Indicações em 

Conjunto n.ºs 662, 666 e 667/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Vanderjaime Santos, 

Davi Teixeira e Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação em Conjunto n° 669/2021, de iniciativa dos 

vereadores Silvano Fortunato, Vanderjaime Santos, Davi Teixeira, Enfermeira Socorro do Carmo e Roni 

Heck. Fazendo uso da palavra o vereador Assis Cunha após os cumprimentos dirigiu-se aos demais 

colegas e pediu apoio parava aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 647 e 648/2021, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha. Agradeceu.  Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para provação de suas matérias. 

Indicações n.ºs 655 e 665/2021, de autoria da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Silvano Fortunato após os cumprimentos dirigiu-se aos demais 

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 663 e 664/2021, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato. 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:  requerimento n° 004/2021, de iniciativa 

do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Requerimento n° 005/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 

Indicações n.ºs 663 e 664/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicação n. º 657/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 655 e 665/2021, de iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo.  Indicações n.ºs 654 e 658/2021, de iniciativa da vereadora Thais 

Nascimento. Indicação n° 661/2021, de iniciativa do vereador Eládio Farias. Indicações n.ºs 645 e 

646/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 647 e 648/2021 de iniciativa do 

vereador Assis Cunha.  Indicação n. º 650/2021 de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. 

Indicação nº 651/2021 de iniciativa do vereador Adevaldo Brito.  Indicações n.ºs 652 e 653/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação em conjunto n. º 660/2021, de iniciativa dos 

vereadores Davi Teixeira e Silvano Fortunato. - Indicações em conjunto n.ºs 662, 666 e 667/2021, de 

iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Vanderjaime Santos, Davi Teixeira e Enfermeira Socorro do 

Carmo. Indicação em conjunto n° 669/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Vanderjaime 

Santos, Davi Teixeira, Enfermeira Socorro do Carmo e Roni Heck. Aprovadas unanimidade. 

VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA. Parecer apresentado pela Comissão de 

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

nº 051/2021 do Executivo Municipal, que institui o Programa CREDLIVRO aos professores da rede 

municipal de ensino de Altamira.  Aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 051/2021 do Executivo 

Municipal, que institui o Programa CREDLIVRO aos professores da rede municipal de ensino de Altamira. 

Aprovado unanimidade. Parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo 

acolhimento do Parecer apresentada pela relatoria ao Projeto de Lei n. º 053/2021, do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre as despesas em que se aplica o regime de adiantamento. Aprovado unanimidade. Projeto 

de Lei n. º 053/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as despesas em que se aplica o regime de 

adiantamento. Aprovado unanimidade. Não havendo mais matérias para votação. Facultando a palavra 

aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os 

cumprimentos disse: neste momento quero agradecer em nome do vereador Roni Heck que possa levar 

nossos agradecimentos a Deputada Renilcy Nicodemos que fez uma ação maravilhosa neste sábado, 
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domingo e segunda-feira no município de Altamira saúde na comunidade, aonde teve a parceria também da 

Prefeitura Municipal de Altamira do Governo do Estado e da Câmara Municipal através do vereador Roni 

Heck, leve nosso abraço e que outras ações possa também está presente no município de Altamira aonde 

um número muito grande de pessoas principalmente para fazer a consulta oftalmológica. Então tínhamos 

realmente muitas pessoas precisando foi uma ação que além do exame oftalmológico e que em alguns dias 

vão receber o óculo. No sábado participei de uma ação na orla do cais sobre a ilusão do setembro amarelo, 

o projeto do colega Enfermeiro que é professor da Universidade UNIPLAN onde tivemos várias pessoas 

estavam presentes vários profissionais da saúde, tivemos várias palestras na Concha Acústica de suma 

importante principalmente sobre o tema que foi falado muito sobre o problema da depressão e na questão 

da ansiedade. Sempre que vocês tiverem um familiar ou um amigo que se isole procure dar a ajuda que 

aquela pessoa está precisando. Então foi de fundamental importância, agradeço imensamente o convite 

feito pela acadêmica Rilde Acácio, temos sim sempre valorizar a vida. Ontem ´participei aqui no Plenário 

juntamente com a Gracinete que é mãe de uma criança autista, recebi a associação de mães e pais de 

criança com transtorno do aspecto autista da região do Xingu “TEAS DO XINGU”, estava presente o Vice-

Presidente dessa Casa. Eles vieram aqui para falar um pouco o que é o TEAS, para realmente falar o 

objetivo dessa associação, sua criação seu objetivo, Seus trabalhos e seus anseios como a presidente falou 

com muita propriedade a professora Alana, eles colocaram a importância da criação da associação do nosso 

município. Foram elencados vários pontos importantes para melhorias das crianças com transtorno com 

aspecto autista, nós não temos no município de Altamira aonde já foi solicitado que tivemos a perca de uma 

médica Dra. Adriana que veio a óbito. Então precisamos de um neuropediatra com urgência, pois essas 

crianças vão para outro município para assim seja contratado para o hospital regional poder ter um 

diagnóstico porque não temos esse profissional. Então reiterei quando fui com o secretário adjunto de 

