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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

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

VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um a 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, Francisco de Assis da Cunha, Juares Giachini, (participação on-line), Roni 

Emerson Heck e Tânia Souza da Silva. Sendo justificada as ausências dos vereadores Davi 

Teixeira (zona rural), Ivonnelson Alves Soares (zona rural), João Estevam da Silva Neto 

(zona rural), Olailton Carvalho Ferreira (doente) e Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de 

Oliveira (viajando/Marabá). Em seguida 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 seguida o senhor Presidente submeteu para 

apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião ordinária realizada no dia 

dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um. Aprovada a unanimidade. 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 nº 066/2021, do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre a autorização de concessão de Auxílio Financeiro em favor dos programas e 

operações especiais da Polícia Militar do Estado do Pará/PMPA, destinado a execução do Projeto 

de Supervisão Militar – Polo Altamira.  Projeto de Lei n.º 067/2021, do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal n.º 3.326, de 23 de abril de 2020, que modifica 

dispositivos da Lei Municipal n° 3.195/2014; que dispõe de instalação de Postos de 

Abastecimento de Combustíveis em Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Pedido 

de Informação n° 06/2021 de iniciativa do vereador Adevaldo Brito - DEDÉ, que solicita ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar a esta Casa de Leis: 01 – O 

Organograma da PL 020/2021, que regulamenta os Royalties repassados pela UHE Belo Monte, 

que foi votado em Plenário no dia 06 de maio de 2021 e sancionado no dia 09 de junho do 

corrente ano; esclarecendo como está o repasse referente a Secretaria Municipal de Agricultura, 

pois, para o presente momento não se tem transparência de como estão sendo alocados os recursos 

repassados pela UHE Belo Monte para o município de Altamira, uma vez que até a presente data, 

não consta no Portal da Transparência do município de Altamira. Pedido de Informação n° 

07/2021 de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que solicita ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, informar a esta Casa de Leis: 01 – Quem são os membros que compõem a 

Diretoria da FIA (Fundo Para a Infância e Adolescentes)? 02 – Valores arrecadados para a FIA e a 

movimentação nos últimos 03 (três) meses?  Pedido de Informação n° 08/2021 de iniciativa dos 

vereadores Thais Nascimento, Adevaldo Brito e Nelsinho Campeiro, que solicita ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar a esta Casa de Leis, dados sobre as viagens 

oficiais realizadas em aeronave, pelo Executivo Municipal e comitiva, no ano de 2021, devendo 

constar os seguintes esclarecimentos:  As características da aeronave, tais como capacidade de 

passageiros e valor da hora/voo; Como se deu a escolha da empresa e de que forma ocorreu a 

contratação e sua fundamentação legal; Cópia do contrato celebrado entre as partes; Planilha com 
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as viagens realizadas no ano de 2021; Relação com os nomes dos passageiros e seus respectivos 

cargos na administração pública municipal.  Indicação n.º 751/2021, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria Municipal de Cultura, implantar espaços com atividades culturais nos RUCs São 

Joaquim, Água Azul, Jatobá, Casa Nova e Laranjeiras. - Indicação n.º 752/2021, de iniciativa do 

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

através da Secretaria Municipal de Viação e Obras, realizar os serviços de linha d’água e 

recuperação asfáltica na Travessa Pedro Miranda, no bairro Brasília.  Indicação n.º 757/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Edir Silva Sousa – Diretor da 10ª 

URE, para em parceria com a SESPA, disponibilizem equipes de trabalho compostas por 

psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, para prestarem atendimentos regulares 

aos pais, alunos, professores e demais servidores nas escolas de Ensino Médio, no município de 

Altamira.  Indicação n.º 746/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que 

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

perfurar um poço artesiano, como também viabilizar a revitalização da rede de iluminação pública 

na agrovila Nova Canaã, no Assurini.  Indicação n.º 747/2021, de iniciativa da vereadora 

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

através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar o pagamento de uma Gratificação aos 

profissionais que coordenam as Unidades de Saúde Básica. Indicação n.º 754/2021, de iniciativa 

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

através do Departamento de Iluminação Pública, realizar o serviço de revitalização, com 

manutenção e troca de lâmpadas queimadas, na rede de iluminação pública da Rua Circular 05, no 

bairro Ibiza. Indicação n.º 755/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao 

