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

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

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

Sérgio Cardoso de Campos, tendo como Primeira Secretária a Vereadora 4 

Maria de Lourdes de Souza e o Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos 5 

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

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

considerações iniciais. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os 8 

comprimentos regimentais relatou que no Regimento Interno dispõe que a 9 

Sessão deve iniciar às nove horas, e algum tempo inicia após esse horário. 10 

Enfatizou que desde que entrou para esta Casa, o povo estará sempre em 11 

primeiro lugar nas situações e discussões. Que na terça feira estiveram nesta 12 

Casa representantes do distrito de Galileia, fazendo reivindicações quanto 13 

algumas demandas. Que nestes dois anos e quatro meses foi a primeira vez 14 

que foi ao gabinete do Prefeito, onde se surpreendeu, pois foi bem recebido 15 

juntamente com a comissão, na SEMSA a secretária não se encontrava, porém 16 

rapidamente sabem que não é aquilo que as pessoas informam. Que em uma 17 

das conversas com o prefeito, ficou surpreso em ouvir o mesmo dizer que há 18 

mais de vinte dias havia uma ambulância liberada para o local, porém a 19 

secretária nunca informou nada. Quanto às estradas foi entrado em contato 20 

com o Prefeito de Mojuí dos Campos que será parceiro na melhoria das vias, 21 

quanto ao atendimento médico enfatizou que se não conseguisse ele mesmo 22 

iria fazer os atendimentos. Disse que recebeu uma noticia e ficou até animado, 23 

onde a Secretária de Meio ambiente pediu exoneração, onde a mesma custou 24 

muito, pois os pequenos e os que realmente precisam foram travados. Que 25 

espera que o próximo secretário seja de Belterra e olhe para quem precisa 26 

trabalhar. O Senhor Presidente relatou que nesta Casa não há nada oficial que 27 

conste a exoneração da Secretária. A Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, 28 
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do PSDB, após os cumprimentos de estilo expôs que no mês de maio 29 

comemora-se o dia do Assistente Social, do Pedagogo e das mães, e na 30 

comunidade do Amapá houve uma linda homenagem. Que no dia anterior foi 31 

realizada nesta Casa Sessão em homenagem ao Dia do Assistente Social. Que 32 

teve a oportunidade de conhecer o trabalho de um Assistente Social, pois fazia 33 

parte da equipe do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 34 

Parabenizou a Assistente Social do município Suelbe Cristina, que tem amor 35 

no que faz. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, não fez uso 36 

da palavra. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os 37 

cumprimentos rotineiros, enfatizou que na terça feira anterior ficou combinado 38 

uma reunião nesta Casa com as entidades esportivas no período da tarde e a 39 

mesma estava fechada. Que o projeto de solicitação de utilidade pública 40 

tramita desde abril e infelizmente o Executivo se calou perante uma situação 41 

que causa prejuízo, pois estão na eminência de perder dois projetos 42 

significativos para o município. Que a Casa Familiar Rural e Rádio Comunitária 43 

de São Jorge solicita declaração desta Casa informando que o processo de 44 

utilidade pública está tramitando. Disse que o Poder Legislativo pode promulgar 45 

o Projeto, onde realiza tal solicitação por meio de ofício. Outra questão é 46 

quanto ao expediente que solicita horário diferenciado aos funcionários com 47 

filhos com necessidades. Disse que os estudantes foram beneficiados com o 48 

projeto de lei que dispõe sobre a concessão de subsídio ao transporte, porém o 49 

restante da população ficou descoberta. Que não sabe se chegou nesta Casa o 50 

Ofício n° 256 da ARCON que indefere a solicitação de suspenção do aumento. 51 

Frisou que mais uma vez a ARCON desrespeita esta Casa e o que foi discutido 52 

na audiência pública. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 53 

cumprimentou a Mesa Diretora e os Nobres Pares. Agradeceu a Deus pela 54 

oportunidade. Mencionou a presença do Vice Prefeito, que está respondendo 55 

como Prefeito, e lhe comunicou que está baixando o decreto que beneficiará os 56 
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funcionários públicos com o retorno das seis horas a serem trabalhadas, porém 57 

ficará a critério dos secretários, pois há secretarias que precisam de horário 58 

diferenciado. Quanto ao aumento das passagens disse que foi uma grande 59 

ajuda do governo aos estudantes, porém há os demais que vão trabalhar e não 60 

serão beneficiados com a lei. Enfatizou que tem certeza que o Vereador 61 

Antonio Rocha Junior se dirigiu a capital do estado para falar com o 62 

Governador presente para falar quanto a situação, onde o mesmo passará 63 

cinco dias, e garante que trará alguma coisa. Relatou que viajar com o dinheiro 64 

