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Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e 1 

quinze minutos, teve início a vigésima segunda Sessão Ordinária da Câmara 2 

Municipal de Belterra, sob a direção do senhor Presidente Vereador Sérgio Cardoso 3 

de Campos, tendo como Primeira Secretária Vereadora Maria de Lourdes de Sousa 4 

e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a proteção de Deus o 5 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Passou a palavra aos Vereadores 6 

para as considerações iniciais. O Vereador Ulisses José de Medeiros Alves, do 7 

PSDB, após os cumprimentos regimentais agradeceu manifestando grande 8 

satisfação e felicidade na inauguração da escola Francisca Mendes na comunidade 9 

de Boa Esperança do km 68, dando conforto as crianças que antes estudavam 10 

apenas em um  barracão quente, e agora os alunos estão em um ambiente mais 11 

propício para o aprendizado,   informa que quando foi presidente da comissão de 12 

constituição e justiça na gestão anterior deu parecer favorável para implantação da 13 

Escola sendo autor do requerimento junto com o vereador da época Reginaldo Lobo 14 

e que só agora depois de 10 anos se tornou realidade. Entrou com requerimento 15 

solicitando a manutenção da PA 443 que liga o balneário de Aramanaí, disse que 16 

valorizar as praias é valorizar o Turismo e contribui para fortalecer a economia, pediu 17 

empenho do prefeito junto ao governo do estado para dar manutenção em toda PA 18 

443, e concluiu pedindo a Deus para que ilumine a mente de todos os vereadores 19 

para que todos possam trabalhar em prol do povo de Belterra. O Vereador Rubiney 20 

de Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos de estilo, agradeceu o 21 

presidente do legislativo pela primeira agência bancária de Belterra a cooperativa 22 

Sicred em Belterra, pois antes os moradores precisavam se deslocar para Santarém 23 

para sacar dinheiro e agora vão poder fazer compras em Belterra movimentando a 24 

economia da cidade, agradeceu pela sessão solene em homenagem as policias civil 25 

e militar também questionou por não homenagear o conselho tutelar de Belterra que 26 

foi omisso no caso da morte da criança na comunidade do Paca. E que após ter ido 27 

para o município de Mojuí dos campos onde recebeu um documento que mostra que 28 
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a responsabilidade do caso seria do conselho tutelar de Belterra. Onde o mesmo 29 

informa que sempre que passa pela estrada oito se depara com o carro do conselho 30 

tutelar parado na casa do motorista do conselho e tem fotos e vídeos que 31 

comprovam o ocorrido. E finalizou agradecendo o presidente Sérgio Campos pela 32 

excelente condução a frente do legislativo belterrense, e destacou a presença em 33 

todas as sessões do vice-prefeito Davirley Sampaio. A Vereadora Aleuda Rodrigues 34 

Pedroso, do PSDB, após os cumprimentos regimentais agradeceu a Deus e deu as 35 

boas vindas a Vereadora Malu que está se recuperando de uma cirurgia. Agradeceu 36 

pelas obras  entregues no município no período de recesso legislativo, agradeceu o 37 

empenho do Prefeito de Belterra e secretário da SEMOV Zé Luiz  pela recuperação 38 

da estrada que liga ao km 45 da Br 163 até a estrada oito, a manutenção da estrada 39 

dez que estava intrafegável e pela obra da escola do km 68 em parceria com a 40 

comunidade. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos 41 

regimentais relatou que  nunca foi convidado para nenhuma obra da prefeitura, que 42 

na escola do km 46 da Br existe um banheiro que está parado a mais de dois anos 43 

por falta de manutenção, que se a prefeitura não concluir ele mesmo vai fazer a 44 

obra, no km 83  também não  tem água,  na escola são Francisco  foi tirado o 45 

maternal por falta de estrutura, porém a secretária de educação informa que foi 46 

tirado o maternal por falta de ambiente adequado e recomendação no ministério 47 

público.  Mencionou também as falhas nos processos licitatórios das máquinas onde 48 

