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

quinze minutos, teve início a décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 2 

Belterra, sob a direção do senhor Presidente Sérgio Cardoso de Campos, tendo 3 

como Primeiro Secretário Vereador Antonio Rocha Junior e Jurandy batista Dantas  4 

Segundo Secretário. Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou 5 

aberta a Sessão. Felicitou o Nobre Vereador Rubiney de Miranda, pela passagem 6 

de seu aniversário. Passou a palavra aos Vereadores para as considerações 7 

iniciais. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os 8 

cumprimentos regimentais expôs que precisam realizar sessão extraordinária afim 9 

de que a Secretária de Meio Ambiente possa dar um posicionamento quanto à 10 

construção em Iruçanga, onde na Lei Orgânica municipal artigo 10, inciso IX, 11 

dispõe que esta Casa pode convocar Secretário para prestar esclarecimentos. Que 12 

o areal ficou de ser resolvido e até o momento nada foi feito. O Vereador Ulisses 13 

José Medeiros Alves, do PSDB, após os cumprimentos de estilo expôs que 14 

protocolou nesta Casa requerimento, assinado por demais Vereadores, solicitando 15 

a construção de escolas Estaduais onde funcionam o ensino médio, Maguari, 16 

Prainha, São Jorge e Piquiatuba.  O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, 17 

Líder do PSC, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais 18 

presentes. Enfatizou que há um buraco na via do km 135 está trazendo 19 

dificuldades aos que transitam na localidade. Falou sobre a agricultura familiar, pois 20 

está em situação precária, onde precisam buscar meios para trazer o 21 

fortalecimento. Que precisam trabalhar na revitalização do mercado municipal, 22 

onde houve a ideia de se criar um cartão de crédito, criando convênio com 23 

servidores do município para que possam gastar na feira, fazendo com que os 24 

feirantes tenham venda garantida. Que infelizmente a feira nunca funcionou como 25 

deveria, onde uma das promessas de campanha foi à revitalização. O Vereador 26 

Alaildo Abreu dos Santos, Líder do PT, após os cumprimentos regimentais, relatou 27 

que o evangelho de domingo falava que quem nunca errou que atire a primeira 28 

pedra. Que completa um ano que o ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva está 29 
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preso, onde os que condenam se forem candidatos a presidente de bairro não 30 

ganham. Quanto à agricultura familiar relatou que a mesma nunca foi tão atingida 31 

desde que Belterra tem Prefeito, e jamais ouviu falar que teriam que pagar para 32 

queimar roçado e neste mandato cobram dezesseis reais para brocar e dezoito 33 

reais para queimar. Que entrou com requerimento solicitando que agricultores que 34 

plantem até cinco hectares fosse inseto da taxa e até o momento não obtiveram 35 

respostas. Que o povo não se esquecerá dessas ações. O Vereador José 36 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos rotineiros, relatou 37 

que há muito tempo vem falando sobre emprego e geração de renda. Que o 38 

governo atual fez sua plataforma de campanha encima desse tema e os demais 39 

seguirão a mesma linha. Que enquanto professor verifica que os jovens não tem 40 

oportunidade no município, e precisam sair em busca de emprego em outros 41 

estados e cidades. Relatou que não ver daqui a dez anos uma empresa se instalar 42 

no município e gerar cinco mil empregos, e se não fosse a Aves Pará a situação 43 

estaria bem pior. Que o município tem potencial turístico bem elevado. O Vereador 44 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, pediu um aparte para relatar que 45 

não podem ficar esperando grandes empresas, pois hoje a pequena empresa gera 46 

mais emprego. Que não precisam incentivar apenas a produção, mas o consumo 47 

também. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, que as frutas 48 

e verduras são trazidas de Santarém, para serem consumidas em Belterra, mesmo 49 

o município tendo potencial para o plantio. Que há necessidade de um espaço 50 

adequado, onde a Prefeitura deveria buscar junto ao governo estadual, e até 51 

mesmo o Vereador Junior Rocha que é mais próximo, poderiam fazer o elo a fim de 52 

que o município receba recursos para a construção de uma feira que ofereça 53 

melhores condições. Enfatizou que está apresentando projeto de lei que 54 

regulamenta a concessão título de utilidade pública no município de Belterra. Falou 55 

que no Governo Lula a eletrificação chegou a todas as comunidades rurais, e se 56 

não estivesse preso seria Presidente do Brasil. O Vereador Jonas Palheta dos 57 

Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos regimentais relatou que precisa 58 

haver uma campanha por parte do governo quanto à necessidade de que o 59 
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plaqueamento possa ser de Belterra, pois oitenta por cento são placas de 60 

