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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO SEMESTRE DO 

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

VINTE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  
  

Aos vinte dias do mês de setembro 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: Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro 

Rodrigues do Carmo, Davi Teixeira da Silva, Adevaldo da Silva Brito, Francisco de Assis da 

Cunha, Olailton Carvalho Ferreira, Tânia Souza da Silva, Thais Miranda do Nascimento, 

Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira, Sendo justificada a ausência dos 

vereadores: Ivonnelson Alves Soares – sem conexão, João Estevam da Silva Neto  – 

problemas de saúde, Eládio Farias de Oliveira, Juares Giachini – sem conexão, Roni 

Emerson Heck  – sem conexão. 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 treze de setembro 

de dois mil e vinte e dois. Aprovada pela maioria com a abstenção dos vereadores Tércio Brito 

e Assis Cunha. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a 

vereadora Socorro do Carmo, que fizesse a leitura das MATÉRIAS: SÓ LEITURA: Projeto de 

Lei nº 140/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação da Lei nº 3.233, de 16 de 

novembro de 2016 e dá outras providências, cujo objeto foi o de dispor sobre a autonomia 

financeira e administrativa do Conselho Tutelar do Município de Altamira. LEITURA, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Projeto de Decreto Legislativo nº 074/2022, de iniciativa do 

vereador Roni Heck, que concede comenda de Cidadã altamirense a senhora Euciany Cristina 

Oliveira de Carvalho Saraiva. Projeto de Decreto Legislativo nº 075/2022, de iniciativa do 

vereador Roni Heck, que concede comenda de Cidadã altamirense a senhora Wiglefe Aroesa 

Saraiva.  Indicação nº 1251/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao 

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

serviço de revitalização, com pintura das Faixas de Pedestres, na Avenida Brigadeiro Eduardo 

Gomes. Indicação nº 1246/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir 

arquibancadas e abrigos no Campo de Futebol na área do Parque Igarapé Altamira, no final da 

Avenida Jáder Barbalho, no bairro Sudam I. Indicação nº 1247/2022, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, que através da 

Secretaria competente, ampliar as instalações do Centro de Diagnostico Nazira Abucater e, adquira 

novos aparelhos para atender a demanda da cidade. Indicação nº 1245/2022, de iniciativa da 

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

Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização da calçada em frente ao SENAI Altamira, 

(área pública) na Avenida Tancredo Neves, incluindo a construção de rampas de acesso para 

cadeirantes. Indicação nº 1259/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, utilizar o espaço 

cultural da Concha Acústica, localizada na Orla do Cais, para movimentar a cultura de nossa 

cidade, realizando apresentações artísticas, inserindo o teatro, cantores regionais entre outros.  

Indicação nº 1248/2022, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor 

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



  
                                                               

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

Estado do Pará  
PODER LEGISLATIVO  

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  

Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-075   
Altamira – Pará  

 

recuperação do Travessão (06) Seis irmãos, Km. 36, no Assurini. Indicação nº 1249/2022, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do Ramal do 

Lindomar, adjacente ao Travessão do Babaquara, no Assurini. Indicação nº 1250/2022, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar, em caráter de urgência, o serviço de reforma 

dos vestiários, ampliação dos banheiros, aquisição do sistema de irrigação do gramado e 

bandeirinhas de escanteios para o Estádio Municipal José Marino Bandeira de Matos (O 

Bandeirão). Indicação nº 1252/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, interceder junto 

ao Governo do Estado, para implantação de salas de ensino médio na Escola do bairro Buriti. 

Indicação nº 1260/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, implantar um Feira 

Livre, como também, realizar o serviço de tapa buraco na Avenida dos Buritis. Interceder junto ao 

Comando da Polícia Militar, no sentido de intensificar as rondas e/ou implantação de um PM Box, 

no bairro Buriti. Indicação nº 1253/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir 06 

(seis) pontes ao longo do Travessão da 09, sentido Brasil Novo. Indicação nº 1254/2022, de 

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

através da Secretaria competente, realizar os serviços de reabertura, terraplenagem, com 

encascalhamento e implantação de bueiros no Travessão da 09, 17 quilômetros sentido Brasil 

Novo, como também, nos Ramais do Tietro, 1.400 metros; Ramal Água Boa,2.200 metros; Ramal 

do Galego, 1.500 metros e Ramal da Amizade, 1.500 metros. Indicação nº 1257/2022, de iniciativa 

do vereador Ivonelson Alves (Nelsinho Campeiro), que sugere ao senhor Claudomiro Gomes - 

