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  Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas 1 

e quinze minutos, teve início a décima quarta Sessão Ordinária da Câmara 2 

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

Cardoso de Campos, tendo como Primeira Secretária Vereadora Maria de 4 

Lourdes de Souza e o Vereador Antonio Rocha Junior segundo Secretário. 5 

Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. 6 

Passou a palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. O Vereador 7 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos 8 

rotineiros, relatou que no dia anterior houve a formação do Conselho de Meio 9 

Ambiente, onde as demandas são muitas. Enfatizou que está sendo noticiado 10 

que pode haver cortes no Fundo de Participação dos Municípios, onde 11 

pequenos municípios serão penalizados, uma vez que não há arrecadação 12 

para a auto sustentação, podendo ser novamente agregada a cidade mãe, 13 

acendendo uma luz de alerta a Belterra e Mojuí dos Campos. Que o Executivo 14 

tenta melhorar arrecadação do município, nos setores de água e tributário, 15 

porém a população muita das vezes não entende. Que poderá será atingida na 16 

área da saúde, educação, infraestrutura e até mesmo a Câmara que recebe o 17 

duodécimo de acordo com o recurso repassado. O Vereador Alaildo Abreu dos 18 

Santos, do PT, após os comprimentos regimentais relatou que no fim de 19 

semana houve a inauguração de um microssistema de abastecimento de água 20 

na comunidade de Amapá, completando três no referido local, onde a 21 

comunidade gratifica uma pessoa para cuidar do local, entretanto ficou inviável 22 

o pagamento para cuidar dos três microssistemas, uma vez que é da própria 23 

comunidade. Que por meio de requerimento está solicitando que a Prefeitura 24 

contrate um servidor para tomar conta dos três microssistemas, uma vez que o 25 

microssistema é mantido pela comunidade. Que esse servidor deveria ser 26 

indicado pela comunidade. O Senhor Presidente relatou que Vereador não 27 

pode criar despesas para o município por meio de Requerimento, onde podem 28 
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fazer indicações. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após 29 

os cumprimentos de estilo, reforçou a questão dos proprietários de veículos do 30 

município com placas de outras cidades, onde Belterra fica sem arrecadar. Que 31 

o município está com vinte e três anos de emancipação, e infelizmente fica a 32 

mercê do FPM. Que em pleno século vinte e um oitenta por cento dos políticos 33 

continuam fazendo política nas esquinas e redes sociais com mentiras, 34 

politicagem do toma lá dá cá. Relatou que município do Estado do Pará mais 35 

de oitenta por cento estão com salários atrasados. Que precisam fazer as 36 

coisas corretas, pois anteriormente não se via prefeitos inelegíveis ou presos, e 37 

enquanto legisladores são formadores de opinião. Falou que são vinte e três 38 

anos sem indústrias ou arrecadação municipal. Relatou que não é só ficar na 39 

beira do campo entregando troféu de futebol, precisam ser mais sinceros. O 40 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, não fez uso da palavra no 41 

primeiro expediente. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do 42 

PT, após os cumprimentos regimentais, relatou que as sessões estão sendo 43 

transmitidas nas redes sociais. Enfatizou que a única empresa que gera 44 

empregos no município é a Aves Pará. Relatou que de forma maquiada houve 45 

um indicie crescente do registro de microempreendedores individuais. Que no 46 

município há os secadores e produtores de soja que geram empregos. Falou 47 

que não ver no município empresa gerando mil empregos, mas sim o 48 

desenvolvimento na área turística e grande potencial na agricultura. Falou que 49 

esta Casa não atrapalha a gestão do atual Prefeito. Frisou que a distribuição de 50 

recursos é desfavorável aos municípios da Amazônia, onde o recurso do 51 

transporte escolar é feito pelo número de alunos, e não pela quilometragem 52 

que trafega. Expôs quanto a tarifa de ônibus que aumentou novamente, sendo 53 

uma das mais caras do estado do Pará, e na audiência pública teve como 54 

proposição a vinda da equipe técnica da ARCON para realização de estudo e 55 

infelizmente não foi realizado no município, onde esta Casa não tem gerência 56 
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legal quanto a questão das tarifas, ficando a cargo do governo do estado. O 57 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os cumprimentos 58 