Santarém, único tributo que Belterra pode receber cinquenta por cento. Falou que 61 

gostaria que começasse com o Vereador Antonio Rocha Junior para que coloque a 62 

placa do seu carro para o município de Belterra, pois assim estará ajudando, onde 63 

dessa forma terão a moral de cobrar ruas com melhor trafegabilidade, pois muitas 64 

das vezes não pagam tributos ou contribuem, mais acham bonitinho falar nos 65 

blogs. Que no mês de janeiro o município recebeu de ICMS mais quatrocentos mil 66 

reais. Enfatizou que atualmente o agronegócio representa muito no PIB nacional, e 67 

o FPM recebido mais da metade são do agronegócio da região. Falou que é contra 68 

o plantio de soja dentro da zona urbana. Que está chateado com a demagogia, que 69 

é típica da política em especial no norte e no Pará, falando sempre o que o povo 70 

quer ouvir, só fala para o pequeno e menos favorecido, sendo fácil fazer isso. Falou 71 

que uma das principais crises do país é moral, e no município viu um blog postar 72 

um sanitário antigo que tem mais de vinte anos e o município foi governado oito 73 

anos pelo PDMB e doze anos pelo PT e tem certeza que o mesmo já estava lá. 74 

Que o atual governo está identificando os problemas e tem certeza que até o final 75 

do ano os problemas serão resolvidos, onde a escola de Piquiatuba há vinte anos 76 

as crianças estudavam em um barraco e agora está sendo construída. Que no 77 

Jenipapo as crianças estudavam em um barraquinho, e os mesmo que criticam 78 

hoje foram Vereadores nesta Casa e o partido governava, onde a escola fechou e o 79 

problema não foi resolvido. A Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, do PSDB, 80 

após os cumprimentos regimentais, enfatizou que conversou com a secretária de 81 

saúde quanto o comentário do Vereador Alaildo Abreu, quanto ao PSF de São 82 

Jorge em que colocou que não havia médico no local, onde foi informada que o 83 

atendimento são nos sábados durante esse mês e posteriormente o atendimento 84 

será durante a semana. Que no km 135 não está havendo médico em razão do 85 

mesmo não aceitar o valor que o município pode pagar. Falou que na Sessão 86 

anterior o governo foi muito criticado, porém há três anos o Vereador Helivelton de 87 

Noronha e demais Vereadores quando o salário estava com quatro a cinco meses 88 

atrasados baixavam a cabeça. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, 89 
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após os cumprimentos regimentais, disse que se falou muito em demagogia, 90 

ataques ao governo postagens em blogs e facebook. Que não sabe se outros 91 

conhecem qual o papel do Vereador realizar também irá elogiar. Relatou que 92 

muitos lembram da reunião que tiveram na Casa do senhor Augustinho na vila 129, 93 

e alguns Vereadores e secretários estavam presentes. Que a reunião foi feita as 94 

escondidas foram discutidos vários assuntos e o Prefeito perguntou as demandas 95 

de cada Vereador, e solicitou a estrutura da caixa d’água de Nova Aliança, onde o 96 

Prefeito se comprometeu de resolver a situação e autorizou o secretário José Luiz 97 

ir até a comunidade e lá falou que o trabalho seria efetivado, e até o momento nada 98 

foi feito e a resposta tida pelo secretário foi que era para fazer o orçamento, pois 99 

não estava conseguindo, onde disse que não era o seu papel, pois era Vereador. 100 

Que de nada adiantou a reunião, e agora tem que ficar calado? e omitir se a 101 

população está cobrando. Que o seu papel é defender o povo, e várias vezes 102 

defendeu o governo, onde se tiver correto elogiará e se tiver errado conversará 103 

primeiro e se não resolver usará os meios de comunicação para cobrar o Prefeito. 104 

Que cobra sem atingir o Prefeito, pois cobra do poder público, onde foi orientado 105 

pelo Presidente a cobrar da entidade. Disse que problemas, todo governo tem, 106 

porém deve procurar resolver, e quando a pessoa concorre a um cargo deve 107 

procurar saber como se encontra o município, para depois não dizer que não está 108 

fazendo porque fulano deixou uma dívida, jogando a responsabilidade para 109 

governos anteriores, pois cada um deixa a sua colaboração. Que o município não 110 

arrecada e trabalha com parceria, com emendas parlamentares e parabeniza o 111 

Vereador Rubiney Braga e o deputado hélio Leite que tem ajudado o município.  112 

