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

quinze minutos, teve início a nona 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 José Helivelton de 4 

Noronha Lima Segundo Secretário. Implorando a proteção de Deus o Senhor 5 

Presidente declarou aberta a Sessão.  Consultou os Nobres Vereadores quanto a 6 

não necessidade de leitura das Atas das Sessões em Plenário, sendo lida 7 

individualmente por cada vereador, onde foi aceito por unanimidade. Justificou a 8 

ausência da Vereadora Maria de Lourdes, pois foi submetida a procedimento 9 

cirúrgico. Passou a palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. A 10 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, PSDB, após os cumprimentos rotineiros 11 

relatou que infelizmente não pode se fazer presente na convenção dos 12 

Democratas, e enquanto Vereadora do PSDB fortalece o seu compromisso com o 13 

Governo Municipal. Parabenizou os filiados dos Democratas e hoje verifica-se que 14 

é o Partido mais organizado que há no município. O Vereador Rubiney de Miranda 15 

Braga, Líder do PP, após os cumprimentos regimentais relatou que protocolou 16 

requerimento nesta Casa dia dezenove de março solicitando manta asfáltica para 17 

tampar os buracos, onde o trabalho já foi realizado e o documento ainda não foi 18 

aprovado. Que nas duas ultimas Sessões fez denúncia quanto aos fakes que 19 

denigrem a imagem dos políticos, onde quando quer falar algo põe seu nome, não 20 

se esconde. Que gostaria que o Senhor Presidente tomasse providências e 21 

registrasse Boletim de Ocorrência. Disse que conseguiu detectar três fakes News, 22 

onde está fácil descobrir. Que estão falando que é igual a Gilmar Mendes, onde 23 

não está dizendo que as pessoas não tem o direito de falar. Que houve nesta Casa 24 

a convenção dos Democratas, onde é o partido que mais cresce no município, 25 

onde o Presidente, Prefeito, servidores desta Casa todos do Democratas, onde 26 

também irá, pois tá todo mundo indo pra lá, e não ficará só olhando. O Vereador 27 

Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, cumprimentou a Mesa Diretora, os nobres 28 

pares e os demais presentes. Mencionou o trabalho realizado no km 115, onde os 29 
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pontos críticos foram resolvidos, ajudando assim no transporte da produção dos 30 

pequenos agricultores e os alunos que estudam no São Jorge e km 108. Solicitou 31 

que esta Casa se posicionasse quanto a frequente falta de energia elétrica na 32 

região do Tapajós e BR 163, em especial a comunidade de São Jorge que é um 33 

distrito e a problemática é constante. Que não há equipe de apoio exclusiva para a 34 

região, onde é uma equipe para todo município. O Vereador Amarildo Rodrigues 35 

dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos de estilo, relatou parabenizou o 36 

Senhor Presidente por mais uma vez retornar a Mesa. Que o Vereador Ulisses 37 

Medeiros tem motivos pessoais para renunciar priorizando a família e a saúde e no 38 

seu lugar faria o mesmo. Teceu comentários quanto a região do Tapajós, onde está 39 

prevista a entrega da ambulância para a comunidade de Prainha, onde obteve a 40 

informação que é impossível chegar a localidade, pois está intrafegável. Falou que 41 

a emenda parlamentar destinada para a construção do posto de saúde na estrada 42 

08 não poderá ser alocado, onde o município não perdeu a emenda, onde será 43 

destinada ao PSF Bela Terra e equipamentos para o PSF de Piquiatuba. Que o 44 

Posto de Saúde da Estrada 08 tem apenas dois funcionários cadastrados e de 45 

acordo com a legislação dificulta o recebimento de recursos. Disse gostaria de 46 

fazer denúncia, onde já repassou ao Prefeito e Secretária de Meio Ambiente, fato 47 

que vem se alongando há muito tempo no município que é a falta de respeito com 48 

o meio  ambiente, pessoas que não são Belterrenses. Que há uma construção de 49 

empreiteira de Santarém na comunidade de Iruçanga, às margens da praia. Disse 50 

que segundo informações do meio ambiente já foram notificados, porém não foi 51 

tomada nenhuma providência por parte do empresário. Que a SEMAT cobra muito 52 

de quem é de Belterra, e os que vêm de fora, vão pintar e bordar com o município?. 53 

