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

horas e quinze minutos, teve início a décima quinta Sessão Ordinária da 2 

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

Sérgio Cardoso de Campos, tendo como Primeiro Secretário o Vereador 4 

Rubiney de Miranda Braga  e o Vereador Antonio Rocha Junior segundo 5 

Secretário. Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou 6 

aberta a Sessão. Passou a palavra aos Vereadores para as considerações 7 

iniciais. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os 8 

cumprimentos rotineiros, enfatizou quanto ao decreto municipal que alterou de 9 

seis para as oito horas a jornada de trabalho para os servidores municipais. 10 

Que sabendo da dificuldade do município quanto à questão financeira, pois a 11 

energia elétrica está na bandeira amarela, onde há estudos que mostram que 12 

após as seis horas trabalhadas o município eleva o consumo de energia, 13 

aumentando assim a despesa, não trazendo economia. Solicitou que o Prefeito 14 

reveja a situação e deixe disponível apenas as secretárias que tenha 15 

necessidade de funcionamento. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 16 

após os comprimentos regimentais relatou que o tratamento do Prefeito com 17 

comunitários da região do km 135, pois a ultima vez que houve médico no 18 

Posto de Saúde foi dia oito de dezembro e a atual secretária que outrora era 19 

Vereadora prometeu resolver a situação e nada aconteceu e o povo continua 20 

sem atendimento médico. Que o Senhor Presidente colocou que no município 21 

tem oito médicos a disposição, onde se não há médicos na região é por que 22 

não querem encaminhar. Que no município há um médico que ganha quarenta 23 

e cinco mil reais mensalmente, e não pode tirar um dia para realizar 24 

atendimento na localidade, mostrando a boa vontade do município. Que se não 25 

houver uma solução a demanda será encaminhada ao Ministério Público. Disse 26 

que ia para a casa de sua sogra no km 135 e onze e meia às máquinas 27 

estavam trabalhando, onde colocou no grupo da Câmara para que verifiquem o 28 
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trabalho que foi mal feito no período da noite. Que a máquina está na Casa da 29 

Vereadora Maria de Lourdes. Relatou que cita o Travessão do km 135, pois no 30 

km 140 não se anda mais, somente de carroça. Falou que não foi a favor do 31 

que o Prefeito fez, pois o mesmo pediu voto na região, e alguns desta Casa 32 

foram favoráveis. Que não pode é a região ficar seis meses sem médico, 33 

havendo nove profissionais no município, onde  a secretária diz que não tem 34 

médico com disposição para ir para o local, então os mesmo não trabalham 35 

para a prefeitura, pois quanto se é funcionário tem que fazer o que a secretaria 36 

pede. Que há nove médicos no município, vão no hospital municipal, e são 37 

atendidos por enfermeiros que passam receita com assinatura do médico e 38 

somente o Presidente da Câmara pode responder a questão, pois é muito 39 

próximo do gestor. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após 40 

os cumprimentos rotineiros, relatou que recebeu em mãos o Projeto de Lei que 41 

foi um compromisso do Prefeito na audiência pública que tratou sobre o 42 

aumento da passagem intermunicipal, Belterra/Santarém/Belterra. Que 43 

parabeniza todos os jovens que serão beneficiados com o subsídio. Relatou 44 

que estará apresentando indicação para que a gestão municipal interceda junto 45 

ao Governo Estadual quanto ao CREDIPARÁ, ajudando os 46 

microempreendedores. Falou que não é de hoje que a situação das vias do 47 

município está sendo abordada, onde todos têm contribuído para a melhoria, e 48 

assim que cessar o inverno que o governo possa agir em alguns pontos. Que 49 

em conversa com o secretário o mesmo falou que trabalharam no período da 50 

noite, onde a PC parou, e o mesmo fez o trabalho e garantiu que estaria 51 

retornando para terminar o serviço. O Vereador José Helivelton de Noronha 52 

Lima, Líder do PT, após os cumprimentos rotineiros, relatou que a concessão 53 

para custear parte das passagens é bem vinda, porém devem verificar os 54 

demais que usam o transporte. Enfatizou que teve conversando com o 55 

Deputado Dirceu, e entrou em contado com o Diretor da ARCON, onde ficou de 56 
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passarem no gabinete do deputado, onde solicitou também que o mesmo 57 