Que não olha a sigla partidária, onde se o Prefeito lhe chamar estará a disposição, 113 

pois o povo está em primeiro lugar. Disse que foi falo em moral e demagogia, 114 

porém não nenhum emprego de parente neste governo e nunca terá, onde isso é 115 

demagogia e imoral usar o cargo para beneficiar parentes. Que está nesta Casa 116 

está para colaborar, onde no primeiro ano de mandato foi a Brasília e conseguiu 117 

emendas com Jader e Elcione Barbalho, porém o seu nome não é lembrado e ao 118 

menos foi convidado, quando foram em Aramanaí inaugurar. Que no Iruçanga 119 



 

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 SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BELTERRA, REALIZADA AOS NOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE. 
 

5/8 
 

 

havia o ônibus atolado do senhor Ceará, muito amigo do Prefeito e passou uma 120 

hora e meia, onde o pneu ficou carca de tanto puxar o ônibus. O Vereador Jurandy 121 

Batista Dantas, Líder do PV, após as saudações de estilo, falou sobre as estradas 122 

do Tapajós, onde conseguiram encaminhar os maquinários para realizar o serviço. 123 

Quanto à agricultura familiar, infelizmente precisa haver a mecanização, o local 124 

adequando para expor sua produção. Relatou que as empresas para se instalar no 125 

município precisam ter segurança jurídica de suas áreas. Quanto à escola de 126 

Pedreira, disse que está sendo concluída, e ofertará um melhor ambiente ao 127 

alunado. O Senhor Presidente relatou que enquanto Vereadores precisam acionar 128 

o SPU, afim de que se agilize a regularização fundiária do município, pois os 129 

agricultores precisam ter segurança jurídica de suas áreas. Em continuidade 130 

concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo o senhor Presidente realizou 131 

leitura do ofício n° 00028/CRAS/SEMTEPS – solicita parceria dos Vereadores para 132 

levantamento de usuários necessitados de emissão da 1ª e 2ª via da certidão de 133 

nascimento e 2ª via de certidão de óbito. Em continuidade o Senhor Presidente 134 

passou ao segundo secretário para leitura dos documentos em pauta. Indicação n° 135 

03/2019 de autoria do Vereador José Helivelton de Noronha - solicita envio de 136 

mensagem de lei que regulamente a concessão título de utilidade pública no 137 

município de Belterra. O autor da referida indicação expôs que o Executivo 138 

Municipal encontra dificuldades em custear as atividades na área do Desporto. Que 139 

o município precisa ter a lei que conceda de utilidade pública as entidades, a fim de 140 

possam receberem recursos. Que seria importante articulação junto às entidades, 141 

para que haja legalidade. O Senhor Presidente colocou em votação a Indicação n° 142 

03/2019 de autoria do Vereador José Helivelton de Noronha que foi aprovado por 143 

unanimidade. Requerimento n° 02/2019 de autoria do Vereador Antonio Rocha – 144 

solicita que seja construído pelo poder público municipal terminal aquaviário de 145 

passageiros em Porto Novo ou Pindobal. O Senhor Presidente relatou que é 146 

favorável ao requerimento desde que atenda a legalidade ambiental, sendo uma 147 

porta de entrada para a construção de um porto. Após o sufrágio foi aprovado por 148 

unanimidade. Requerimento n° 01/2019 de autoria do Vereador Ulisses Medeiros - 149 
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solicita ao Chefe do Poder Executivo Estadual GOVERNADOR HELDER 150 

BARBALHO, para que sejam construídas escolas estaduais para atender alunos do 151 

Ensino Médio nas respectivas comunidades: Prainha, São Jorge, Piquiatuba e 152 

Maguary, neste município. Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 01/2019 153 

de autoria das Vereadoras Aleuda Rodrigues Pedroso e Maria de Lourdes de 154 

Souza - solicita construção de microssistema de abastecimento de água na Vila 155 

Gama, Estrada 07. Aprovado por unanimidade. Indicação n° 01/2019 de autoria do 156 

Vereador Jurandy Batista – solicita que seja realizada com urgência a recuperação 157 

das estradas das comunidades ribeirinhas da Flona do Tapajós (Jaguarari, 158 

Pedreira, Bom Jesus, Piquiatuba, Marituba, Bragança, Nazaré, Tauari, Pini, 159 

Taquara, Prainha I e II e Itapaiúna) e dos acessos pelo km 92 e km 72 da BR 163. 160 

