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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO
PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2021/2024, REALIZADA NO DIA
QUATRO DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, à hora regimental reuniram-se
através do aplicativo zoom, sob a Presidência do vereador Silvano Fortunato da Silva, os senhores
vereadores: Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Thais Miranda do
Nascimento, Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva Brito, Davi Teixeira da Silva, Francisco
de Assis da Cunha, Ivonnelson Alves Soares, João Estevam da Silva Neto, Juares Giachini,
Olailton Carvalho Ferreira, Roni Emerson Heck, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso
T.S.S. Brito de Oliveira. 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 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 Complementar n.º 004/2021, Mesa Diretora,
que cria o Inciso I.IV ao Artigo 14 da Lei Complementar n.º 001/2012, que dispõe sobre a
Reorganização Administrativa do Poder Legislativo de Altamira. Projeto de Lei Complementar n.º
005/2021, Mesa Diretora, que altera e cria cargos de provimento em Comissão, nos termos da Lei
Complementar nº 002/2012. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Proposta de Emenda
Aditiva apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que adita o
Parágrafo Único ao Artigo 2º do Projeto de Lei 020/2021, do Executivo Municipal, que dispõe
sobre a regulamentação da utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte para o
município de Altamira, que terá a seguinte redação: Artigo 2º - ......Parágrafo Único – Para que
haja a destinação percentual de royalties da qual trata este artigo, é necessário a existência da
secretaria pertinente na estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal. Parecer final
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação com o acolhimento da Proposta de
Emenda Aditiva apresentada pela Relatoria que adita o Parágrafo Único ao Artigo 2º do Projeto de
Lei 020/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da utilização dos
Royalties repassados pela UHE Belo Monte para o município de Altamira. Indicação n.º
311/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes –
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de reforma da quadra de
Esportes do bairro Sudam II. Indicação n.º 328/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato,
que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
colocar os deslizantes na ponte, pois, parte dos mesmos foram levados pela correnteza do rio
Xingu, como também, realizar o serviço de Tapa Buraco na Rua Natividade Batista de Menezes
(antiga Rua da Peixaria Beira Rio) que dá acesso ao bairro Alberto Soares. Indicação n.º
275/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes –
Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de infraestrutura, com
linha d’água, calçada e pavimentação asfáltica nas Passagens 01 e 02 e, na Rua São Sebastião, no
bairro Ibiza. Indicação n.º 317/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, reativar o
Projeto “Chão Legal”, a fim de atender as famílias de baixa renda de Altamira. Indicação n.º
307/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor
Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir um Espaço
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para o Centro de Convivência dos Idosos de Altamira. Indicação n.º 308/2021, de iniciativa da
vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, realizar ações de limpeza, desinfecção e instalação
de lixeiras nos arredores do Hospital Geral de Altamira São Rafael. Indicação n.º 331/2021, de
iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes, - Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, implantar o serviço de Iluminação Pública na BR230, rodovia Transamazônica, no perímetro urbano entre a bairro Buriti até a junção com a
Avenida Alacid Nunes, Posto Ipiranga. Indicação n.º 332/2021, de iniciativa da vereadora Thais
Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes, - Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, realizar o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Lucindo Câmara, no bairro Ibiza.