interceda para que haja a suspenção da cobrança. Falou sobre a situação 58 

precária dos atendimentos em relação à saúde na região do km 135 estão a 59 

desejar, e segundo a secretária de saúde Auseni Monteiro não há médicos que 60 

queiram ir para a localidade, onde com toda certeza há médicos que queiram 61 

fazer atendimento uma vez na semana, totalizando quatro entendimentos ao 62 

mês e ganhar seis mil reais. Relatou sobre a reunião nesta Casa às dezesseis 63 

horas e trinta minutos, onde seria importante haver um posicionamento quanto 64 

à utilidade pública, onde depois de quase o um mês não há um posicionamento 65 

e não entende o porquê a demora se não tratará custo algum para o município, 66 

onde está na hora desta Casa promulgar o projeto, onde foi procurado pela 67 

coordenação da Casa Familiar Rural e a rádio da comunidade de São Jorge, 68 

estão prestes a perder um projeto em razão de não terem o título de utilidade 69 

pública. Que infelizmente não está sendo visto questões do projeto e sim 70 

partidárias. Informou que no dia posterior haverá paralização nacional em 71 

relação à educação, questionando quanto as propostas da Presidência, que 72 

joga o peso encima da classe mais pobre do país, onde no município todos 73 

esta convidados a participar o qual será coordenado pelo SINTEPP. O 74 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez uso da palavra no 75 

primeiro expediente. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após 76 

os cumprimentos rotineiros expôs que até o momento a ARCON não 77 

encaminhou os técnicos ao município para verificar a questão do aumento da 78 

tarifa. Que na audiência em Mojuí dos Campos a dona dos ônibus que faz linha 79 

na localidade disse que acionaria justiça em razão de ter indagado o porquê de 80 

a mesma ter tanto ônibus no município, e os que querem concorrer não 81 

consegue. A respeito da saúde disse que um médico fazer quatro atendimentos 82 

e ganhar seis mil reais está bom demais, e há médicos cubanos que hoje 83 

sobrevivem da venda de churrasco. Que por meio do deputado Beto Salame 84 
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conseguiram uma emenda de duzentos mil reais, para a compra de um veículo 85 

e de equipamentos para o PSF. O Senhor Presidente relatou que há médico 86 

que ganha quarenta e cinco mil e seiscentos reais, o qual fica disponível vinte e 87 

quatro horas no hospital do município. Disse que ocupa a Presidência  e não é 88 

para manter informado nenhum Vereador, pois não detêm informação maior do 89 

que os demais, pois todos tem  direito de buscar junto as secretarias. Que se o 90 

secretário faz o trabalho a noite, deveriam perguntar para o mesmo e não a 91 

Presidência. Que não pode pregar e fazer uma visita para um parente seu e 92 

aproveitar para fazer reclamação, onde há vários ramais precários, porém deve 93 

haver contexto. Disse que a região do km 135 as gestões anteriores tiveram a 94 

irresponsabilidade de assumir uma região que não era de Belterra. Que o 95 

Prefeito de Mojuí dos Campos não tem condições de atender os ACSs da 96 

região por motivo da quantidade de população, e no ultimo censo foi 97 

cadastrada para Rurópolis. Que precisam ter conhecimento do que se falam. 98 

Disse que é um disparate o SINTEPP paralisar no município, pois paga-se o 99 

piso salarial. Que no município não aumentou as horas trabalhadas, apenas há 100 

o intervalo para almoço. Em seguida o Senhor Presidente concedeu intervalo 101 

de dez minutos. Após o intervalo o senhor Presidente realizou a leitura dos 102 

documentos em pauta. Ofício n° 0039/2019 Centro de Referência de 103 

Assistência social – solicita Sessão solene em homenagem ao Dia do 104 

Assistente Social e Pedagogo social dia 20.05.2019 (segunda feira). Ofício n° 105 

