
 

PODER LEGISLATIVO                              
CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA 
VILA AMERICANA Nº 213 CENTRO     CEP: 68143 – 000 
CNPJ: 01.614.120/0001 – 41FONE/ FAX: 35581152  
 

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BELTERRA, REALIZADA AOS DEZENOVE  DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 
DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
 
 

 

1/3 
 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove 1 
horas e quinze minutos, teve início a trigésima quinta sessão ordinária da Câmara 2 
Municipal de Belterra, sob a direção do senhor Presidente Sergio Cardoso de 3 
Campos, tendo como Primeira Secretária Vereadora Maria de Lourdes de Souza 4 
e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a proteção de Deus o 5 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Em seguida Passou a palavra aos 6 

Vereadores para as considerações iniciais. O vereador Rubiney de Miranda Braga  7 

do PP após os cumprimentos rotineiros mencionou a falta de sinalização nos 8 
pontos turísticos de Belterra a exemplo de Pindobal e informou que entrou com 9 
requerimento pedindo a manutenção na estrada de Pindobal a Aramanaí, O 10 
vereador José Helivelton de Noronha Lima líder do PT após os cumprimentos 11 

rotineiros mencionou o seu projeto de utilidade pública precisa de uma cobertura 12 
legal e financeira amparo na LOA e vai dar um aparo para entidades privadas 13 
ajudarem na execução de ações dessa natureza, mencionou que já tem muitas 14 

atividades incluídas na LOA, como esporte, cultura e educação.  Disse que ano 15 
passado foi destinado 60 mil para o esporte e não sabe se foi gasto todo esse 16 

valor pois precisa de uma prestação de contas do executivo, e já nesse ano esse 17 
valor baixou para 50 mil reais. Pediu aos nobres pares que possam olhar com 18 
carinho a questão da Lei orçamentária para que essas entidades possam realizar 19 

seus trabalhos. O Vereador Amarido Rodrigues do PSC, após as saudações de 20 

rotina, mencionou sua presença no festival do Açaí, e criticou os serviços e falta 21 
e respeito da rede Celpa que deixa a comunidade as vezes com mais de três dias 22 
sem energia, todo evento no tapajós sofre em eventos por causa desses 23 

imprevistos com falta de energia, disse também que a estrada não está em boas 24 
condições devido às fortes chuvas. Disse que foi até a comunidade de Nazaré e 25 

disse que a comunidade clama por um posto médico, assim como pedem carro 26 
de apoio nas comunidades próximas. Parabenizou o deputado Hélio Leite que 27 
trouxe 1 milhão de emendas para Belterra e que juntamente com o senador 28 

Zequinha Marinho são os que mais valorizaram os votos recebidos pelos 29 
belterrenses. O Vereador Alaildo Abreu vice líder do PT, deixou para o segundo 30 

momento, Jonas Palheta do PSD após as saudações rotineiras lembrou que a 31 
SEMOV está dando manutenção nas comunidades da flona E sequência na 32 
região da BR 163. A Vereadora Malú do DEM após os cumprimentos rotineiros 33 

agradeceu as emendas do deputado Hélio Leite no valor de 1 milhão de reais, 34 

sendo saúde, educação, assistência social e agricultura,  comentou sobre o 35 
Festival do Açaí, mas o evento foi prejudicado devido o a falta de energia, disse 36 
que a comunidade de são Pedro está se organizando para ampliação da Escola, 37 

pois a demanda de alunos está aumentando, agradeceu o empenho e agilidade 38 
da equipe da SEMOV do Zé Luiz   e da SENSA em nome da Secretaria Edjane  39 
pelo fundamental apoio as vítimas de um raio na comunidade de Jaguarari. Disse 40 
que esteve na Celpa e cobrou o pedido para a Iluminação Pública do Cemitério. 41 
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O Senhor Presidente disse que essas denúncias em relação a rede Celpa 42 
precisam ser na ouvidoria, lembrou dos 100 mil em emenda que o senador Paulo 43 
Rocha destinou a Belterra. Disse ao Vereador Helivelton que se fosse criado uma 44 
liga amadora de esporte somente dentro de Belterra seria mais fácil de inserir 45 
como utilidade pública. Em seguida fez um breve recesso de dez minutos. Após o 46 

intervalo o senhor presidente apresentou os documentos para votação, 47 
Requerimento 04 de 2019 do Vereador Rubiney de Miranda Braga PP, solicita 48 

manutenção na estrada de Pindobal até Aramanaí em seguida colocou em 49 
votação e foi aprovado por unanimidade, Indicação 06 de 2019 Vereadora Malú 50 
do DEM, solicita ampliação da escola do km 50 são Pedro. Aprovado por 51 
unanimidade, Indicação 07 de 2019 Vereadora Malú do DEM, de uma Ambulância 52 