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

serviço de limpeza e roçagem da calçada na Avenida João Paulo II (conhecida como Avenida do 

aeroporto).  Indicação n.º 744/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

recuperação da ponte do Jeremias, Ferrugem e Boa Fortuna, no Travessão da 09.  Indicação n.º 

745/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de recuperação e 

terraplenagem, em toda extensão do Travessão da 09, incluindo o Ramal Boa Sorte com extensão 

de 02 quilômetros, para beneficiar vinte famílias residentes naquela comunidade. Indicação n.º 

748/2021 de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realização o serviço de recuperação do 

Ramal dos Maranhenses, no Assurini. Indicação n.º 749/2021 de iniciativa do vereador João 

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

competente, realização do serviço de recuperação da ponte sobre o rio Ituna, próxima a residência 

do senhor Chico Cristovam, no Assurini. Indicação n.º 750/2021, de iniciativa do vereador 

Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da ponte no Km. 30, próxima a 

propriedade do senhor Paulista, no Travessão do Gorgulho da Rita, no Assurini. AVULSOS:  

Ofício n.º 636/2021-GAB.PREF, encaminhado pela senhora Bruna Tomé – Subchefe de 

Gabinete, encaminhando o Ofício 996/2021, da SEMOVI, sobre as Indicações n.ºs 711, 717 e 

718/2021. Ofício n.º 653/2021-GAB.PREF, encaminhado pela senhora Bruna Tomé – Subchefe 
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de Gabinete, encaminhando os Ofícios 938, 1007 e 1008/2021, da SEMOVI, sobre as Indicações 

n.ºs 706, 710, 723 e 724/2021. Ofício n.º 326/2021-PROGER, encaminhado pelo senhor Ricardo 

Barboza – Procurador Geral do Município, encaminhando a promulgação da Lei Municipal n.º 

3363/2021.  Ofício n.º 257/2021-GAB/PMA e Mensagem sem número encaminhando o Projeto de 

Lei n.º 066/2021, do Executivo Municipal. Ofício n.º 274/2021-GAB/PMA e Mensagem sem 

número encaminhando o Projeto de Lei n.º 067/2021, do Executivo Municipal.  Ofício n.º 

078/2021, encaminhado pelo vereador Enfermeiro Tércio Brito, justificando sua ausência na 

reunião Ordinária do dia 23.11.2021.  Ofício n.º 055/2021, encaminhado pelo vereador Adevaldo 

Brito, no qual solicita ao Executivo Municipal, informações a respeito da compra das 

ambulâncias, cujo recurso foi destinado através de Emenda Parlamentar do Deputado Federal 

Joaquim Passarinho.  Ofício n.º 056/2021, encaminhado pelo vereador Adevaldo Brito, no qual 

solicita ao Executivo Municipal, informações a respeito dos recursos para custeio do PAB, cujo 

valor foi destinado através de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Joaquim Passarinho. Em 

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

para DISCUSSÃO:  Pedido de Informação n° 06/2021 de iniciativa do vereador Adevaldo Brito 

- DEDÉ, que solicita ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar a esta Casa de 

Leis: 01 – O Organograma da PL 020/2021, que regulamenta os Royalties repassados pela UHE 

Belo Monte, que foi votado em Plenário no dia 06 de maio de 2021 e sancionado no dia 09 de 

junho do corrente ano; esclarecendo como está o repasse referente a Secretaria Municipal de 

Agricultura, pois, para o presente momento não se tem transparência de como estão sendo 

alocados os recursos repassados pela UHE Belo Monte para o município de Altamira, uma vez 

que até a presente data, não consta no Portal da Transparência do município de Altamira. Pedido 

de Informação n° 07/2021 de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que solicita ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar a esta Casa de Leis: 01 – Quem são os 

membros que compõem a Diretoria da FIA (Fundo Para a Infância e Adolescentes)? 02 – Valores 

arrecadados para a FIA e a movimentação nos últimos 03 (três) meses? Pedido de Informação n° 

08/2021 de iniciativa dos vereadores Thais Nascimento, Adevaldo Brito e Nelsinho Campeiro, que 

solicita ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar a esta Casa de Leis, dados 

sobre as viagens oficiais realizadas em aeronave, pelo Executivo Municipal e comitiva, no ano de 