rotineiros, frisou que enquanto esteve como Presidente recebeu uma nota de 59 

repúdio referente ao aumento da passagem, onde solicitavam do Poder 60 

Legislativo, medidas e providência, a fim de barrar o aumento junto ao Governo 61 

do Estado e a Casa não se negou em sentar e conversar, onde tomaram 62 

decisão junto aos Vereadores em realizar a audiência pública. Que a proposta 63 

foi manter a meia passagem em três reais e cinquenta  centavos, e o que 64 

poderiam fazer naquele momento fizeram e coloca-se a disposição para 65 

continuar as ações, onde infelizmente o resultado não houve, em razão de não 66 

encaminharem a equipe ao município. O Senhor Presidente relatou que esta 67 

Casa estará encaminhando expediente a ARCON. O Vereador Antonio Rocha 68 

Junior, Líder do MDB, não fez uso da palavra. A Vereadora Maria de Lourdes 69 

de Souza, do DEM, após os cumprimentos protocolares, parabenizou o 70 

município pelos 85 anos de fundação. Registrou que nesta data comemora-se 71 

o dia do oftalmologista. Disse que fica feliz com a reativação do conselho de 72 

meio ambiente, uma vez que setenta por cento do município é floresta nacional 73 

do tapajós. Falou que a instalação da subestação de energia no município, 74 

oferece maior qualidade no serviço. Que entrou em contato com a PRODEPA e 75 

em breve o município está oferecendo serviço de qualidade em fibra ótica. 76 

Quanto a audiência pública em relação à tarifa, enfatizou que foram realizadas 77 

três em sequência, e esta Casa fez tudo o que estava na lei. O Senhor 78 

Presidente relatou que talvez não venha para o município grandes 79 

empreendimentos em razão da insegurança jurídica, pois a orla da Flona 80 

consta como área extrativista, e todas as ações se forem analisar estão ilegais. 81 

Que estão entrando em contato com o INCRA, para verificar a situação, onde a 82 

sua esposa e até o Prefeito de Santarém estão como assentados.  Em seguida 83 

o Senhor Presidente cedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo realizou 84 
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a leitura dos documentos em pauta. Projeto de Lei ..., de 29 de abril de 2019 85 

encaminhado pelo Executivo Municipal -  dispõe sobre a criação e 86 

regulamentação do cargo de Agente Municipal de Trânsito de Belterra. 87 

Encaminhado a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei ..., de 29 de 88 

abril de 2019 encaminhado pelo Executivo Municipal -  cria o Departamento 89 

Municipal de Trânsito e Transporte – DEMUTRAN, a junta administrativa – 90 

JARI e institui o Fundo Municipal de Trânsito – FMT. Encaminhado a Comissão 91 

de Constituição e Justiça. Projeto de Lei ........ de 11 de março de 2019 92 

encaminhado pelo Executivo Municipal – Dispõe sobre o Imposto de 93 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e de Direitos reais. Colocado em primeira 94 

discussão o Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, relatou que 95 

precisam entender melhor quanto a questão de valores a serem cobrados. O 96 

Senhor Presidente relatou si algum Vereador quiser pedir vistas para um 97 

melhor esclarecimento pode ficar a vontade, posteriormente solicitarão a 98 

presença do Contador e Jurídico nesta Casa. O Vereador José Helivelton de 99 

Noronha Lima, do PT, pediu vista do projeto de lei em discussão. Projeto de Lei 100 

........ de 11 de março de 2019 encaminhado pelo Executivo Municipal – Dispõe 101 

sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O Vereador Ulisses José 102 