no edital era contrato de um ano, onde alega que após o a licitação a empresa 49 

vencedora não foi a esperada pela prefeitura e agora a gestão quer favorecer o 50 

empresário derrotado no processo com o aluguel de um mês e ainda fazer um 51 

seguro que não cobre nem o valor mensal contratado, questionou a legalidade nos 52 

processos licitatórios onde se diz uma coisa e faz outra. Pois quem perde são 53 

principalmente os moradores mais humildes dos travessões e de toda a cidade, falou 54 

também ser hipocrisia da prefeitura dizer que foi com dinheiro do carnaval a obra da 55 

escola na comunidade Boa Esperança, Km 68 a Escola Municipal de Ensino 56 
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Fundamental Francisca Mendes. Disse que está esperando o convite para uma obra 57 

feita pela prefeitura de Belterra, alega que os poços que depende da prefeitura nem 58 

um é concluído. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os 59 

cumprimentos rotineiros relatou que sempre busca conhecimento buscando sempre 60 

melhorias para a cidade, destacou também o trabalho do governo Bolssonaro em 61 

relação a pavimentação da Br 163 Santarém- Cuiabá, que vai facilitar para o 62 

agronegócio principalmente. Destacou também a importância da agricultura familiar 63 

e principalmente a necessidade de implantação de uma feira da agricultura familiar 64 

visando diminuir desemprego em Belterra. Mencionou também a importância do 65 

turismo em Belterra, que em outras cidades se paga caro para ir às praias e 66 

balneários, relatou a Importância do Sicred para a economia da cidade e que o 67 

mesmo só foi implantado pela quantidade de agricultores e pela parceria com a 68 

Prefeitura e com o Presidente da Câmara Sergio Campos e que vem fomentar o 69 

comércio e o pequeno agricultor principalmente. Agradeceu o emprenho da 70 

deputada federal Julia Marinho pela entrega da ambulância que vai fazer muita 71 

diferença na região do tapajós, agradeceu todos que participaram da convenção do 72 

PSC e da presença do Senador sempre presente em Belterra Zequinha Marinho que 73 

em apenas seis meses de mandato já é segunda visita no senador ao município 74 

mostrando o compromisso com Belterra, com o PSC e com o vereador eleito pelo 75 

partido e assumiu o desafio em trabalhar a questão fundiária onde inclui dois 76 

assentamentos e demais áreas, e  informou sobre reunião do Senador com o INCRA 77 

em Altamira no dia 09 setembro. E finalizou dizendo que a regularização fundiária é 78 

a chave para o desenvolvimento e no combate ao desmatamento ilegal . O Vereador 79 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos rotineiros elogiou a 80 

atual gestão e agradeceu o empenho pela implantação do ponto de Wifi em Itapiúna  81 

que não está mais isolada, destacou também a inauguração da escola do km 68 82 

Francisca Mendes e o  depoimento emocionante  do representante da comunidade 83 

senhor Moisés que falou da luta de muitos anos e que somente agora com ajuda do 84 
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prefeito de Belterra se tornou possível esse sonho para os moradores, e mencionou 85 

o vereador Tinen que apesar do município ter herdado muitas dividas de gestões 86 

passadas se empenha em buscar parcerias para realização das obras e atender os 87 

problemas do município apesar do pouco recurso. Agradeceu também o secretário 88 

José Luiz da SEMOVI pelo trabalho e obras desenvolvidos na alta flona que deu 89 

mais trafegabilidades aos moradores locais. E pediu com urgência um serviço de 90 

terraplanagem na estrada quatro até o perímetro com a estrada sete PA 443. E 91 

destacou também o excelente trabalho do setor de iluminação pública pela 92 

ampliação dos pontos instalados na cidade. O Vereador José Helivelton de Noronha 93 

Lima, Líder do PT, deixou para o segundo momento, Vereador O Vereador Jonas 94 

Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos rotineiros parabenizou a 95 

vereadora Malú pela recuperação cirúrgica, rebateu que as críticas do vereador 96 