2021, devendo constar os seguintes esclarecimentos: As características da aeronave, tais como 

capacidade de passageiros e valor da hora/voo; Como se deu a escolha da empresa e de que forma 

ocorreu a contratação e sua fundamentação legal; Cópia do contrato celebrado entre as partes; 

Planilha com as viagens realizadas no ano de 2021; Relação com os nomes dos passageiros e seus 

respectivos cargos na administração pública municipal.  Indicações n.ºs 751 e 752/2021, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicação n.º 757/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime.  Indicações n.ºs 746 e 747/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

do Carmo.  Indicações n.ºs 754 e 755/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  

Indicações n.ºs 744 e 745/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.ºs 748 e 

749/2021 de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicação n.º 750/2021, de iniciativa do 

vereador Nelsinho Campeiro. Fazendo uso da palavra o vereador Assis Cunha após os 

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

nºs 744 e 745/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Thais Nascimento após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e 

pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações nºs 754 e 755/2021, de iniciativa da 
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vereadora Thais Nascimento. 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 746 e 747/~2021, de iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, o 

senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em 

destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes submeteu para VOTAÇÃO:  Indicações 

n.ºs 751 e 752/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicação n.º 757/2021, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 746 e 747/2021, de iniciativa da 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 754 e 755/2021, de iniciativa da 

vereadora Thais nascimento. Indicações n.ºs 744 e 745/2021, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.ºs 748 e 749/2021 de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicação n.º 

750/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Aprovadas a unanimidade. 

VOTAÇÃO COM DESTAQUE. Pedido de Informação n° 06/2021 de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito - DEDÉ, que solicita ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar 

a esta Casa de Leis: 01 – o Organograma da PL 020/2021, que regulamenta os royalties 

repassados pela UHE Belo Monte, que foi votado em Plenário no dia 06 de maio de 2021 e 

sancionado no dia 09 de junho do corrente ano; esclarecendo como está o repasse referente a 

Secretaria Municipal de Agricultura, pois, para o presente momento não se tem transparência de 

como estão sendo alocados os recursos repassados pela UHE Belo Monte para o município de 

Altamira, uma vez que até a presente data, não consta no Portal da Transparência do município de 

Altamira. Aprovado unanimidade. Pedido de Informação n° 07/2021 de iniciativa da vereadora 

Tânia Souza, que solicita ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar a esta Casa 

de Leis: 01 – quem são os membros que compõem a diretoria da fia (Fundo para a Infância e 

Adolescentes)? 02 – Valores arrecadados para a fia e a movimentação nos últimos 03 (três) 

meses?  Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação n° 08/2021 de iniciativa dos 

vereadores Thais Nascimento, Adevaldo Brito e Nelsinho Campeiro, que solicita ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, informar a esta Casa de Leis, dados sobre as viagens 

oficiais realizadas em aeronave, pelo Executivo Municipal e comitiva, no ano de 2021, devendo 

constar os seguintes esclarecimentos:  as características da aeronave, tais como capacidade de 

passageiros e valor da hora/voo; como se deu a escolha da empresa e de que forma ocorreu a 

contratação e sua fundamentação legal; cópia do contrato celebrado entre as partes;  planilha com 

as viagens realizadas no ano de 2021; relação com os nomes dos passageiros e seus respectivos 

cargos na administração pública municipal. Aprovado a unanimidade. Não havendo, mas 

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

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o 

vereador Assis Cunha após os cumprimentos disse: senhor Presidente eu quero falar de uma 

situação que tem dado o que falar nas redes sociais que é um problema muito sério em Altamira, 

quero falar dos redutores de velocidade tínhamos um grande problema na Rodovia Magalhães 

Barata na rotatória na Transamazônica com a Avenida Irmã Clores que dá acesso ao Anel Viário 

naquela rotatória meia lua, todos os dias acontecia acidente, foi implantado o redutor de 

velocidade e zerou depois da implantação não tenho conhecimento daqueles tachões que houve 

acidentes. Também tínhamos acidentes constantemente tinha acidente na Rodovia Magalhães 