Estado Dr. Cipriano para que realmente esse profissional para que ele possa está consultando essas crianças 

para que não precisem se deslocar para outra cidade. No final da reunião nós fizemos uma proposta para 

fazermos uma audiência pública nesta Casa com as entidades e órgãos da Prefeitura principalmente a 

saúde, ação social e também a educação para que possamos ouvir as demandas dessa associação. Então 

conversei com o Presidente o qual deu total abertura aqui é um processo democrático e ficou para o mês de 

novembro. Hoje no município de Altamira existe em média de quinhentas crianças com autismo com 

laudos temos em cerca de somente duzentas crianças, esse número ainda é incerto, pois aqui no município 

como já falei não temos especialista para emissão destes laudos. Gostaria de informar aos senhores e 

senhoras presentes que no dia primeiro de outubro as quinze horas no CMDCA não sei se todos os 

vereadores já tiveram oportunidade e público presente se sabem o que é o ECOM o espaço de convivência 

de meninos e meninas onde vamos et representando essa Casa para atualizar e discussão do Estatuto e 

Regimento Interno do ECOM. Neste m momento passo para as informações das atividades das secretarias 

do município de Altamira. Gostaria de informar a todos o COVID os números aumentaram não somente 

aqueles números que aparece naquele boletim., mas as pessoas que chegam nas unidades as que estão nos 

hospitais, o HGA reduziu o número de leitos ou seja temos, mas paciente, como por exemplo, ontem à 

noite chegaram dois pacientes no HGA, então que redobremos os cuidados. Dizer a vocês que informei a 

vocês que haveria as cirurgias eletivas, no dia vinte e um no HGA no qual gostaria de parabenizar a 

Coordenadora e Diretora do HGA e ao Prefeito Municipal pelo trabalho na questão das cirurgias eletivas na 

questão das cirurgias de catarata que retornaram não só na cirurgia de catarata, mas outros procedimentos 

porque já estava há vários meses parados, tivemos excelente reunião com a nova secretária de saúde onde 

nos colocou as dificuldades e nós vereadores também colocamos as dificuldades que as pessoas tem em 

relação a saúde para que possamos está melhorando o atendimento nas unidades de saúde, no hospital 

municipal, nos distritos que estão distantes daqui, então foram feitas vinte e cinco cirurgias de catarata e 

procedimentos de oftalmologia. Gostaria de informar aos senhores e senhoras que o Prefeito Claudomiro 

esteve presente na frente de trabalho na Gleba Assurini, aonde o João Estevam esteve presente visitando as 

novas pontes. O vereador João Estevam solicitou um a parte a qual foi concedida:  após os cumprimentos 
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disse: estive presente juntamente com o Prefeito a secretária de obras e o secretário de agricultura, onde 

tinha em média de cinquenta a sessenta pessoas na comunidade do Babaquara as propostas de trabalho 

foram muito boas, onde já existe um trabalho no Babaquara. Agradeceu. Dando continuidade a vereadora 

Enfermeira Socorro disse: como o vereador falou os trabalhos de mecanização agrícola são sendo 

executadas pela secretaria de agricultura na comunidade do Babaquara. Aonde também o Prefeito e seus 

secretariados juntamente com o vereador João Estevam tiveram a oportunidade de fazer vistoria nas obras 

do Sol Nascente, Mangueiras, Pimentel e também a construção da ponte sobre o Rio Ituna. Na zona urbana 

a operação tapa buraco continua e temos também muitas ruas para serem atendidas no município de 

Altamira. Os vereadores Jaime e Assis Cunha estiveram no ramal São Francisco com nosso Prefeito 

ao9nde ele assinou ordem de serviço para realizar obras, mas o menos quarenta quilômetros de recuperação 

de estradas no ramal São Francisco. Então são muitas administrações públicas temos muitas secretarias, 

temos muitas coisas a fazer no nosso município de Altamira. Essas informações sobre as estradas sobre a 

saúde, agricultura. Falei também sobre a educação. Também foi cumprida a chamada que faltava dos 

concursados e em breve os agentes administrativos e os educadores já estarão hoje recebendo o memorando 

para iniciar os trabalhos. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente passou a condução dos trabalhos ao 

Vice-Presidente para que também possa fazer uso da palavra. Ao assumir facultou a palavra ao vereador 

Silvano Fortunato após os cumprimentos disse: dizer que ontem estive na solenidade de posse na 

formação de novas praças da Polícia Militar e também as homenagens postas lá dos Policiais Militares que 

faleceram de COVID- 19, pelo Batalhão e também estivemos lá para que os agraciados que foram 

promovidos foi muito interessante no meu ponto de vista a cerimônia achei importante esse merecimento 

uma vez que é um dos órgãos que goza de melhor segurança e coletiva de nossa segurança pública. 

Parabenizo o Comandante CPR 8º Coronel Pereira e ao Coronel do 16º Batalhão Coronel Henrique que 

fizeram uma brilhante apresentação, uma cerimônia digna da nossa bicentenária Polícia Militar que 

completou no último dia vinte e cinco de setembro duzentos e três anos de existência. A Tropa de Fontoura 

tem feito seu papel em todo Estado do Pará e é motivo de orgulho a todos nós. E lá foi anunciado pelo 

Coronel Pereira que no dia quatro de outubro onde todas as excelências estão convidadas a participar do 

Termo de Assinatura do Convênio para que seja implantada a primeira escola Militarizada no município de 

Altamira no loteamento Bonanza terreno doado pelo Prefeito. Também da construção da Vila Militar para 

abrigar os policiais militares e seus familiares. Essa Câmara esteve nestes debates juntamente co9m o 

governo do estado e governo municipal sendo representado pelo Presidente, mas com certeza com o apoio 

de todos os senhores e senhoras, sim de fato esse termo de convênio daremos nova roupagem aos nossos 

policiais em termo habitacional. Agradeceu. Em seguida o senhor Vice-Presidente repassou a condução 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 oito dias 

do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.  
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