Tinem são reflexo da gestão anterior, que hoje Ministério Público está mais presente 97 

em todas as prefeituras nos últimos anos para que seja feito tudo com transparência 98 

e seja fiscalizado pelo cidadão comum. Concordou com o Vereador Tinem que as 99 

obras da prefeitura nos últimos dois anos e oito meses foram poucas porém o 100 

município está pronto para o desenvolvimento econômico, pois agora Belterra 101 

recuperou a sua credibilidade e está pronta para o desenvolvimento, e que a 102 

oposição ao governo é construtiva, que acompanhou durante o recesso todos os 103 

serviços de manutenção pela SEMOV nas estradas do tapajós, Aramanaí e Cajutuba 104 

e principalmente a estrada do Genipapo que esta sendo concluída  que jamais feito 105 

em gestões anteriores, a iluminação pública no são benedito, elevado da caixa 106 

d’água  da revolta, manutenção da estrada dez, entrega da ambulância da flona, 107 

onde nunca possuíram antes para dar apoio a saúde, Wifi de Itapaiúna, a escola do 108 

km 68 com ajuda da comunidade que foi uma luta de mais de 30 anos de acordo 109 

com o senhor Moisés representante da comunidade, a escola da Pedreira vai ser 110 

inaugurada em breve, e a vitória dos agricultores, funcionários  e empresários com a 111 

agencia do Sicred que já está movimentando a economia, que teve como 112 
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responsável por essa conquista o SEBRAE, o presidente da câmara Sérgio Campos, 113 

o prefeito Jociclélio Macedo que se comprometeu em passar a folha de pagamento 114 

ao banco Sicred, e finalizou destacando que o município recuperou a credibilidade 115 

para o desenvolvimento. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB após os 116 

cumprimentos rotineiros mencionou que referente a internet de Itapaiúna no ano de 117 

2018 que quando fazia parte do governo solicitou do prefeito e da secretaria de 118 

educação que fosse implantado internet na referida escola. E que está feliz pois 119 

mesmo estando fora do governo foi atendido, ressaltando que a internet não é da 120 

comunidade e sim da escola, e agradeceu o prefeito por se lembrar da comunidade. 121 

E que independente de não fazer parte da base do governo nunca foi contra 122 

qualquer projeto apresentado e que se o prefeito não fizer um bom trabalho não é 123 

por culpa da oposição que o mesmo não tem para atrapalhar o seu governo, relatou 124 

que viu mensagem em rede social de pessoas alegando ter conseguido a 125 

manutenção da escola  Waldemar Maués pessoas, essas sem credibilidade alguma 126 

com o governador, agradeceu também a ajuda na manutenção preventiva e 127 

corretiva da Escola Waldemar Maués por parte do governador Helder Barbalho que 128 

atendeu de imediato o seu pedido feito pessoalmente, mencionou também o 129 

empenho da secretária de educação do estado Leila Freire e a subsecretária Ana 130 

Paula, o engenheiro da SEDUC Ronaldo pela manutenção, destacou que foram 131 

somente duas escolas contempladas somente duas escolas em nossa região, ao 132 

outra foi a Barão do Tapajós em Santarém.   Agradeceu o Presidente do Sicred 133 

Paulo Roberto, Diretor Regional Irineu o gerente Ivonei de Belterra que está 134 

acreditando no município e vai fortalecer a economia com a ajuda os agricultores e 135 

da agricultura familiar, mencionou a inauguração da escola Francisca Mendes, e 136 

perguntou se escola foi construída pelo município ou pela comunidade, pois não viu 137 

placa com custo da obra e quem a fez, pois parece que a comunidade fez quase 138 

toda a obra e não sabe se foi com dinheiro que era para despesa com o carnaval, 139 

ressalta que acompanhou a luta antiga do senhor Moisés para conclusão da escola 140 
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e parabenizou a comunidade. A Vereadora Maria de Lourdes de Sousa do DEM 141 