044/2019 Centro de Referência de Assistência social – solicita participação na 106 

caminhada alusiva a Campanha do Faça Bonito dia 17.05.2019 às 8h00. 107 

Relatou que é autor de um Projeto de Lei que cria a Academia de Letras e 108 

Artes no município, onde será encaminhado novamente ao Executivo. 109 

Indicação n° 01/2019 de autoria do Vereador Alaildo Abreu - solicita que ocorra 110 

a contração de um servidor para atender os três microssistemas de 111 

abastecimento de água na comunidade de Amapá. Aprovado por unanimidade. 112 
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Indicação n° 01/2019 de autoria do Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 113 

que seja realizada audiência pública, para tratar o assunto: regulamentação do 114 

serviço de transporte individual de passageiros modalidade moto táxi no 115 

município de Belterra. Aprovado por unanimidade, ficando agendada para terça 116 

feira, 21.05.2019 após a Sessão. Projeto de Lei ..., de 11 de março de 2019 117 

encaminhado pelo Executivo Municipal -  dispõe sobre o Código Tributário do 118 

município de Belterra e dá outras providências. Em apreciação. Projeto de Lei 119 

..., de 09 de maio de 2019 encaminhado pelo Executivo Municipal -  dispõe 120 

sobre a concessão de subsídio ao transporte público para alunos que cursem 121 

nível superior ou ensino técnico profissionalizante que não seja disponibilizado 122 

em Belterra. Em discussão o Nobre Vereador José Helivelton de Noronha 123 

Lima, do PT, expôs que o Projeto de Lei atende a proposta que surgiu em 124 

decorrência da audiência pública, não atendendo a cem por cento os anseios 125 

dos estudantes, porém ajuda e incentiva a busca pela qualificação. O Vereador 126 

Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, parabenizou a Casa, pois a vitória dos 127 

estudantes dar-se pela realização de audiência pública. O Vereador Alaildo 128 

Abreu dos Santos, do PT, indagou se o incentivo se estenderá as comunidades 129 

rurais. O Senhor Presidente relatou que as comunidades rurais fazem parte do 130 

município, e com toda a certeza os estudantes serão contemplados. O 131 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, enfatizou que a ação 132 

contribuirá com a classe e sabem da dificuldade dos estudantes. O Vereador 133 

Rubiney de Miranda Braga, do PP, relatou que precisam elogiar o Prefeito 134 

quando faz algo bom, onde esta ação ajudará os estudantes. Deixou seu 135 

repúdio ao governo do estado, pois os demais trabalhadores terão que pagar a 136 

tarifa de oito reais.  Que o governo é novato e dizem que não podem cobrar 137 

muito, porém está com cinco meses. O Senhor Presidente relatou que na 138 

discussão do Projeto de Lei a pauta deve ser encima do mesmo. Que há 139 

alunos que fazem o Ensino Médio no São José, onde esses não serão 140 
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contemplados com o subsídio em razão de haver no município. Se ausentando 141 

o Vereador Alaildo Abreu dos Santos do Plenário o Senhor Presidente declarou 142 

encerrada a Sessão por falta de quórum, uma vez que esteve ausente no 143 

segundo expediente o Vereador Antonio Rocha Junior. Na referida Sessão 144 

estiveram ausentes os Vereadores Aleuda Rodrigues Pedroso, Jonas Palheta 145 

dos Santos, Maria de Lourdes de Souza e Jurandy Batista Dantas. Plenário das 146 

Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e três minutos do dia quatorze de 147 

maio de dois mil e dezenove.      148 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  149 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  150 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior -  151 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  152 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos -  153 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  154 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves - 155 