Prefeito Municipal, realizar estúdios com vistas construir um Porto Hidroviário ao lado direito do 

Rio Xingu (Porto do Assurini), o qual deverá disponibilizar de Boxs para acomodar os vendedores 

que comercializam seus produtos e, também de área coberta para as pessoas aguardarem a travessia 

da balsa. Moção nº 052/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere que seja 

encaminhada Moção de Apoio pela passagem do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 

comemorado anualmente no dia 21 de setembro. AVULSOS: Ofício n. 126/2022, encaminhado 

pelo senhor Jefferson Ferreira de Figueiredo – Chefe de Gabinete, informando a participação do 

vereador Davi da Silva Teixeira, como representante desta Casa, na elaboração do Plano Municipal 

da Primeira Infância. Ofício n. 789/2022, encaminhado pela senhora Bruna Tomé – Subchefe de 

Gabinete, respondendo ao Ofício n. º 040/22, do vereador Eládio Farias. Ofício n. 805/2022, 

encaminhado pela senhora Bruna Tomé – Subchefe de Gabinete, respondendo as Indicações: 1224 

e 1225/2022 – Silvano Fortunato. Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE 

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

074/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, que concede comenda de Cidadã altamirense a 

senhora Euciany Cristina Oliveira de Carvalho Saraiva. - Projeto de Decreto Legislativo nº 

075/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, que concede comenda de Cidadã altamirense a 

senhora Wiglefe Aroesa Saraiva.  Indicação nº 1251/2022, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato.  Indicações nºs 1246 e 1247/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime.  

Indicações nºs 1245 e 1259/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicações nºs 1248 e 

1249/2022, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicação nº 1250/2022, de iniciativa do 
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vereador Enfermeiro Tércio Brito.  Indicações nºs 1252 e 1260/2022, de iniciativa do vereador 

Adevaldo Brito. - Indicações nºs 1253 e 1254/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. 

Indicação nº 1257/2022, de iniciativa do vereador Ivonelson Alves (Nelsinho Campeiro). 

Indicação nº 1258/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Moção nº 052/2022, de 

iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Fazendo uso da palavra o vereador Adevaldo Brito após 

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

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

colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra o vereador Tércio 

Brito após os cumprimentos, dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas 

matérias. Fazendo uso da palavra a vereadora Thais Nascimento após os cumprimentos, dirigiu-

se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra a 

vereadora Tânia Souza após os cumprimentos, dirigiu-se aos demais colegas e pediu apoio para 

aprovação de suas matérias. Fazendo uso da palavra a vereadora Enfermeiro Socorro após os 

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

VOTAÇÃO: Indicação nº 1251/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações 

nºs 1246 e 1247/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações nºs 1245 e 

1259/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza.  Indicações nºs 1248 e 1249/2022, de 

iniciativa do vereador João Estevam. Indicação nº 1250/2022, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Tércio Brito. Indicações nºs 1252 e 1260/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. 

Indicações nºs 1253 e 1254/2022, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação nº 1257/2022, 

de iniciativa do vereador Ivonelson Alves (Nelsinho Campeiro). Indicação nº 1258/2022, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Moção nº 052/2022, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Jaime. Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA 

DIRETORA: Projeto de Decreto Legislativo nº 074/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, 

que concede comenda de Cidadã altamirense a senhora Euciany Cristina Oliveira de Carvalho 

Saraiva. – Projeto de Decreto Legislativo nº 075/2022, de iniciativa do vereador Roni Heck, que 

concede comenda de Cidadã altamirense a senhora Wiglefe Aroesa Saraiva Aprovados a 

Unanimidade. Antes das comunicações parlamentares o presidente vereador Silvano Fortunato 

facultou a palavra ao Conselheiro Tutelar Vando, ao morador do Buriti senhor Cirino e a senhora 

Célia representando a categoria dos servidores da saúde municipal. Em seguida passou para a parte 

das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. 

Fizeram uso da palavra os vereadores: Adevaldo Brito, Assis Cunha, Tânia Souza, Thaís 

Nascimento, Socorro do Carmo, Vanderjaime e Silvano Fortunato. As referidas falas 

encontram-se registradas na íntegra 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. Câmara Municipal de Altamira, aos 

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