Medeiros Alves, do PSDB, relatou que há algumas dúvidas em relação ao 103 

projeto, onde solicita a vinda do Jurídico e Contador. O Senhor Presidente 104 

relatou que em outra ocasião estarão presentes nesta Casa os Assessores 105 

Jurídico e Contábil para sanar possíveis dúvidas. Anteprojeto de Lei de autoria 106 

do Vereador Sérgio Cardoso de Campos – institui o serviço de transporte 107 

individual de passageiros através de "Moto Táxi” e estabelece regras gerais 108 

para regulamentação deste serviço. O senhor Presidente relatou que seria 109 

proveitoso chamar os moto taxistas nesta Casa para que pudessem efetivar e 110 

tonar o serviço legal. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, 111 

enfatizou que Belterra é um município dividido em zonas, e se ver pessoas que 112 
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fazendo o serviço sem está legalizado, e em caso de acidade acaba por ficar 113 

desamparado. O Vereador Amarildo Rodrigues Pedroso, do PSD, enfatizou 114 

que seria interessante audiência pública, onde com a municipalização do 115 

trânsito os moto taxistas terão que se enquadrar. Que já esteve participando de 116 

reunião quanto ao tema, e foi abordado que o BANPARÁ financia o veículo. 117 

Que podem buscar parceria junto a auto escola quanto a CNH, capacitação 118 

junto ao SEST/SENAT, onde precisam dar condições, onde há um limite de 119 

plaqueamento. O Senhor Presidente enfatizou que para cada trezentos e 120 

quarenta habitantes deverá ter um moto taxista. Que podem pedir o apoio do 121 

SEST/SENAT, SEBRAE. Logo após passou a palavra aos Vereadores para as 122 

considerações finais. A Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, do PSDB, 123 

agradeceu a Deus pela oportunidade. Falou sobre o aniversário de Belterra, 124 

onde na missa em ação de graças que contou com a presença de cinco 125 

Vereadores, onde o padre deixou duas mensagens. Primeiro que são 126 

representantes do povo e que possam ser unidos e assim quem ganha é a 127 

população. Parabenizou o Prefeito, pelo evento em comemoração ao 128 

aniversário da cidade. Relatou que concorda com o Vereador Alaildo Abreu 129 

quando solicita a contratação de um funcionário para os microssistemas. O 130 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, enfatizou que não poderiam 131 

criar o conselho uma vez que nesta Casa não passou lei de política de gestão 132 

ambiental onde a secretária de meio ambiente está presente logo mais nesta 133 

Casa e poderão fazer as perguntas necessárias quanto ao areal e construções 134 

nas margens das praias. Disse que a ARCON até o momento não encaminhou 135 

os técnicos para realizarem o estudo no município quanto à tarifa de ônibus. O 136 

Senhor Presidente enfatizou que talvez o Nobre Vereador não tenha vindo no 137 

dia da votação do Projeto de Lei que dispõe sobre a política de gestão 138 

ambiental. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 139 

enfatizou que na terça feira haverá a reunião com as entidades e até o 140 



 

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

ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BELTERRA, REALIZADA AOS SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO 
DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
 
 

 

6/8 
 

 

momento o projeto de lei quanto à utilidade pública não foi sancionado, onde 141 

houve audiência nesta Casa, sendo de suma importância. Quanto ao aumento 142 

da tarifa da passagem de ônibus, infelizmente as condições dos ônibus e a 143 

situação enfrentada não condiz com a exorbitância do valor cobrado. Enfatizou 144 

quanto à necessidade de licitação para o transporte público, pois não há 145 

concorrência e acabam colocando o preço que querem. O Vereador Ulisses 146 

José Medeiros Alves, do PSDB, enfatizou que é solidário as falas do Vereador 147 

José Helivelton quanto ao aumento da passagem intermunicipal. O Vereador 148 

Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, reforçou a necessidade de 149 

regulamentação dos moto táxis. Que o trânsito será regulamentado e haverá 150 

fiscalização. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, disse que as 151 

audiências públicas que acontecem nesta Casa infelizmente não há respostas, 152 

o barulho só é na hora. Que jamais a ARCON mandará o grupo técnico vim 153 

para o município, uma vez que ela mesma que deu aumento. Falou que há um 154 

caminhão da prefeitura que não tem para choque, porém quem está iniciando 155 

como moto táxi tem que se legalizar. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 156 