da Câmara e do município e não trazer nada fica complicado. Falou que esta 65 

Casa deveria fazer uma homenagem aos que trabalham com a limpeza 66 

pública, pois muitas das vezes não são lembrados, onde dia 16 de maio 67 

comemora-se o dia do Gari. Que a Secretária de Meio Ambiente pediu 68 

exoneração e já foi tarde, onde agora a SEMAT irá andar. O Vereador Jurandy 69 

Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos regimentais enfatizou 70 

quanto às estradas e na comunidade de Cajutuba há demanda, e segundo o 71 

secretário estarão disponibilizando uma máquina para reparo paliativo, pois 72 

devido as chuvas não há como realizar um melhor serviço. Que uma equipe 73 

será encaminhada a Transtapajós, a fim de recuperar os trechos mas críticos. 74 

O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, cumprimentou a Mesa 75 

Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. Divulgou que nos dias 14 e 76 

15 de junho acontecerá o evento que reunirá a comunidade evangélica do 77 

município. Quanto à utilidade pública, relatou que existe a lei, porém precisa de 78 

ampliação da mesma, e a Casa pode estudar a situação, pois foi na  gestão do 79 

ex Prefeito Oti Santos. Quanto ao discurso do Vereador Alaildo Abreu enfatizou 80 

que infelizmente as pessoas travam algumas situações, e causam conflitos em 81 

razão de pensarem nas próximas eleições. Falou que nesta Casa há onze 82 

vagas e quem escolhe é a população, e se ganha ou perde durante a 83 

campanha e não antes. Disse que se hoje há onze Vereadores, sendo um dos 84 
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culpados, pois foi quem trouxe o projeto que mudou a Lei Orgânica, e dois a 85 

menos haveria. Disse que não precisa está abraçando um e outro colocando 86 

nas redes sociais dizendo o que está fazendo pelo município. Que o hospital do 87 

município ao ser fechado pelo Governo Federal, mulheres tinham filho no 88 

banco da sua casa e sua mãe sempre participou e contribuiu nos 89 

atendimentos. Que tem uma história no município, e não foi inventada ou 90 

colocada da noite para o dia. Disse que discorda do Vereador Rubiney Braga 91 

quando diz que governador nenhum fez nada por Belterra, onde quando 92 

estavam sem rumo o saudoso Almir Gabriel governador na época, sancionou a 93 

lei e criou o município de Belterra e só de ter feito isso já fez muito, pois muitos 94 

não estariam nesta Casa e da mesma forma a construção do hospital do 95 

município. A Governadora Ana Júlia contribuiu com a construção da Escola 96 

Eny Ataíde, com o asfalto na cidade. O Governador Jatene com a construção 97 

da Delegacia. Que espera que o Governador presente que está com cinco 98 

meses possa olhar para Belterra. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder 99 

do PP, pediu um aparte disse que se referiu a govenador vivo e não morto. 100 

Quanto à deputada que estava batendo palma era o seu próprio pai que estava 101 

reclamando. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, quanto a 102 

tarifa da passagem de ônibus, relatou que sempre foi consciente e não tentou 103 

enganar ninguém, e sabia que a redução da passagem somente seria feita se 104 

houvesse uma força política muito grande. Que mesmo o valor que entrou em 105 

crítica aos que não fazem nada pelo município e não ajudam ninguém, 106 

beneficiará um número expressivo. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 107 

Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos de estilo, prestou condolências a 108 

família da senhora Maria Nogueira Mota, conhecida como Maricô. Enfatizou 109 

que o PSC, no dia quinze de maio completou trinta e quatro anos de existência. 110 

Falou sobre o fato ocorrido na Estrada 04, por um servidor do município, 111 

baseando-se em um projeto de lei de dois mil e dez e não há conhecimento da 112 
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sua sanção, aonde repudia veementemente por si tratar de um evento 113 

religioso. Que há testemunhas que o servidor encontra-se bêbado, usando o 114 

nome do Prefeito e tem certeza que o mesmo não daria ordem para criar uma 115 

situação dessas, proibindo um culto ao ar livre. Que no projeto em que o 116 

mesmo se baseou todo evento esportivo no município deve ser fiscalizado. 117 

Que hoje há o Conselho dos Pastores, e a situação poderia ser resolvida 118 

civilizadamente, e não a ponto de levar a polícia, primeira a paisana e depois  119 

fardada e impedir o culto. Falou que devem lutar pela legalidade, porém não 120 

podem aceitar arbitrariedade e abuso de autoridade. Que há a Lei Federal de 121 

liberdade ao culto, onde a lei municipal não pode se sobrepor a federal. Que 122 

concorda que haja fiscalização, mas será que os movimentos esportivos estão 123 

sendo fiscalizado. Sugeriu que o servidor si retratasse junto ao Conselho, pois 124 

não é uma ação autorizada por superiores, já que o setor tributário é vinculado 125 

