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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO SEMESTRE 

DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO 

DIA NOVE DE AGOSTO DE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 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, Davi da Silva Teixeira, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva Brito, 

Francisco de Assis da Cunha, João Estevam da Silva Neto, Olailton Carvalho Ferreira, 

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

Oliveira e Thais Miranda Nascimento. Sendo justificada a ausência dos vereadores: 

Ivonnelson Alves Soares (zona rural/Assurini) e Juares Giachini (Castelo de Sonhos/ 

passou por procedimento cirúrgico). Em seguida o senhor Presidente solicitou a vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores 

vereadores. Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Em seguida 

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

realizada no dia dois de agosto de dois mil e vinte e dois. Não havendo manifestantes, submeteu 

a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou para 

a ORDEM DO DIA, solicitando a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que fizesse a leitura 

das matérias. SÓ LEITURA – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: Projeto de Lei n.º 133/2022, de 

iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que reconhece com de Utilidade Pública para o 

município de Altamira, o Instituto Amamos Patadas – IAP. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO. Projeto de Decreto Legislativo nº 073/2022, que outorga Comenda de Cidadão 

Altamirense ao senhor Walison Magno Damasceno. Indicação nº 1173/2022, de iniciativa do 

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

através da Secretaria competente, realizar o serviço de Tapa Buraco na Rua Coronel José 

Porfírio, no perímetro entre a Travessa Pedro Gomes e o Campos da UFPA. Indicação nº 

1174/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de limpeza na 

Rua Natividade Batista de Menezes (antiga Rua da peixaria Beira Rio, nas proximidades da 

Estação de Tratamento de Esgoto, em frente Prainha. Sugere também, que após a limpeza, a área 

seja isolada para evitar que as pessoas joguem lixo, pois, o local está se transformando em um 

lixão a céu aberto. Indicação nº 1183/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

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

competente, realizar o serviço de reforma e ampliação do Posto de Saúde do Distrito de 

Cachoeira da Serra.  Indicação nº 1184/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do 

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

Municipal de Saúde, contratar um Médico para atender no Posto de Saúde do Distrito de 

Cachoeira da Serra. Indicação nº 1180/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere 

ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir 

um Posto de Observação para servir de abrigo para os bombeiros que prestam serviço de 

salvamento nas proximidades da praia da Orla do Cais e também, nas proximidades da Praia do 

Massanori.  Indicação nº 1176/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir, em 

concreto armado, 02 (duas) pontes, uma sobre o igarapé Altamira e outra na ponte do Gadelha, 

na estrada de acesso a Princesa do Xingu.  Indicação nº 1177/2022, de iniciativa do vereador 
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Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação asfáltica da rodovia Magalhães Barata, 

estrada de a acesso a Serrinha e estrada de acesso a Princesa do Xingu. Indicação nº 1178/2022, 

de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação da ponte, no Km. 

23, próximo a propriedade do senhor Manoelzinho, no travessão Gorgulho da Rita, no Assurini. 

Indicação nº 1179/2022, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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

recuperação da ponte, no Km. 45, próximo a propriedade do senhor Luís Ferreira, no travessão 

Bom Jardim II, no Assurini. Indicação nº 1181/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que 

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

realizar o serviço de troca de lâmpadas queimadas na Rua Arlindo Sousa, no Conjunto 

Residencial Santa Benedita, no bairro Nova Altamira. Indicação nº 1182/2022, de iniciativa da 

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

da Secretaria competente, contratar profissionais recepcionistas, para atender na Recepção da 

Central de Regulação do município, como também, ampliar a quantidade de atendimentos, 

entregando 200 (duzentas) senhas no recebimento de protocolo de exames e consultas. Indicação 

nº 1185/2022, de iniciativa do vereador Ivonelson Soares, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma e 

ampliação (uma sala de aula, refeitório, cadeiras e perfuração de um poço de água potável), na 

EMEF São Francisco das Chagas, localizada no travessão Bom Sossego II, no Assurini.  

Indicação nº 1186/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, dar continuidade aos 

serviços de duplicação da avenida, saneamento básico, calçamento, meio fio, bloqueteamento ou 

asfaltamento na Avenida Prefeito Anfrísio da Costa Nunes, (antiga Avenida Bom Jesus), que liga 

o bairro Mutirão ao bairro Paixão de Cristo, como também aos RUCS Água Azul e Jatobá. 

Indicação nº 1187/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor 

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

pavimentação asfáltica, com todo serviço de infraestrutura, num trecho de 150 metros na Rua 

João Pinho, no bairro Brasília. Em frente a EEEM Professora Ducila Almeida. Moção n.º 

048/2022, de iniciativa do vereador Eládio Farias, que requer que seja enviada Moção de 

Aplauso ao Sindicato dos Taxista de Altamira, pela passagem do Dia do Taxista, comemorado 

no último dia 25 de julho. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Projeto de Decreto Legislativo nº 

073/2022, que outorga Comenda de Cidadão Altamirense ao senhor Walison Magno Damasceno.  

Indicações nºs 1173 e 1174/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações nºs 

1183 e 1184/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação nº 

1180/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações nºs 1176 e 1177/2022, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações nºs 1178 e 1179/2022, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicações nºs 1181 e 1182/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 

Indicação nº 1185/2022, de iniciativa do vereador Ivonelson Soares.  Indicações nºs 1186 e 

1187/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Moção n.º 048/2022, de iniciativa do 

vereador Eládio Farias. Fazendo uso da palavra o vereador João Estevam após os cumprimentos 

dirigiu0-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.  Indicações n.ºs 

1178 e 1179/22, de iniciativa do vereador João Estevam. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Eládio Farias após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e pediu 
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apoio para aprovação de suas matérias. Moção nº 048/22 de inciativa do vereador Eládio Farias. 

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

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

1180/22, de inciativa do vereador Davi Teixeira. 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 1183 e 1184/22, de inciativa 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, o senhor Presidente 

submeteu para VOTAÇÃO: Projeto de Decreto Legislativo nº 073/2022, que outorga Comenda 

de Cidadão Altamirense ao senhor Walison Magno Damasceno. Indicações nºs 1173 e 

1174/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.  Indicações nºs 1183 e 1184/2022, de 

iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação nº 1180/2022, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira. Indicações nºs 1176 e 1177/2022, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações nºs 1178 e 1179/2022, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações 

nºs 1181 e 1182/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação nº 1185/2022, de 

iniciativa do vereador Ivonnelson Soares. Indicações nºs 1186 e 1187/2022, de iniciativa da 

vereadora Thais Nascimento. Moção n.º 048/2022, de iniciativa do vereador Eládio Farias. 

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

passou para a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos 

oradores inscritos. Fizeram uso da palavra os vereadores: Enfermeiro Tércio Brito, Tânia 

Souza, Thais Nascimento, Adevaldo Brito, Davi Teixeira, Enfermeira Socorro do Carmo, 

Enfermeiro Jaime e Silvano Fortunato. As referidas falas encontram-se registradas na integra 

em áudio, onde havendo necessidade solicitar a Secretaria Legislativa. 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 após 

aprovada será assinada. Aos nove das do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.  
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