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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO 

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

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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/as vereadores/as: Vanderjaime Santos 

Leite, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Davi da Silva Teixeira,  Adevaldo da 

Silva Brito, Francisco de Assis da Cunha, Olailton Carvalho Ferreira, Roni Emerson 

Heck e Thais Miranda Nascimento. Sendo justificada ausência dos vereadores: Eládio 

Farias de Oliveira (zona/rural Vale Piauiense), Ivonnelson Alves Soares (doente), João 

Estevam da Silva Neto (Atestado médico), Juares Giachini (sem internet), Tânia Sousa 

da Silva (viajando Belém, participando de curso de Atuação Estratégicas das Câmaras 

Municipais) e Tércio Gustavo Affonso T.S.S. Brito de Oliveira (atestado médico). Em 

seguida o senhor Presidente solicitou ao vereador Davi Teixeira 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 do dia vinte e dois de novembro de dois 

mil e vinte e dois. Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada 

com abstenção do vereador Enfermeiro Olailton Carvalho.  Em seguida o senhor 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando o vereador Davi Teixeira que 

fizesse a leitura das matérias: SÓ LEITURA: Projeto de Lei nº 146/2022, do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a Nova Escola Municipal de Música de Altamira, criada pela 

Lei Municipal n.º 1425, de 07 de dezembro de 1998. Projeto de Lei nº 147/2022, do 

Executivo Municipal, que institui a Lei de Política Pública de Gestão Ambiental do 

município de Altamira, que dispõe sobre a política e o Sistema Municipal de Meio 

Ambiente, o uso adequado e sustentável dos recursos naturais. LEITURA, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO: Indicação nº 1423/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

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

realizar o serviço de abertura no final da Via Leste Oeste, como também, fazer o 

bloqueteamento da parte que está sendo desobstruída, no bairro Sudam II. Indicação nº 

1418/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro 

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

recuperação de 02 (duas) pontes, 01 (uma) próximo a propriedade do senhor José de Zadil e 

01 (uma) próxima a propriedade do senhor Pedro Barbosa. Indicação nº 1419/2022, de 

iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – 

Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação de 01 

(uma) ponte próxima a propriedade da senhora Iolanda, no Ramal Monte Santo. Indicação nº 

1412/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro 

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

Buraco nas Ruas Paraíso e Castelo Branco, vias que dão acesso ao bairro Nova Altamira e 

Conjunto Santa Benedita.  Indicação nº 1413/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, 

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

competente, realizar o serviço do recapeamento asfáltico da Rua Anfrísio Nunes, no bairro 
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Jardim Independente I. Indicação nº 1421/2022, de iniciativa do vereador Eládio Farias, que 

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

que faça a unificação das duas rotatórias localizadas  entre as Avenidas Jáder Barbalho e 

Alacid Nunes, em frente à entrada da Circular Perimetral. Requer também, que no local, seja 

implantada uma Academia ao Ar Livre, para a prática de atividades físicas, como também, 

implantar mureta de segurança, iluminação de qualidade e implantação de Lombo faixas, nos 

dois lados das vias. Indicação nº 1409/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que 

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

fornecer aos servidores do DEMUTRAN, os EPIS, tais como: fardas e coturnos e o que for 

necessário para proteção pessoal, disponibilizar também, transporte para o desempenho de 

suas funções. Indicação nº 1410/2022, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilizar 

a recuperação do Ramal do Paulo Cambuhi, Km. 36, até a beira do rio, ramal adjacente ao 

Travessão do Babaquara, no Assurini. Indicação nº 1411/2022, de iniciativa do vereador 

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

Secretaria competente, realizar os serviços de saneamento básico, com meio fio, caldada e 

pavimentação asfáltica na Rua 09, no bairro Parque Ipê. Indicação nº 1414/2022, de 

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

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de reabertura, 

terraplenagem e encascalhamento na comunidade Cupiúba, localizada a 05, quilômetros da 

sede do município. Indicação nº 1416/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que 

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

retornar o vigia, que faz a segurança na Praça Dr. Ulysses Guimarães. Indicação nº 

1422/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência e promoção 

Social, realizar ações nos bairros, em parceria com a empresa Equatorial Energia, para 

alcançar um maior número de beneficentes do Programa “Energia Azul”. Indicação em 

Conjunto nº 1415/2022, de iniciativa dos vereadores Assis Cunha e Eládio Farias, que sugere 

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

realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada, rampa de 

acessibilidade e pavimentação ou bloqueteamento na Travessa Santarém, no bairro Bela 