após os cumprimentos rotineiros agradeceu a todos que foram visitar em sua 142 

residência no momento de recuperação da cirurgia, que mesmo estando em casa 143 

estava acompanhando a gestão e destacou a entrega de quatro tratores  pelo 144 

Deputado Federal Hélio Leite, também a  recuperação do ramal do 46 em parceria 145 

com o senhor Valter da fazenda bela terra, lembrou da grande conquista para 146 

Belterra com a inauguração do Sicred, destacou a obra da escola Francisca Mendes 147 

em parceria com a comunidade, destaque para o senhor  Moisés Cristino, 148 

mencionou o vereador Tinen e informou o mesmo sobre o banheiro da escola do km 149 

46 que a escola já foi inaugurada sem banheiro pela gestão anterior ressaltou seu 150 

empenho para conclusão dos poços em andamento solicitado pelo senhor Nestor do 151 

km 46. Destacou a entrega da Ambulância pela deputada Julia Marinho para atender 152 

a região do Tapajós, gabinete odontológico da comunidade de  São Jorge km 92 da 153 

Br 163 e Wifi na Comunidade de Itapaiúna. Informou também que terá uma reunião 154 

com controle interno referente ao contrato em atraso do wifi da escola São Pedro do 155 

km 50. Ressaltou que entrou com indicação de uma unidade básica de saúde para 156 

comunidade de São Pedro pois vem para descentralizar o atendimento do PSF do 157 

Vitalina Mota. E convidou para um evento da igreja na comunidade na sexta feira 16 158 

e finalizou convidando para a conferência municipal da assistência social. O Senhor 159 

Presidente aproveitou para esclarecer ao vereador Tinen que a licitação mencionada 160 

foi feita uma ata de registro de preços com validade de um ano, não é a empresa ser 161 

contratada por um ano, onde a prefeitura pode contratar pelo período que for 162 

necessário nesse período. Informou que todas as obras feitas pela prefeitura não é 163 

de recurso próprio, citou exemplo da creche com recursos do governo federal, 164 

postos de saúde todos por convênio, todas as obras são feitas por meio de convenio 165 

com estado ou governo federal, citou mais um exemplo de parceria a escola do 166 

Amapá. Citou também  a obra da escola do km 50 de após dez anos de atraso foi 167 

concluída em parceria duas salas de aula com a comunidade. Ressaltou que 168 
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Belterra já perdeu grandes investimentos por não ter regulamentada a área da APA 169 

só vereadores podem fazer a diferença inclusive modificar a lei municipal da que cria 170 

a APA, pois toda e qualquer empresa para se instalar em uma cidade cumpre 171 

rigorosamente as normas ambientais e frisou que em todas as cidades próximas 172 

podem receber uma empresa de petróleo e fazer obras necessárias para 173 

implantação a exemplo de Santarém, no caso de Belterra, o presidente informa que 174 

no momento não se pode licenciar nada na área da APA por decisão do ministério 175 

público federal, também informa que se houver empenho nos nobres vereadores 176 

ainda há tempo para Belterra receber uma grande empresa do ramo de petróleo o 177 

que geraria muitos empregos e aumentaria bastante a arrecadação do município 178 

sendo um marco da gestão atual e dos vereadores que apoiarem esse grande 179 

investimento para cidade. Perguntou ao vereador Jurandy se o Wifi da escola é 180 

dividido para a comunidade, onde mesmo informou que sim. Em seguida o Senhor 181 

Presidente concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo o senhor Presidente 182 

realizou a leitura dos documentos em pauta. Indicação n° 04/2019 de autoria da 183 

Vereadora Maria de Lourdes de Sousa- DEM - Solicita a construção de uma unidade 184 

Básica de Saúde na Comunidade de São Pedro Br 163 km  50 e Indicação n° 185 

03/2019 de autoria do Vereador Jurandy Batista Dantas-PV Solicita serviços de 186 

terraplanagem na estrada 04 e o Anteprojeto de Lei  Nº  02/2019 de Autoria do 187 