Santos, Líder do PSC, disse que o aumento da passagem não foi somente no 157 

itinerário de Belterra para Santarém, mas na região dentro do município, e 158 

podem sim intervir nisso. Parabenizou o executivo quanto a criação do cargo 159 

de agente de trânsito, abrindo assim o concurso público. Falou sobre o 160 

aniversário de Belterra, onde foi usado pouco recurso do município. O 161 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, parabenizou Belterra pelo 162 

aniversário. Frisou que ao chegar a data os Prefeitos das cidades se 163 

empenham para que o presente seja entregue ao povo. Que o Prefeito do 164 

município não é presente e sim ausente, onde não viu uma obra sendo 165 

inaugurada. Que houve queima de fogos, bolo, e pela primeira vez foi 166 

convidado, porém não pode participar em razão de ter batido em um buraco na 167 

Estrada 04 quebrando o seu carro. Que está sentindo na pele, e a poucos 168 
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momentos aconteceu acidente com o carro que transportava o filho do Vice 169 

Prefeito e graças a Deus não aconteceu nada. Que o Vereador Rubiney de 170 

Miranda Braga que tem uma grande amizade e influência com o Prefeito, onde 171 

o mesmo coloca nas redes sociais que é o melhor Prefeito do Brasil, que 172 

falasse para o mesmo amenizar a situação. Que a única obra inaugurada foi o 173 

banheiro no local do evento, e acabaram esquecendo de fazer a fossa, 174 

interditando e voltando a funcionar no sábado, sendo informações extra oficiais. 175 

Agradeceu o Partido dos Trabalhadores que lhe convidou para 176 

confraternização em alusão ao aniversário do município, onde por ser 177 

democrático vai a qualquer lugar que lhe convida. Que esteve na sede do 178 

governo regional verificando quanto o aumento das passagens de ônibus, uma 179 

vez que foi procurado pela Professora Patrícia, ex Vereador Willames e demais 180 

estudantes, que o nome do Vereador Rubiney Braga não foi esquecido, pois 181 

outrora foi quem articulou as reuniões. Que verificou nas redes sociais o 182 

Prefeito que não é presente, que o mesmo esteve em Belém verificando a 183 

situação da Escola Waldemar Maués, onde não sabe o porquê de estar 184 

preocupado com a reforma do educandário, uma vez que a escola é estadual e 185 

no município há escolas que precisam de atenção e carinho. Falou que depois 186 

de sua visita na BR 163 recebeu agradecimentos, pois as coisas melhoraram e 187 

agradece o Prefeito por isso. Que o Prefeito se recusou a assinar o convênio 188 

da merenda escolar para escola Waldemar Maués segundo a 5ª URE, onde 189 

está preocupado com o prédio ou com as pessoas que estudam, pois não 190 

entende a preocupação. Falou sobre o asfalto na cidade, onde gostaria de 191 

saber o porquê de está travado, onde foi pedida a prisão do ex governador em 192 

razão do referido projeto, que foi só para enganar o povo e o Prefeito de 193 

Belterra foi enganado três vezes, e o avisou.  Deixou seu repúdio quanto aos 194 

ex governo do estado que não enganou somente o prefeito, mas a população.  195 

A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, do DEM, relatou que precisam de 196 
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união, onde se cada um fizer a sua parte as coisas caminharão.  Agradeceu 197 

todas as pessoas que neste momento lhe visitam. O Senhor presente relatou 198 

que a fossa do banheiro foi cavada com a escavadeira hidráulica, que recebeu 199 

em Itaituba juntamente com os Vereadores Jurandy Batista e Alaildo Abreu. 200 

Disse que é do conhecimento de todos que os convênios realizados com os 201 

governos federal e estadual o município tem prejuízo. Nada mais havendo a 202 

registrar declarou encerrada a Sessão que contou com a presença de dez 203 

vereadores, estando ausente o Vereador Jurandy Batista Dantas. Plenário das 204 

Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e vinte e dois minutos do dia sete 205 

de maio de dois mil e dezenove.      206 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  207 

1º Secretário: Maria de Lourdes de Souza  208 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior -  209 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  210 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso – 211 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos  212 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 213 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  214 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   215 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves - 216 