Vista. Aproximadamente 340 metros. Indicação em Conjunto nº 1420/2022, de iniciativa dos 

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

Gomes – Prefeito Municipal, através do processo Licitatório, contratar um Laboratório de 

Histopatológia. Indicação em Conjunto nº 1424/2022, de iniciativa dos vereadores Silvano 

Fortunato e Eládio Farias, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através do DEMUTRAN, após a conclusão dos serviços de pavimentação asfáltica nas ruas e 

travessas do bairro Bela, Vista, que seja realizada o serviço de sinalização Vertical e 

Horizontal, para que o trânsito possa ter maior fluidez.  Pedido de Informação nº 029/2022, 

de iniciativa da vereadora Tânia Sousa, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, informar a Casa, sobre: I – Quais ações 

realizadas referente ao serviço de Hiperdia do Município? II – Quantos pacientes temos? III 

– Quantos já foram atendidos e, se possível, enviar dados, como Cartão SUS de cada 

paciente por Unidade de atendimento (UBS). AVULSOS: Ofícios n.ºs 238 e 241/2022/GAB 
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e Mensagem sem número, do Executivo Municipal, encaminhando os Projetos de Leis nºs 

146 e 147/2022. Ofício n.º 247/2022, encaminhado pelo senhor Fabiano de Oliveira 

Vitoriano Pereira – Coordenador Geral do SISTEPP – Subsede Altamira. Em seguida o 

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

DISCUSSÃO:  Indicação nº 1423/2022, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. 

Indicações nºs 1418 e 1419/2022, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo. 

Indicações nºs 1412 e 1413/2022, de iniciativa do vereador Davi Teixeira.  Indicação nº 

1421/2022, de iniciativa do vereador Eládio Farias.  Indicação nº 1409/2022, de iniciativa 

do vereador Adevaldo Brito. Indicações nºs 1410 e 1411/2022, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicação nº 1414, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicação nº 

1416/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza.  Indicação nº 1422/2022, de iniciativa 

da vereadora Thais Nascimento. Indicação em Conjunto nº 1415, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha e Eládio Farias. Indicação em Conjunto nº 1420/2022, de iniciativa 

dos vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Davi Teixeira.  Indicação em Conjunto 

nº 1424/2022, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Eládio Farias. Pedido de 

Informação nº 029/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Sousa. 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 n.ºs 1418 

e1419/2022, d e iniciativa 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. Indicação nº. 1420/2022, 

de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente 

solicitou ao vereador Davi Teixeira que 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: Indicação nº 1423/2022, de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato. Indicações nºs 1418 e 1419/2022, de iniciativa da vereadora 

Socorro do Carmo. Indicações nºs 1412 e 1413/2022, de iniciativa do vereador Davi 

Teixeira. Indicação nº 1421/2022, de iniciativa do vereador Eládio Farias.  Indicação nº 

1409/2022, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações nºs 1410 e 1411/2022, de 

iniciativa do vereador João Estevam.  Indicação nº 1414, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicação nº 1416/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação nº 

1422/2022, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.  Indicação em conjunto nº 1415, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha e Eládio farias.  indicação em conjunto nº 1420/2022, de 

iniciativa dos vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Davi Teixeira. Indicação em 

conjunto nº 1424/2022, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Eládio Farias. 

Aprovadas a unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA. 

Pedido de Informação nº 029/2022, de iniciativa da vereadora Tânia Sousa, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, informar 

a Casa, sobre: quais ações realizadas referente ao serviço de HIPERDIA do Município? II – 

Quantos pacientes temos? III – Quantos já foram atendidos e, se possível, enviar dados, 

como Cartão SUS de cada paciente por Unidade de atendimento (UBS).  Aprovado com os 

votos favorável dos vereadores: Adevaldo Brito, Francisco Cunha, Roni Heck e Thais 

Miranda. Votos contrários vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Abstendo-se de 
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votar os vereadores: Davi Teixeira, Enfermeiro Olailton e Enfermeiro Jaime. Em 

seguida o senhor Presidente passou para a parte das COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fizeram uso da palavra 

os senhores vereadores: Thais Nascimentos, Enfermeira Socorro do Carmo e Silvano 

Fortunato. As referidas falas encontram-se registradas nas integra em áudio, onde havendo 

necessidade, é só 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 que após 

aprovada será assinada. Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

vinte e dois.  

 
 Silvano Fortunato da Silva 

Presidente 

 

 

Vanderjaime Santos Leite 

Vice-Presidente 

 Maria do Socorro R. do Carmo 

1ª Secretária 
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