Indicação n.º 303/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, 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
asfáltica nas Ruas 04, Vista Alegre, Novo Horizonte, como também, nas Travessas São Raimundo
e 12, no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 304/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha,
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 asfáltica nas Ruas Joana D’arc, 1º de Maio, Santa Rosa, como
também, na Travessa Santos Dumont, no bairro Santa Ana. Indicação n.º 305/2021, de iniciativa
do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal,
através da Secretaria competente, construir uma Creche para atender os RUCs Laranjeiras, Casa
Nova e São Joaquim. Indicação n.º 306/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que
sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
realizar os serviços de Tapa Buraco na Avenida Irmã Clores Mendes, próximo a Rotatória e
também no final da Avenida João Rodrigues, bairro Jardim Altamira. Indicação n.º 309/2021, de
iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito
Municipal, através da Secretaria competente, fazer a cobertura do local onde funciona os
Açougues do Mercado Municipal Central. Indicação n.º 310/2021, de iniciativa do vereador
Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, que faça a ligação do Travessão do Picadinho ao Travessão do Cajueiro,
no Assurini. Indicação n.º 313/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor
Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de
infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água, calçada e blokreteamento e/ou pavimentação
asfáltica na Rua 15, no bairro Paixão de Cristo. Indicação n.º 314/2021, de iniciativa do vereador
João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, linha d’água,
calçada e blokreteamento e/ou pavimentação asfáltica na Rua Magalhães Barata, no bairro Santa
Ana. Indicação n.º 318/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere ao senhor
Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adquirir 02 (dois)
caminhões para realizar o serviço de coleta de lixo doméstico nos distritos de Castelo de Sonhos e
Cachoeira da Serra. Indicação n.º 319/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini, que sugere
ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, perfurar
poços artesianos, como também implantar a rede de distribuição de água potável nos distritos de
Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Indicação n.º 320/2021, de iniciativa do vereador
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Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através
da Secretaria competente, implantar o NIR (Núcleo Interno de Regulação) no Hospital Geral de
Altamira e também na Unidade de Pronto Atendimento, que deverá realizar a interface direta com
as Centrais de Regulação a nível Municipal e Estadual, delineando o perfil de complexidade da
assistência no âmbito do SUS. Indicação n.º 321/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro
Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria
competente, instituir a Campanha para controle populacional de cães e gatos abandonados no
município de Altamira. Indicação n.º 322/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que
sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, implantar atendimento Odontológico no período noturno, para os atendimentos de
urgências e outros. Indicação n.º 323/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a
pavimentação asfáltica ou bloqueteamento com infraestrutura, calçamento, linha d’água e galeria
pluvial na Travessa Dionísio Bentes, na Travessa João Vilhena e na Rua Raimunda Lobato, no
Loteamento Dom Lorenzo. Indicação n.º 325/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que
sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
implantação de Placas informando o horário e o dia das coletas de lixo nos bairro de Altamira.
Indicação n.º 327/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro
Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, implantar o Projeto
Conexão nos hospitais municipais, UPA e Hospital Santo Agostinho (conveniado). Indicação em
Conjunto n.º 312/2021, de iniciativa dos vereadores Roni Heck e Silvano Fortunato, que sugere ao
senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde,
realizar a vacinação contra a COVID-19, nos servidores e parlamentares da Câmara Municipal de
Altamira. Indicação em Conjunto n.º 324/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e
Enfermeiro Tércio, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde, realizar o serviço de reforma completa no prédio da Hospital Geral
de Altamira. Indicação em Conjunto n.º 329/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato,
Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Thais Miranda, Devi Teixeira, Eládio Farias,
Assis Cunha, João Estevam e Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Helder Barbalho –
Governador do Estado do Pará, através da Secretaria competente, disponibilizar leitos de
oncologia em Altamira. Indicação em Conjunto n.º 330/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano
Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Devi Teixeira, Eládio Farias,
Enfermeiro Tércio, Enfermeiro Olailton, Tania Souza e Adevaldo Brito, que sugere ao senhor
Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que sugere ao senhor PREFEITO DE ALTAMIRA que
ao proceder a regulamentação do Projeto de Lei 020/21, “DISPOSIÇÃO SOBRE A
REGULAMENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS ROYALTIES REPASSADOS PELA UHE
BELO MONTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÂNCIAS”,
leve em consideração os seguintes apontamentos que apresentamos por meio desta às alíneas do
inciso I do artigo 2º: À alínea b: 1 - Destinar recursos para a criação de um campeonato
intermunicipal e futebol, voleibol, basquetebol e handball; À alínea d: 1 - Destinar recursos para
atender os grupos definidos pela Lei Orgânica da Assistência Social, nº8.742/93; À alínea f: 1 Destinar recursos para atender temáticas pertinentes ao empreendedorismo; À alínea g: 1 Destinar recursos para incentivar a agricultura familiar; À alínea h: 1 - Destinar recursos para
atender comunidades de ribeirinhos, quilombolas e indígenas; 2 - Destinar recursos para atender o
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CAPS e CAPSI. À alínea i: 1 - Destinar recursos para promover a ciência e tecnologia; 2 Destinar recursos que atendam às necessidades educacionais de grupos de indígenas e ribeirinhos.