à administração e executivo. Que o mesmo chegou ao local se apresentando 126 

como fiscal da SEMA, e jamais teria autonomia de chegar sozinho e embargar 127 

um culto ao ar livre. Parabenizou os profissionais de Pedagogia, Serviço Social 128 

e os Garis. Falou que hoje é um legislador com muito mais conhecimento, pois 129 

ocupou o cargo de secretário de administração. A Vereadora Maria de Lourdes 130 

de Souza, DEM, após os cumprimentos rotineiros foi solidária a família da 131 

senhora Maricô. Parabenizou os profissionais de Pedagogia, Serviço Social e 132 

os Garis. Solicitou que o Vice Prefeito agilizasse a conclusão dos 133 

microssistemas de abastecimento de água do centro e BR 163. Cobrou a 134 

construção da edícula para o Navegará para armazenar os equipamentos. 135 

Disse ao Vereador Alaildo Abreu que fica feliz pelo mesmo ter acompanhado 136 

aos comunitários e ter sido atendido. Que por dezesseis anos foi vista como 137 

Vereadora de oposição. Que sentava com todos os Prefeitos, muito bem 138 

recebida, porém muita das vezes não atendida. Desejou que o Vereador 139 

Antonio Rocha Junior possa trazer boas notícias ao município, onde os cinco 140 
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dias que o mesmo ficará na capital, se for igualmente a sua pessoa trará dez 141 

declarações, onde passou três dias e trouxe doze declarações. Foi solidária ao 142 

pronunciamento da Vereador Amarildo Rodrigues, onde foi lamentável o 143 

episódio, pois estavam evangelizando e tem certeza que o Prefeito não 144 

autorizou a ação. Informou que não veio na terça feira por ter sentido mal estar. 145 

O Senhor concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo, relatou que se 146 

faz presente no segundo expediente da Sessão os Assessores Jurídicos do 147 

Executivo, a fim de esclarecer possíveis dúvidas quanto ao Projeto de Lei ..., 148 

de 11 de março de 2019 encaminhado pelo Executivo Municipal -  dispõe sobre 149 

o Imposto Predial e Territorial Urbano e dá outras providências e Projeto de Lei 150 

..., de 11 de março de 2019 encaminhado pelo Executivo Municipal -  dispõe 151 

sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e de Direitos Reais e 152 

dá outras providências. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do 153 

PT, relatou que pediu vistas em razão de ter vistas quanto o Projeto de Lei que 154 

dispõe quanto ao ITBI, onde precisam de esclarecimentos como um todo. 155 

Indagou se um terreno no município esteja avaliado em cinquenta mil reais, e 156 

para negociar e reduzir os custos o vendedor recebe outro valor, porém vende 157 

por preço inferior, onde gostaria de saber como a Prefeitura ou órgão 158 

responsável verificará a situação. O Assessor Jurídico José Maria Lima, expôs 159 

que na lei de alienação de imóveis há o preço cheio, havendo cálculo que 160 

baseia o cálculo.  O Senhor Presidente expôs que outrora o ITBI era pago para 161 

Santarém e no planalto era pago seiscentos reais por hectare. Perguntou se o 162 

município de Belterra tem como recuperar os valores. O Assessor Jurídico José 163 

Maria Lima, disse que se não ultrapassou os cinco anos, ainda poderiam 164 

responsabilizar o Cartório, que sabendo que imóvel fica em Belterra, deveria 165 

emitir documento que comprove que o imposto foi pago neste município. Que 166 

hoje segundo as normas o cartório já responde solidariamente pelo Tributo. O 167 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, disse que se a Prefeitura que 168 
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retira o ITBI, neste caso a Prefeitura de Santarém é quem está errada. O 169 