Vereador José Helivelton Noronha Lima- PT que  Dispõe sobre a denominação da 188 

rua Otavio Alexandre da Silva e da outras providências. Em discussão o Presidente 189 

perguntou ao nobre Vereador Jurandy se poderia defender sua indicação, onde o 190 

mesmo tomou a palavra o mesmo informou que se tratava de um reforço do já 191 

pedido anterior do Vereador Jonas Palheta para que seja feita essa recuperação 192 

emergencial pois dá acesso a diversas comunidades da regiões ribeirinhas e de 193 

grande importância para o Turismo, O Presidente perguntou a nobre Vereadora 194 

Malú, que defendeu seu requerimento informando que já tem pedido semelhante 195 

aprovado anteriormente e já foi contemplado em várias conferências de saúde 196 
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porém ainda saiu do papel, e se torna necessário pelo aumento no número de 197 

famílias da comunidade pois a população merece e necessita urgentemente  esse 198 

apoio na área da saúde. O Vereador Helivelton defendeu para que torne esse 199 

“piquete” em uma rua pois estão necessitando de água, energia elétrica e que só se 200 

tornará possível com a aprovação de seu projeto. Em seguida o presidente colocou 201 

em votação todos os projetos de indicação onde foram aprovados por unanimidade, 202 

em seguida o Presidente fez a leitura de uma decisão judicial favorável que obriga a 203 

implementação de medidas de gestão ambiental e de ocupação relacionado a APA 204 

ARAMANAÍ em Belterra, em seguida o Presidente ressalta a importância no 205 

Ministério público para as minorias e para todos porém ressalta que, os vereadores 206 

de Belterra sabem o que a cidade mais precisa para desenvolver a economia local, 207 

como exemplo a necessidade de um porto de balsa e ressalta que todos querem 208 

que se faça tudo dentro da lei, e defender a supremacia do município dentro da 209 

legalidade e com autonomia econômica a exemplo de cidades como Itaituba através 210 

do porto de Miritituba, e propôs a defesa da autonomia do município por parte dos 211 

nobres pares. Logo após o Senhor Presidente passou a palavra aos Vereadores 212 

para as considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 213 

concordou com o discurso do Presidente enfatizando o posicionamento em defesa 214 

de Belterra que a cidade não pode ficar mercê da vontade do ministério público, que 215 

fica difícil até dar manutenção nas ruas por não ter onde tirar os devidos materiais e 216 

perguntou se outros municípios podem por que só Belterra não pode, e pede para 217 

que os nobres pares não permitam que o MP governe Belterra o gera desemprego e 218 

sofrimento para os moradores, sendo que Belterra tem total condição de desenvolver 219 

se houver boa vontade de ambas as partes. Agradeceu o apoio de todos. O 220 

Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, mencionou o embargo da APA que a 221 

câmara precisa tomar uma atitude para destravar o município, pois gera desemprego 222 

e trava o desenvolvimento do município, disse que o Senador Zequinha Marinho se 223 

comprometeu em ajudar com essa situação para buscar a segurança jurídica em 224 
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nosso município e que possamos resolver em breve esse entrave para Belterra. O 225 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que o município através da 226 

Secretaria de Meio Ambiente dificultou bastante nos últimos dois anos e oito meses 227 

para os pequenos agricultores, e ressaltou a importância de valorizar tanto os 228 

grandes empreendimentos, também para os pequenos que são os mais 229 

necessitados, disse também que a Sema municipal foi o pior atraso dos últimos vinte 230 

anos em Belterra. Pediu desenvolvimento para todos principalmente para os mais 231 

humildes finalizou agradecendo a todos. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 232 