Barata em frente ao Supermercado Mila com a Avenida Castelo Branco todos os dias acontecia 
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acidente, após implantados uns quebra-molas e uns redutores de velocidade tachões zerou os 

acidentes. Quero informar aos senhores que no Cupiúba bem na cabeça da ladeira quem já passou 

por ali sabe que vem camionetes e caminhões numa velocidade subindo a ladeira quem tiver na 

frente não tem como escapar. Temos ali seis ruas da margem do lado direito e a comunidade mais 

antiga do lado esquerdo aonde constantemente crianças, adolescentes e idosos estão atravessando 

a rua para fazer suas compras no comércio tem lá e graças a Deus naquela comunidade foi 

implantado redutores de velocidade e é muito notório você ver agora as camionetes, caminhões e 

motos respeitarem aqueles redutores de velocidade lá implantados. Agradeceu. Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Adevaldo Brito após os cumprimentos disse:  dizer aos nobres edis que 

no último sábado estive visitando a Feira aqui do centro e me depare com os feirantes solicitando 

a nós vereadores que pudéssemos tomar providências com relação a uma faixa de pedestre que lá 

tinha retiraram do local anterior e foi recuada um pouco mais e não foi feita a rampa de 

acessibilidade eu presenciei alguns agentes de trânsito tentando subir uma cadeira de roda, vendo 

essa situação eu solicitei ao departamento de trânsito (DEMUTRAN) que fosse feito essa rampa 

de acessibilidade foi informado que já tinha sido solicitado a Secretaria de Viação e Obras e que 

até o momento ainda não tinha sido atendido. Dizer também que vários camelôs me procuraram e 

em seguida falei com o Secretário de Planejamento Maia Júnior os mesmos disseram que todos os 

camelôs estão sendo notificados os que se encontram nas calçadas e conversa com o Secretário de 

Planejamento ele me disse que são ordens do Prefeito para que os mesmos sejam retirados das 

calçadas, falei que não sou contra que retire os camelôs das calçadas mas que ao serem retirados 

tenham um lugar para os mesmos trabalhar tem muitos pais de famílias que estão ali por falta de 

oportunidade de emprego sabemos que o desemprego é muito grande. O vereador Assis Cunha 

solicitou um aparte o qual foi concedido após os cumprimentos disse: quero informar aos colegas 

edis que também ao ser procurado entrei em contato com o Secretário de Planejamento e solicitei 

uma reunião para que possamos conversar levando em consideração que é o único meio de 

sobrevivência daqueles trabalhadores e já que se aproxima o inverno aí pergunto como eles vão 

conseguir sobreviver? Então na oportunidade solicitei uma área onde possa alocar todos eles 

vendedores ambulantes. Dando continuidade o vereador Adevaldo disse: então fica meu apelo 

para que possamos sentar com o Executivo Municipal, Secretário de Planejamento e para essa 

Casa para que possamos encontrar um meio de conseguir um espaço para locar esses 

trabalhadores. No Domingo estive visitando a Feira da Brasília ouvindo as demandas daqueles 

feirantes. Senhores aquelas ruas que ficaram aos redores da Feira estão intrafegáveis. Faço um 

apelo a Secretaria de Obras ao Executivo Municipal para que possa de imediato realizar serviço de 

tapa buraco os automóveis estão com dificuldades de chegar na feira. Também os feirantes 

solicitaram providências com relação a água que não é de boa qualidade. Informar também que 

nessa semana chegou em minhas mãos vinte mil mudas de maniva de macaxeira para que eu possa 

fazer a entrega aos pequenos e médios produtores. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a 

vereadora Tânia Souza após os cumprimentos disse: dizer que estou muito feliz já está acabando 

o ano, ano este de muitos desafios temos agora um PPA para votarmos e gostaria muito quanto 

vereador termos uma ampla discussão tirar dúvidas com colegas edis que já atua nessa Câmara a, 

mas tempo, então solicito que nos reúna para debater alguns assuntos. Com relação aos serviços 

de tapa buraco vi que o senhor Manoel Diretor da DEMUTRAN mandou um ofício com 

explicações bem claras e ver a atuação deste órgão. Vimos que estar acontecendo muitos acidentes 