Além do que, solicita-se na regulamentação desta Lei: 1 – A criação de uma conta única, para
cada Secretaria, a fim de ser realizado o repasse do recurso, de modo que dê transparência no
acompanhamento e fiscalização pelo Controle Social da aplicação do dinheiro; 2 – Elaboração de
um Plano de Aplicação Financeira, de Ações e Metas, que deverão ser cumpridas por cada
Secretaria contemplada com os recursos da Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos
Hídricos de Belo Monte – CFURH, contendo ainda as ações e serviços a serem prestados, de
maneira prioritária, como é o caso da assistência aos povos indígenas, populações tradicionais e
ribeirinhas; 3 – Prestar contas quadrimestralmente aos órgãos competentes (CMA, TCM e MP) e
aos conselhos existentes em cada secretaria contemplada com a CFURH, como são os casos dos
Conselhos de Saúde, Educação, Meio Ambiente e demais, possibilitando assim a participação,
fiscalização e acompanhamento pelo Controle Social. 4 – Destinar recursos da CFURH no
orçamento da respectiva Secretaria competente, para a implantação de projetos de vida, tais como:
“projetos de capacitações, qualificações técnicas e fi8nanciamentos para produção sustentável dos
povos tradicionais. 5 – Prestar contas no Portal da Transparência toda aplicação dos recursos da
CFURH, em cada política pública, para o devido acompanhamento e fiscalização pela sociedade.
Moção n.º 016/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere que seja encaminhada
Moção de Congratulação e Aplaudo aos trabalhadores pela passagem do Dia do Trabalho,
comemorado anualmente no dia 01 de maio. AVULSOS: Ofício em Conjunto n. 0019/2021, de
iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio Brito, solicitando a Retira da Pauta
da Proposta de Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n.º 020/2021, do Executivo Municipal, que
dispõe sobre a regulamentação da utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte para
o município de Altamira. Ofícios nº 019 e 021/2021, encaminhados pelo vereador Adevaldo Brito.
Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as
matérias para DISCUSSÃO: Proposta de Emenda Aditiva apresentada pela Relatoria da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação que adita o Parágrafo Único ao Artigo 2º do Projeto de Lei
020/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da utilização dos Royalties
repassados pela UHE Belo Monte para o município de Altamira. Parecer final apresentado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda Aditiva
apresentada pela Relatoria que adita o Parágrafo Único ao Artigo 2º do Projeto de Lei 020/2021,
do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da utilização dos Royalties
repassados pela UHE Belo Monte para o município de Altamira. Projeto de Lei 020/2021, do
Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da utilização dos Royalties repassados
pela UHE Belo Monte para o município de Altamira. Indicações n.ºs 311 e 328/2021, de iniciativa
do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 275 e 317/2021, de iniciativa do vereador
Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 307 e 308/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro
do Carmo. Indicações n.ºs 331 e 332/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento.
Indicações n.ºs 303 e 304/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 305 e
306/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito. Indicações n.ºs 309 e 310/2021, de iniciativa
do vereador Nelsinho Campeiro. Indicações n.ºs 313 e 314/2021, de iniciativa do vereador João
Estevam. Indicações n.ºs 318 e 319/2021, de iniciativa do vereador Juares Giachini. Indicações
n.ºs 320 e 321/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito. Indicações n.º 322 e
323/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação n.º 325/2021, de iniciativa do
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vereador Davi Teixeira. Indicação n.º 327/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck. Indicação
em Conjunto n.º 312/2021, de iniciativa dos vereadores Roni Heck e Silvano Fortunato. Indicação
em Conjunto n.º 324/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio.
Indicação em Conjunto n.º 329/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro
Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Thais Miranda, Devi Teixeira, Eládio Farias, Assis Cunha,
João Estevam e Nelsinho Campeiro. Indicação em Conjunto n.º 330/2021, de iniciativa dos
vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Devi Teixeira,
Eládio Farias, Enfermeiro Tércio, Enfermeiro Olailton, Tania Souza e Adevaldo Brito. Fazendo
uso da palavra o vereador Adevaldo Brito após os cumprimentos dirigiu-se aos demais colegas e
pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 305 e 306/2021. Agradeceu. Em
seguida fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Tércio Brito após os cumprimentos dirigiu se
aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de sua matéria. Indicações n.ºs 320 e 321/2021.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha após os cumprimentos dirigiu
se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 303 e
304/2021. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam após os
cumprimentos dirigiu aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.
Indicações n.ºs 313 e 314/2021. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o Davi Teixeira após
os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de sua matéria. Indicação n.º 325/2021. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Tânia Souza após
os cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.