Santos, Líder do PSC, disse que concorda com a fala do Vereador Tinen que nada 233 

pode e nos outros é diferente onde se apoio na maioria dos municípios para quem 234 

quer investir, citou também quanto a questão da APA, que o Plano Diretor contempla 235 

a área portuária que foi amplamente discutido com a população  e que a mesma 236 

está perdendo muito em investimento com esse entrave, deu exemplo da CARGIL 237 

em Santarém que deixa em média uns quarenta milhões todo ano, quase o 238 

equivalente a receita do município de Belterra no período. E Belterra perde bastante 239 

por não desenvolver a área portuária. Que precisa desburocratizar os setores 240 

ambientais de forma a ajudar a todos sem distinção. Onde a questão ambiental está 241 

travando o município e o ministério público precisa respeitar a casa de leis 242 

Belterrense e a população em geral.  Finalizou desejando uma boa semana a todos. 243 

O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, disse que Belterra não é 244 

um partido político e precisa de melhorias, destacou a inauguração da agencia do 245 

SICRED como grande investimento que vai movimentar a economia local, citou que 246 

falta planejamento para o governo municipal, informou que sabia que o MP iria 247 

barrar a redução da APA da forma como foi aprovada, iludindo a população que 248 

busca por melhorias, deu exemplo da estrada oito que está intrafegável  no trecho 249 

sem asfalto. Que a câmara precisa discutir uma melhor Belterra para o futuro, que 250 

precisa de parceria para com a comunidade para realizar as ações em prol da 251 

comunidade a exemplo da obra da praça da estrada oito, a internet em Itapaiúna. 252 
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Convidou todos para discutir a situação da APA junto com a população e ver o que 253 

será decidido para melhorar o futuro de Belterra debatendo com o povo. E   ajudar 254 

para gerar  emprego renda para o município atraindo grandes empresas de renome 255 

nacional. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, registrou a presença 256 

do doutor nonato de Aveiro e Anderson Augusto, mencionou a implantação do 257 

SICRED para fomentar o desenvolvimento e concordou com o Presidente quando 258 

pediu união aos nobres pares e com o vereador Helivelton para se unir a população  259 

e decidir o melhor para Belterra, mencionou que a tem  certeza que a nova 260 

secretária de Meio Ambiente fará um excelente trabalho. E que é preciso 261 

desmembrar a APA em nome do desenvolvimento de Belterra. A Vereadora Aleuda 262 

Rodrigues Pedroso, do PSDB disse que concorda com o Vereador  Tinen que só os 263 

grandes tem liberação e só os pequenos são punidos, parabenizou o Senador 264 

Zequinha Marinho pelo ótimo trabalho que esta fazendo em Belterra disse as obras 265 

com parcerias iniciaram depois do governo do Oti na gestão Pastana, que a mesma 266 

acompanha as ações feitas em  Belterra há bastante tempo e ressalta na 267 

importância de realizar parcerias com moradores e prefeitura. O Vereador Antônio 268 

Rocha Junior, Líder do MDB disse que a respeito da APA, deve ser feito de acordo 269 

com a vontade da População conforme mencionou o vereador Helivelton Noronha 270 

através de consulta pública para não beneficiar somente uma pessoa mais sim todos 271 

sem distinção, disse também que Belterra precisa ter um terminal  hidroviário por ser 272 

rota para várias cidades da região e precisam se deslocar para Santarém para poder 273 

viajar. E ressaltou que sempre vai votar para o quer for para o bem do Povo. O 274 

Presidente deu exemplo do turismo ecológico no Mato Grosso que pode ser 275 

implantado desde que se tenha um projeto dentro da legalidade, mencionou a 276 

implantação do  cinturão  verde implantado na região onde o Senador Zequinha 277 

Marinho Garantiu para o secretário de agricultura Lineu Sarturi Investimentos nesse 278 

sentido. Nada mais havendo a registrar o senhor Presidente declarou encerrada a 279 

Sessão Ordinária, que contou com a presença dos onze Vereadores, Plenário das 280 
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Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e cinco minutos do dia treze de agosto 281 

de dois mil e dezenove.      282 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos – 283 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Souza –  284 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 285 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  286 

Vereadora: Aleuda Rodrigues  287 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 288 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 289 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  290 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 291 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   292 

Vereador  Ulisses José Medeiros Alves - 293 