Aprovado por unanimidade. Logo após os Nobres fizeram uso das considerações 161 

finais. A Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, do PSDB, parabenizou o Vereador 162 

Jurandy Batista pelo requerimento. Relatou que fica se perguntando qual 163 

requerimento apresentará, uma vez que nesta Casa há inúmeras solicitações. Que 164 

o microssistema da vila Gama não atende toda comunidade, a construção de um 165 

novo abastecimento será em parceria, a qual já adquiriu a encanação. O Vereador 166 

Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, relatou que o Vereador Jonas Palheta fala 167 

muito em arrecadação de impostos, onde é contra a cobrança de IPVA vinculado 168 

ao licenciamento, onde em outros estados há essa separação. Relatou que a 169 

apreensão de veículos deveria ser feitas no município, até que haja a 170 

desvinculação das taxas. O Senhor Presidente expôs que haverá no dia posterior 171 

inauguração da subestação da CELPA no município, onde estão solicitando lista 172 

nominal dos Vereadores que estarão presentes no evento, ficando assim: Sérgio 173 

Cardoso, Antonio Rocha, Amarildo Rodrigues e Jonas Palheta. Disse que a 174 

subestação trará benefícios para a população. O Vereador José Helivelton de 175 

Noronha Lima, Líder do PT, relatou que gostaria de saber como está a mobilização 176 

para audiência pública quanto ao esporte. Relatou que com a subestação a energia 177 

deveria ter melhorado no município. Enfatizou que todo governo que passou no 178 

município deixou uma contribuição.  Que as demandas trazidas pelos Vereadores 179 
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são reivindicações da população. Falou que na próxima legislatura quem hoje é da 180 

base estará reclamando. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do 181 

PSC, falou que é importante a participação dos Nobre Vereadores participarem da 182 

inauguração, em razão do investimento realizado no município. Que lendo o jornal 183 

verificou que há matéria dizendo que a CELPA é acusada de enriquecimento ilícito, 184 

onde isso é questão de justiça. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 185 

relatou que na Sessão não falou que não havia médico, e sim que era a ultima 186 

semana, diferente do que foi colocado pela Vereadora Aleuda Pedroso. O Senhor 187 

Presidente cientificou que foi contratada uma médica para o Aramanaí e outro para 188 

o São Jorge, sendo que de São Jorge o salario era inferior.  O Vereador Alaildo 189 

Abreu dos Santos, do PT, relatou que a CELPA só mandou esse convite aos 190 

Vereadores só para não passar em branco, pois se quer conseguiram o aterro para 191 

colocar no local, tiveram que trazer de Santarém. O Vereador Jonas Palheta dos 192 

Santos, Líder do PSD, disse que não está incentivando cobrança de tributos, onde 193 

apenas as pessoas do município possam plaquear com o endereço de Belterra, 194 

para que possam receber recursos. Quanto à subestação da CELPA, relatou que 195 

enquanto legisladores precisam dar boas vindas. O Vereador Antonio Rocha 196 

Junior, Líder do MDB, desejou a Vereadora Maria de Lourdes melhoras. Disse que 197 

a cada dia que passa tem aprendido bastante nesta Casa, e na política precisam 198 

absorver as críticas. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, agradeceu a 199 

Deus pela oportunidade. Agradeceu também a aprovação do requerimento, onde o 200 

trabalho precisa ser realizado na região da Flona. O Senhor Presidente disse que 201 

participou ativamente na vinda da subestação, onde o município ofereceu uma área 202 

na Estrada 07, porém ficava longe das torres de transmissão, e junto a fazenda 203 

Nossa Senhora de Aparecida conseguiu a doação de um hectare para instalação. 204 

Que recebeu email da CELPA agradecendo o empenho.  Solicitou que o Vereador 205 

ao fiscalizar algum órgão público, que fizessem oficio a secretaria atinente ou 206 

reivindicações junto a ouvidoria do município. Que colocar nas redes sociais é 207 

denegrir a imagens do município, onde precisam procurar a solução e caso não 208 

seja possível buscar as medidas cabíveis. Nada mais havendo a registrar o senhor 209 
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Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a presença de 210 

dez Vereadores, estando ausente a Vereadora Maria de Lourdes de Souza, em 211 

razão de recuperação cirúrgica. Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às 212 

onze horas e trinta minutos do dia nove de abril de dois mil e dezenove.      213 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  214 

1º Secretário: Antonio Rocha Junior -  215 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  216 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  217 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso – 218 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos  219 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 220 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  221 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   222 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves - 223 