Indicações n.ºs 322 e 323/2021. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Juares
Giachini após os comprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de
suas matérias. Indicações n.ºs 318 e 319/2021. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a
vereadora Thais Nascimento, que após os comprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu
apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs 331 e 332/2021. Agradeceu. Em seguida
fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Jaime após os comprimentos dirigiu se aos demais
colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias. Indicações n.ºs. 275 e 317/2021.
Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro que após os
cumprimentos dirigiu se aos demais colegas e pediu apoio para aprovação de suas matérias.
Indicações n.ºs. 307 e 308/2021. Continuando a vereadora Socorro do Carmo por considerar que
o Executivo Municipal já elaborou o Projeto de Lei, que dispõe sobre a reorganização
administrativa da Prefeitura Municipal de Altamira, no qual está redefinindo as Secretarias
Municipais, cujo projeto será protocolado nesta Casa para tramitação, acha por bem que a
Proposta de Emenda Aditiva apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação que adita o Parágrafo Único ao Artigo 2º do Projeto de Lei 020/2021, que dispõe sobre a
regulamentação da utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte para o município de
Altamira. Também esclareceu que na última reunião da Comissão, foi apresentada a Indicação em
Conjunto n.º 330/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime,
Enfermeira Socorro do Carmo, Devi Teixeira, Eládio Farias, Enfermeiro Tércio, Enfermeiro
Olailton, Tania Souza e Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito
Municipal de Altamira que ao proceder a regulamentação do Projeto de Lei 020/21, “inserindo
disposições sobre a regulamentação da utilização dos royalties repassados pela UHE Belo Monte
para o município de Altamira. Por essa razão, sugeria a Mesa Diretora, a supressão da Proposta de
Emenda Aditiva apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que
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adita o Parágrafo Único ao Artigo 2º do Projeto de Lei 020/2021, do Executivo Municipal.
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. Indicações n.ºs. 311
e 328/2021 e também, da Indicação em Conjunto n.º 312/2021, de iniciativa dos vereadores Roni
Heck. Esclareceu também, em razão de ter ocorrido alguma falha de duplicidade, a Mesa Diretora
decidiu retirar de pauta a Indicação n.º 031/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento, em
razão de duplicidade com a Indicação n.º 220/2021, do vereador Enfermeiro Jaime. A Indicação
n.º 314/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, em razão de duplicidade com a Indicação
n.º 138/2021, do vereador Assis Cunha. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor
Presidente solicitou a vereadora Enfermeira Socorro que fizesse a verificação de quórum.
Havendo número legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenária para saber se algum
vereador queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes submeteu
para VOTAÇÃO: Indicações n.ºs 311 e 328/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato.
Indicações n.ºs 275 e 317/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 307 e
308/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicação n.º 332/2021, de
iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 303 e 304/2021, de iniciativa do
vereador Assis Cunha. Indicações n.ºs 305 e 306/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito.
Indicações n.ºs 309 e 310/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação n.ºs
313/2021, de iniciativa do vereador João Estevam. Indicações n.ºs 318 e 319/2021, de iniciativa
do vereador Juares Giachini. Indicações n.ºs 320 e 321/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro
Tércio Brito. Indicações n.º 322 e 323/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação n.º
325/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicação n.º 327/2021, de iniciativa do
vereador Roni Heck. Indicação em Conjunto n.º 312/2021, de iniciativa dos vereadores Roni Heck
e Silvano Fortunato. Indicação em Conjunto n.º 324/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo
Brito e Enfermeiro Tércio. Indicação em Conjunto n.º 329/2021, de iniciativa dos vereadores
Silvano Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Thais Miranda, Devi
Teixeira, Eládio Farias, Assis Cunha, João Estevam e Nelsinho Campeiro. Aprovadas a
unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA: o senhor Presidente
considerando a Questão de Ordem, levantada pela vereadora Enfermeira Socorro do Carmo, que
solicitou a supressão da Proposta de Emenda Aditiva apresentada pela Relatoria da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação que adita o Parágrafo Único ao Artigo 2º do Projeto de Lei
020/2021. Em seguida disse que iria colocar para votação a tramitação do Projeto de Lei
020/2021, em votação individual. Que primeiramente seria a Proposta de Emenda Aditiva
apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que adita o
Parágrafo Único ao Artigo 2º do Projeto de Lei 020/2021, do Executivo Municipal, que
dispõe sobre a regulamentação da utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte
para o município de Altamira, que tem a seguinte redação: Artigo 2º - ...... Parágrafo Único
– Para que haja a destinação percentual de royalties da qual trata este artigo, é necessário a
existência da secretaria pertinente na estrutura organizacional do Poder Executivo
Municipal. Em seguida deu início a votação nominal, convidando o vereador Adevaldo Brito
para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida
convidou o vereador Davi Teixeira para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que
votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador Assis Cunha para declarar o seu voto.
Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador João
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Estevam para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em
seguida convidou o vereador Nelsinho Campeiro para declarar o seu voto. Que após os
cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador Juares Giachini
para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida
convidou o vereador Enfermeiro Olailton para declarar o seu voto. Que após os cumprimento
disse que votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador Roni Heck para declarar o seu
voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida convidou a
vereadora Tânia Souza para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela
supressão. Em seguida convidou o vereador Enfermeiro Tércio Brito para declarar o seu voto.
Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador
Eládio Farias para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela
supressão. Em seguida convidou a vereadora Thais Nascimento para declarar o seu voto. Que
após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida convidou a vereadora
Enfermeira Socorro do Carmo para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que
votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador Enfermeiro Jaime para declarar o seu
voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida o senhor Presidente
disse que seu voto era pela supressão. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao Secretário
Administrativo da Casa, senhor Manoel Acácio, informar o resultado da votação, sendo informado
que foram 15 (quinze) votos sim, ou seja pela Supressão. Em seguida o senhor Presidente
submeteu para votação o Parecer Final apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei 020/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
regulamentação da utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte para o
município de Altamira. Dando início a votação nominal, convidando o vereador Adevaldo
Brito para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em
seguida convidou o vereador Davi Teixeira para declarar o seu voto. Que após os cumprimento
disse que votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador Assis Cunha para declarar o
seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida convidou o
vereador João Estevam para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela
supressão. Em seguida convidou o vereador Nelsinho Campeiro para declarar o seu voto. Que
após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador Juares
Giachini para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em
seguida convidou o vereador Enfermeiro Olailton para declarar o seu voto. Que após os
cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador Roni Heck para
declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida
convidou a vereadora Tânia Souza para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que
votava pela supressão. Em seguida convidou o vereador Enfermeiro Tércio Brito para declarar o
seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida convidou o
vereador Eládio Farias para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela
supressão. Em seguida convidou a vereadora Thais Nascimento para declarar o seu voto. Que
após os cumprimento disse se abster de votar. Em seguida convidou a vereadora Enfermeira
Socorro do Carmo para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela
supressão. Em seguida convidou o vereador Enfermeiro Jaime para declarar o seu voto. Que
após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em seguida o senhor Presidente disse que
seu voto era pela supressão. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao Secretário
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Administrativo da Casa, senhor Manoel Acácio, informar o resultado da votação, sendo informado
que foram 14 (quatorze) votos sim, ou seja pela Supressão e 01 (uma) abstenção. Em seguida o
senhor Presidente submeteu para votação o Projeto de Lei 020/2021, do Executivo Municipal, que
dispõe sobre a regulamentação da utilização dos Royalties repassados pela UHE Belo Monte para
o município de Altamira. Dando início a chamada nominal, convidando o vereador Adevaldo
Brito para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela supressão. Em
seguida convidou o vereador Davi Teixeira para declarar o seu voto. Que após os cumprimento
disse que votava pela aprovação do Projeto de Lei do Executivo. Em seguida convidou o vereador
Assis Cunha para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela aprovação
do Projeto de Lei do Executivo. Em seguida convidou o vereador João Estevam para declarar o
seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela aprovação do Projeto de Lei do
Executivo. Em seguida convidou o vereador Nelsinho Campeiro para declarar o seu voto. Que
após os cumprimento disse que votava pela aprovação do Projeto de Lei do Executivo. Em
seguida convidou o vereador Juares Giachini para declarar o seu voto. Que após os cumprimento
