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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

SEMESTRE DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, 

REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE AGOSTO DE DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E DOIS. 

 

Aos dezesseis 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: Maria do Socorro Rodrigues do 

Carmo, Adevaldo da Silva Brito, Francisco de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves 

Soares, Thais Miranda do Nascimento, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso 

T.S.S. Brito de Oliveira. Sendo justificada a ausência dos vereadores: Vanderjaime 

Santos Leite, Davi Teixeira da Silva, Eládio Farias de Oliveira, João Estevam da Silva 

Neto, Juares Giachini, Olailton Carvalho Ferreira e Roni Emerson Heck. 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 nove de agosto de dois mil 

e vinte e dois. O vereador Ivonnelson Alves Soares absteve-se da votação da referida ata, não 

havendo mais manifestantes, submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção do 

vereador Ivonnelson Alves Soares. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM 

DO DIA, solicitando a vereadora Socorro do Carmo, que fizesse a leitura das MATÉRIAS: 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Pedido de Informação n.º 028/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que requer ao 

senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, determinar: 1. O comparecimento da 

Coordenadora Lúcia, na reunião da Câmara Municipal de Altamira, para relatar sobre o fluxo 

de atendimento diário do Restaurante Popular de Altamira. I – Quantas pessoas são atendidas 

diariamente? II – Qual a capacidade máxima de atendimento no Restaurante Popular? III – 

Qual o valor da refeição para comer no restaurante e qual o valor para levar? IV – Qual o 

motivo de não aceitar PIX ou Cartão? V – Por que não funciona mais aos sábados? VI – 

Qual a quantidade de funcionários? VII – quais os cardápios ofertados para os trabalhadores 

semanalmente? VIII – Existe algum estudo para abertura de mais um Restaurante Popular? 

Se sim! Qual a previsão? Indicação nº 1189/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

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

Secretaria competente, aumentar o quantitativo de medicamentos da Atenção Básica na 

Unidade de Saúde da Família Santa Luzia, no distrito de Castelo de Sonhos. Indicação nº 

1190/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um 

prédio própria para o Centro de Convivência da Melhor Idade, no distrito de Castelo de 

Sonhos. Indicação nº 1188/2022, de iniciativa do vereador Eládio Farias, que sugere ao 

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

serviço de pavimentação asfáltica da estrada de acesso à praia do Massanori. Indicação nº 

1191/2022, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro 

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

recuperação nas proximi9dades do Km. 06, lado direito, no travessão do Pimentel, próximo a 
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propriedade da senhora Antônia no Assurini. Indicação nº 1192/2022, de iniciativa da 

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

através da Secretaria competente, implantar dentro do Mercado Municipal ou dentro do 

Camelódromo, uma Unidade de Saúde, para atendimento aos feirantes, com Consultas, 

Exames Laboratoriais simples, coleta de Glicemia, Preventivo e verificação de Pressão 

Arterial, como também, atualizações de Cartão SUS e realização de Palestras Informativas. 

Indicação nº 1195/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor 

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

de roçagem e limpeza na estrada de acesso a comunidade Betânia, sentido Monte Santo. 

Indicação nº 1196/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor 

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

de reabertura, terraplenagem, com encascalhamento e retirada de entulhos nas ruas Monte 

Sião, “B” e Monte Claros, no bairro Panorama. Indicação nº 1197/2022, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de reabertura, terraplenagem, com 

encascalhamento e retirada de entulhos nas ruas “RD”, “DY” E Quincas Borges, no bairro 

Panorama e Moção n.º 049/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que requer que seja 

enviada Moção de Aplauso aos doutores Renan Rocha Granato e Mário Franco Neto, 

médicos Cirurgiões Vasculares, pela passagem do Dia do Cirurgião Vascular, comemorado 

anualmente no dia 15 de agosto. GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para 

DISCUSSÃO: Fazendo uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo após os 

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

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: 

Indicações nºs 1189 e 1190/2022, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. 

Indicação nº 1188/2022, de iniciativa do vereador Eládio Farias. Indicação nº 1191/2022, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicação nº 1192/2022, de iniciativa da vereadora 

Tânia Souza. Indicação nº 1195/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Indicações nºs 1196 e 1197/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha e Moção n.º 

049/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO 

COM DESTAQUE/MESA DIRETORA: Pedido de Informação n.º 028/2022, de iniciativa 

da vereadora Tânia Souza, que requer ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, 

determinar: 1. O comparecimento da Coordenadora Lúcia, na reunião da Câmara Municipal 

de Altamira, para relatar sobre o fluxo de atendimento diário do Restaurante Popular de 

Altamira. I – Quantas pessoas são atendidas diariamente? II – Qual a capacidade máxima de 

atendimento no Restaurante Popular? III – Qual o valor da refeição para comer no 

restaurante e qual o valor para levar? IV – Qual o motivo de não aceitar PIX ou Cartão? V – 

Por que não funciona mais aos sábados? VI – Qual a quantidade de funcionários? VII – quais 

os cardápios ofertados para os trabalhadores semanalmente? VIII – Existe algum estudo para 

abertura de mais um Restaurante Popular? Se sim! Qual a previsão? Aprovado a 

unanimidade. COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos 

oradores inscritos. Fizeram uso da palavra os vereadores: Enfermeiro Tércio Brito, Tânia 
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Souza, Thais Nascimento, Adevaldo Brito. 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 dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois 

mil e vinte e dois.  
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