temos que analisar o que está ocasionando esses acidentes. Com relação esse oficio vamos fazer 
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várias perguntas. Na área da saúde quando vimos cinco pessoas acidentadas cadastradas no 

sistema aguardando leito aí tenho que ver que a saúde só melhora se eu tiver uma visão na 

educação, trânsito para podermos levar essas informações e dizer Prefeito está acontecendo, mas 

acidentes na rua tal e precisamos melhorar. Então esse relatório mostra que vocês estão 

trabalhando de verdade é visível o trabalho de vocês a dedicação. Com esse relatório espero que 

possamos tirar bons planejamentos para assim melhorar nossa cidade. Quero dizer que estou sendo 

muito cobrada por várias mãezinhas me perguntando como faço para participar do Projeto Manus? 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo após os 

cumprimentos disse: gostaria de dizer aos pares que a Secretaria de Saúde juntamente com alguns 

órgãos esteve no sábado fazendo panfletagem nas feiras de nossa cidade aonde estão realizando 

campanha para o fim da violência contra mulheres e por, mas políticas públicas para nós mulheres, 

então foi feito nesse final de semana juntamente com o UNI que é o Núcleo Integrado de 

Profissional funciona no antigo Hospital São Rafael, onde foi feito esse trabalho no sábado “Não 

Violência Contra a Mulher e Mas Políticas Públicas para as Mulheres”. Informar a todos que a 

Secretaria Municipal de Saúde ampliou os locais de vacinação contra o COVID, nós temos nas 

Unidades de Premem, Brasília, Jatobá, Laranjeiras, Ilvanir Denardin e São Joaquim, então esses 

locais estão fazendo a vacinação contra o COVID e em pouco tempo também mais dois lugares 

Creche São Sebastião e a Escola Dom Clemente a parti de doze anos de idade estão sendo feitas a 

primeira, segunda e terceira dose conforme calendário vacinal. Gostaria de falar das minhas visitas 

Tânia neste domingo visitando rua a rua no bairro Nova Altamira e na parte alta do bairro São 

Domingos juntamente com o morador Portela, visitamos todas as ruas fizemos um vídeo 

mandamos para a Secretária de Viação e Obras. Na Avenida Castelo Branco também fizemos um 

vídeo enviei para a Secretária de Viação e Obras para que realmente o serviço possa avançar e que 

possa chegar no bairro Nova Altamira, estou ali quase que diariamente tenho um carinho especial 

por todos os moradores do bairro Nova Altamira do conjunto Santa Benedita. Então estamos 

viabilizando junto com a secretária de Obras Priscila Couto para que realmente as obras possam 

chegar lá. Então somos sabedores das necessidades estamos passando para que a Priscila coloque 

em prioridade no seu cronograma que a situação está bem difícil. Neste momento gostaria de 

parabenizar o governo municipal o Prefeito Claudomiro Gomes, pois em dois momentos chorei na 

quinta-feira estava na inauguração dia 18 de novembro onde ele lançou o Projeto Manus uniu as 

mãos da Prefeitura com vários órgãos para que nós possamos colocar nossos adolescentes no 

primeiro emprego dando oportunidade quantos relatos de mães de quantos filhos de uma  só  

família gostaria de participar desse projeto tão humano onde na primeira oportunidade cem 

adolescentes vão participar. Os adolescentes não foram escolhidos por vereadores não e nem foi 

indicação de A ou B e sim pela vulnerabilidade de cada família aonde juntamente com o Governo 

do Estado através da SEDUC as Escolas do Estado foi quem fizeram esse levantamento quais os 

adolescentes que se enquadrava nesse projeto, onde eles vão participar quatro horas por dia no 

trabalho em diversas secretarias do município de segunda a quinta-feira, eles vão ter aula todas as 

sextas-feiras de diversas disciplinas, aonde cada jovem desse vai receber quinhentos e cinquenta 

reais para contribuir com a família, onde ele possa ir também ao comércio quantos tem o sonho de 

ter algo novo  e assim ele vai poder ter esse recurso para ir ao comércio local para fazer essa 

compra, enfim. Agradeceu.  Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a 

presença das senhoras e dos senhores vereadores ao povo em geral e em nome de Deus encerrou a 
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presente Reunião. Mandando lavrar a presente Ata após lida e aprovada será assinada. Câmara 

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