disse que votava pela aprovação do Projeto de Lei do Executivo. Em seguida convidou o vereador
Enfermeiro Olailton para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela
aprovação do Projeto de Lei do Executivo. Em seguida convidou o vereador Roni Heck para
declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela aprovação do Projeto de Lei
do Executivo. Em seguida convidou a vereadora Tânia Souza para declarar o seu voto. Que após
os cumprimento disse que votava pela aprovação do Projeto de Lei do Executivo. Em seguida
convidou o vereador Enfermeiro Tércio Brito para declarar o seu voto. Que após os
cumprimento disse que votava pela aprovação do Projeto de Lei do Executivo. Em seguida
convidou o vereador Eládio Farias para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que
votava pela supressão. Em seguida convidou a vereadora Thais Nascimento para declarar o seu
voto. Que após os cumprimento disse se abster de votar. Em seguida convidou a vereadora
Enfermeira Socorro do Carmo para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que
votava pela aprovação do Projeto de Lei do Executivo. Em seguida convidou o vereador
Enfermeiro Jaime para declarar o seu voto. Que após os cumprimento disse que votava pela
aprovação do Projeto de Lei do Executivo. Em seguida o senhor Presidente disse que seu voto era
pela aprovação do Projeto de lei do Executivo. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao
Secretário Administrativo da Casa, senhor Manoel Acácio, informar o resultado da votação, sendo
informado que foram 14 (quatorze) votos sim, ou seja favorável ao Projeto de Lei do Executivo e
01 (uma) abstenção. Indicação em Conjunto n.º 330/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano
Fortunato, Enfermeiro Jaime, Enfermeira Socorro do Carmo, Devi Teixeira, Eládio Farias,
Enfermeiro Tércio, Enfermeiro Olailton, Tania Souza e Adevaldo Brito, que sugere ao senhor
Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, que sugere ao senhor PREFEITO DE ALTAMIRA que
ao proceder a regulamentação do Projeto de Lei 020/21, “DISPOSIÇÃO SOBRE A
REGULAMENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS ROYALTIES REPASSADOS PELA UHE
BELO MONTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÂNCIAS”,
leve em consideração os seguintes apontamentos que apresentamos por meio desta às alíneas do
inciso I do artigo 2º: À alínea b: 1 - Destinar recursos para a criação de um campeonato
intermunicipal e futebol, voleibol, basquetebol e handball; À alínea d: 1 - Destinar recursos para
atender os grupos definidos pela Lei Orgânica da Assistência Social, nº8.742/93; À alínea f: 1 Destinar recursos para atender temáticas pertinentes ao empreendedorismo; À alínea g: 1 -
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Destinar recursos para incentivar a agricultura familiar; À alínea h: 1 - Destinar recursos para
atender comunidades de ribeirinhos, quilombolas e indígenas; 2 - Destinar recursos para atender o
CAPS e CAPSI. À alínea i: 1 - Destinar recursos para promover a ciência e tecnologia; 2 Destinar recursos que atendam às necessidades educacionais de grupos de indígenas e ribeirinhos.
Além do que, solicita-se na regulamentação desta Lei: 1 – A criação de uma conta única, para
cada Secretaria, a fim de ser realizado o repasse do recurso, de modo que dê transparência no
acompanhamento e fiscalização pelo Controle Social da aplicação do dinheiro; 2 – Elaboração de
um Plano de Aplicação Financeira, de Ações e Metas, que deverão ser cumpridas por cada
Secretaria contemplada com os recursos da Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos
Hídricos de Belo Monte – CFURH, contendo ainda as ações e serviços a serem prestados, de
maneira prioritária, como é o caso da assistência aos povos indígenas, populações tradicionais e
ribeirinhas; 3 – Prestar contas quadrimestralmente aos órgãos competentes (CMA, TCM e MP) e
aos conselhos existentes em cada secretaria contemplada com a CFURH, como são os casos dos
Conselhos de Saúde, Educação, Meio Ambiente e demais, possibilitando assim a participação,
fiscalização e acompanhamento pelo Controle Social. 4 – Destinar recursos da CFURH no
orçamento da respectiva Secretaria competente, para a implantação de projetos de vida, tais como:
“projetos de capacitações, qualificações técnicas e fi8nanciamentos para produção sustentável dos
povos tradicionais. 5 – Prestar contas no Portal da Transparência toda aplicação dos recursos da
CFURH, em cada política pública, para o devido acompanhamento e fiscalização pela sociedade.
Aprovado a unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente
considerando o adiantado da hora, consultou aos soberano Plenário para saber se o mesmo acatava
encerrar a Reunião, deixando a parte das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, para a
próxima reunião, sendo aprovado a unanimidade. 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 lida e aprovada será
assinada. Câmara Municipal de Altamira, aos quatro dias do mês maio do ano de dois mil e vinte e
um.
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