4x4 para o Polo de Piquiatuba rio Tapajós, Indicação 08 de 2019 Vereadora Malú 53 
do DEM, Solicita a Construção da Escola Jamaraquá Padrão Mec, aprovado por 54 
unanimidade. Em seguida o senhor Presidente abriu a discursão da LOA, O 55 

Vereador Helivelton diz tentar incluir as entidades de utilidade pública e para 56 
pleitear receber recursos de entidades públicas e privadas. O senhor Presidente 57 

informa que é possível abater essas doações feitas no imposto de renda. Mas é 58 
preciso que tenha uma prestação de contas adequada. Em seguida o senhor 59 
Presidente encerrou a discursão da LOA  e passou as considerações finais. O 60 

Vereador Braga dos Povos agradeceu a aprovação do seu Requerimento e 61 
esclareceu sobre as emendas dos deputados e mencionou a ajuda do ex 62 

deputado Beto Salame que hoje exerce outra função em Brasília. Disse que está 63 
buscando recursos com o deputado Caveira. A Vereadora Auseni Monteiro em 64 

suas considerações disse que não veio na sessão anterior devido estar doente, 65 
disse que seria ótimo se todos os deputados fossem igual o Hélio Leite, lembrou 66 

e agradeceu também da emenda de 300 mil para saúde do senador Zequinha 67 
Marinho e que esses tipos de ação que devemos enaltecer no município e 68 
valorizar esses parlamentares que valorizam e trazem retorno para o município, e 69 

finalizou agradecendo a todos. O Vereador Helivelton Noronha em suas 70 
considerações finais disse estar encaminhando pedido ao deputado federal Airton 71 

Faleiro, disse que Belterra tem recebido emendar de parlamentares do PT, citou 72 
uma emenda de 600 mil do Deputado Zé Geraldo de 61 banheiros para Belterra 73 
e outra destinada a um poço no valor de 255 para o Bairro São Cristóvão que 74 

somam mais de 800 mil e pediu para que o município não deixe perder essas 75 
emendas para Belterra. Disse que está encaminhando via câmara para deputado 76 

Airton Faleiro o pedido de uma retroescavadeira para ajudar na demanda de são 77 
Jorge para atender a demanda dos agricultores e produtores rurais. O Vereador 78 

Amarildo Rodrigues em suas considerações finais disse da importância de lembrar 79 
os parlamentares que trazem emendas para Belterra e são beneficiados com 80 
essas políticas públicas, disse que solicitou uma emenda parlamentar de um 81 
ginásio poliesportivo para a estrada oito e espera que venha beneficiar muitas 82 
entidades como escolas e igrejas que precisam de um ginásio para realizar seus 83 
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eventos. O Vereador Alaildo Abreu do PT em suas considerações finais disse que 84 
na hora que o político assume uma prefeitura ele entenda que não veio pra ficar 85 
mas sim para dar sua parcela de contribuição na forma de administrar, e quem for 86 
eleito independente de partido que faça uma administração que beneficie o povo, 87 
agradeceu a todos. O Vereador Jonas Palheta do PSD em suas considerações 88 

finais reiterou que o ICMBIO autorizou a prefeitura de Belterra a enlarguecer a 89 
estrada do km 72 que liga a Br 163 as comunidades de Piquiatuba a Pedreira, 90 

disse também que o Prefeito viajou para Belém em busca de melhorias e recursos  91 
para Belterra. A Vereadora Malú do Dem em suas considerações finais disse que 92 
Belterra recebeu pela primeira representante da Pastoral da criança do estado a 93 
senhora Lucinha Freitas e a senhora Raimundo estarão restaurando a Pastoral da 94 

Criança com apoio do Padre Ronaldo e da enfermeira Edjane vão dar suporte 95 
para a implantação da pastoral em Belterra, agradeceu a aprovação de suas 96 
indicações e a presidência pela informatização da câmara com apoio dos Tablets. 97 

Agradeceu a Todos. O senhor Presidente lembrou que a indicação dos Tablets foi 98 
de autoria do Vereador Helivelton Noronha, lembrou que vai dar entrada em uma 99 

moção de honra ao mérito com os militares de Belterra onde o município foi 100 
campeão. E a moção vem para valorizar os militares por valorizar o esporte e a 101 

cidadania da população Belterrense.  Desejou uma ótima semana a todos. Nada 102 

mais havendo a registrar o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão 103 

Ordinária, contou com a presença de oito Vereadores, Plenário das Sessões 104 

José Maia de Sousa, às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove 105 

de Novembro de dois mil e dezenove. 106 

 107 

Presidente: Sergio Cardoso de Campos  -  108 

1ª Secretária: -  Maria de Lourdes de Souza-   109 

Amarildo Rodrigues – 110 

Auseni Monteiro- 111 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  112 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 113 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima --  114 

Vereador Rubiney de Miranda Braga --  115 