Senhor Presidente relatou que poderiam solicitar aos cartórios o levantamento 170 

dos serviços. Indagado quanto ao pagamento de ITBI, o Assessor Jurídico 171 

frisou que o mesmo só ocorre quando há a transferência do imóvel. O Vereador 172 

Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSD, enfatizou se a Prefeitura deveria 173 

realizar primeiramente o cadastro imobiliário. Obteve como resposta que ficaria 174 

complicado, pois o ITBI envolve a área rural também. O Vereador Ulisses José 175 

Medeiros Alves, do PSDB, enfatizou que ajudaria se houvesse um exemplo de 176 

cálculos de uma residência do centro. O Assessor Jurídico frisou que repetiram 177 

uma tabela que consta no Código Tributário do município, o qual consta 178 

especificações e agora para melhorar o manuseio foi realizado por ruas. 179 

Quanto ao IPTU relatou que já existe a lei, onde a que está em apreciação é 180 

complementar a anterior. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, 181 

perguntou se terão que pagar o IPTU retroativo, e o que a Prefeitura pode fazer 182 

a quem não pagar. O Assessor Jurídico relatou que se o município estiver 183 

fazendo o lançamento do imposto terá que ser pago. O Senhor Presidente 184 

relatou que se os Vereadores acharem que o Projeto será vantajoso para o 185 

população serão favoráveis. Indagado pelo Vereador José Helivelton se as 186 

cobranças serão pela lei anterior, relatou que a cobrança será realizada a partir 187 

da data que entrar em vigor, poderia ser retroativo caso não houvesse lei. O 188 

Nobre Vereador José Helivelton relatou que a maioria dos munícipes vivem 189 

com salário mínimo ou são beneficiários do Bolsa Família, onde precisam 190 

aprovar algo que seja possível o pagamento. O Senhor Presidente relatou que 191 

o IPTU é revestido nas melhorias das vias, coleta de lixo. Que os munícipes 192 

precisam ter a consciência que há uma prestação de serviço precária, porém 193 

existente. Que há pessoas que enche-se de orgulho em dizer que o município 194 

tem três beneficiários do Bolsa Família, porém sente-se envergonhado, pois 195 

mostra que é um município carente. O Vereador José Helivelton de Noronha 196 
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Lima, do PT, disse que a questão não é gostar ou deixar de gostar, e sim 197 

deixar uma lei viável, para que todos possam procurar os órgãos para realizar o 198 

pagamento. O Vereador Jonas Palheta dos santos, do PSD, solicitou que fosse 199 

realizada uma simulação de uma residência em uma rua mais modesta, como 200 

a rua da família. O Assessor Jurídico relatou que daria entorno de cem reais. 201 

Finalizada a discussão o Senhor Presidente colocou em segunda discussão e 202 

posterior votação o Projeto de Lei ..., de 09 de maio de 2019 encaminhado pelo 203 

Executivo Municipal -  dispõe sobre a concessão de subsídio ao transporte 204 

público para alunos que cursem nível superior ou ensino técnico 205 

profissionalizante que não seja disponibilizado em Belterra. O Vereador Ulisses 206 

José Medeiros Alves, do PSDB, relatou que a gestão pública estará ajudando e 207 

deixa o seu apoio ao projeto. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, 208 

falou que é favorável ao projeto. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do 209 

PP, relatou que o subsídio ajudará os estudantes, após o aumento da tarifa. O 210 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, disse que o projeto tem seu 211 

total apoio, pois beneficiará os estudantes que buscam qualificação 212 

profissional. O Vereador Jurandy Batista Dantas, do PV, disse que infelizmente 213 

o estado não atendeu as reivindicações e manteve o aumento da passagem. O 214 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, relatou que a concessão 215 

será de grande valia aos estudantes, onde não é porque o Executivo está 216 

ajudando que a luta não continuará, pois há inúmeras situações que precisam 217 

ser revistas. A Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, do PSDB, disse que a 218 

concessão é muito bem vinda, porém não entende o porquê da diferença na 219 

tarifa, pois do km 50 até Santarém pagam cinco reis, e do centro do município 220 

é oito reais. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, do DEM, enfatizou que o 221 

subsídio ajudará os estudantes que buscam conhecimento profissional. Após o 222 

sufrágio o referido Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade.  Nada mais 223 

havendo a registrar o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão 224 
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Ordinária que contou com a presença de dez Vereadores, estado ausente o 225 

Vereador Antonio Rocha Junior, em razão de viagem a Capital do Estado, 226 

Belém-PA, conforme Portaria n° 014/2019 de 16 de maio de 2019. Plenário das 227 

Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e trinta minutos do dia vinte e um 228 

de maio de dois mil e dezenove.      229 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  230 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Souza -  231 

2° Secretário: Amarildo Rodrigues dos Santos  232 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  233 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso –  234 

Vereador Jonas Palheta dos Santos  235 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  236 

Vereador Jurandy Batista Dantas -  237 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  238 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves - 239 