Que enquanto representantes precisam fiscalizar para que mais tarde não possam 54 

ser taxados de que sabiam e nada fizeram. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, 55 

do PT, após os cumprimentos regimentais, agradeceu os patrocinadores que 56 

contribuíram com o campeonato da BR, deputado Airton Faleiro, Vereadores José 57 

Helivelton e Ulisses Medeiros, Damião Bandeira e Amarildo Abreu. Que o esporte é 58 

muito comentado nesta Casa, onde falam que os clubes precisam estar legalizados 59 
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para receber recursos. Disse que ao menos conseguiu um girico para roçar o 60 

campo no Trevo, onde passou mensagem para o Secretário de Infraestrutura e o 61 

mesmo respondeu que não poderia, pois estava puxando o tanque de pinche, 62 

porém era por ser um pedido seu, sendo considerado vereador de oposição. 63 

Quando a coisa é o inverso não faz isso, pois inúmeras vezes foi procurado para 64 

ajudar e não nega. Disse que terá oportunidade de está no mesmo local do Prefeito 65 

e Presidente da Câmara, e mostrará como funciona um Vereador de oposição, 66 

onde haverá a inauguração do microssistema e deixará esclarecido a população. 67 

Falou que um pequeno comerciante da comunidade de Amapá paga seiscentos 68 

reais por ano de imposto ao município para que o comércio possa funcionar, pois o 69 

tributos e vigilância sanitária se fizeram presentes. Que muitos chegam à tribuna e 70 

dizem que esse é o governo que incentiva a criação de emprego e 71 

desenvolvimento do município. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, 72 

após os cumprimentos de estilo expôs quanto a frequente falta de energia na 73 

região do tapajós, onde infelizmente a CELPA não dar importância devida aos seus 74 

consumidores. Agradeceu a recuperação do km 115, trabalho paliativo e no verão 75 

será realizada melhor ação. Que infelizmente alguns trechos da estrada do Tapajós  76 

foram abertas de qualquer jeito, em solo arenoso. Enfatizou que está havendo 77 

organização, e o prefeito sempre se coloca a disposição. Quanto ao meio ambiente 78 

precisa haver fiscalização, caso contrário virará anarquia. O Vereador Jonas 79 

Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos rotineiros, parabenizou o 80 

Partido Democratas, pela realização de sua Convenção, que aclamou o Prefeito de 81 

Belterra seu novo Presidente. Que os jovens possam se aproximar mais da política, 82 

onde governar Belterra dever ser por pessoas que moram no município  e contribui 83 

para o seu desenvolvimento. Parabeniza os Democratas, por não dar espaço para 84 

que aventureiros usem do mandato para aparecer, mas que tenha compromisso 85 

com o desenvolvimento do município. Que no município está sendo realizado o 86 

serviço de tampa buracos. Enfatizou que apresentará nesta Casa o Projeto de Lei 87 

que cria o programa de educação fiscal. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder 88 

do MDB, após os cumprimentos regimentais parabenizou o senhor Presidente pela 89 
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conquista. Parabenizou os Democratas pela realização de sua convenção, onde 90 

não pôde estar presente em razão de sua viagem a Belém. Relatou que a Estrada 91 

de Pindobal está em péssimas condições dificultando a condução de crianças que 92 

estudam em Alter do Chão. Que as estradas do Tapajós precisam de melhor 93 

atenção, pois oferece risco de tombamento dos veículos que transitam na 94 

localidade. Relatou que o Brasil não foi colonizado somente para os brasileiros e 95 

sim as outras nacionalidades, onde parece que o Nobre Vereador Jonas Palheta 96 

não gosta de imigrantes, de pessoas que dão sua contribuição. Que falar isso é 97 

desprestigiar as pessoas que vem de fora, que ajuda o município e o estado. 98 

Solicitou que esta Casa acompanhasse o horário de trabalho do Executivo, onde se 99 

forem levar ao pé da letra está errado, pois são cinco horas de trabalho, podendo 100 

causar problemas. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após 101 

os cumprimentos rotineiros, parabenizou o Vereador Alaildo Abreu pela iniciativa do 102 

Campeonato, onde o esporte em qualquer parte do planeta é importante para 103 

socialização do ser humano. Que na ultima legislatura apresentou o projeto de lei 104 

que cria o Projeto Gol de Placa. Relatou que a audiência pública nesta Casa tratará 105 

sobre o esporte no município, onde há necessidade de presença das entidades, 106 

para que possam levantar propostas para que haja benefícios no esporte. Disse ao 107 

Vereador Alaildo Abreu que Vereador de oposição é dessa forma, e agradece o 108 

Vereador Jurandy Batista e Ulisses Medeiros, pois em junho de dois mil e dezoito 109 

apresentou documento solicitando o serviço, onde a partir da articulação dos 110 

Vereadores que são da base do governo o serviço aconteceu. Disse que não está 111 

para atrapalhar o governo de ninguém, onde quando as matérias são para 112 

beneficio da população vota favorável. Relatou que o SINTEPP fez protocolo nesta 113 

Casa de uma nota de repúdio, quanto ao Decreto que regulamenta o desconto da 114 

cobrança da contribuição sindical da folha de pagamento e dá outras providências. 115 

Que o servidor que é sindicalizado tem o desconto de dois por cento na folha, e o 116 

Executivo repassa ao Sindicato. Realizou a leitura da Nota de Repúdio. Após o 117 

intervalo passou a palavra ao segundo secretário para leitura dos documentos em 118 

pauta. Requerimento n° 02/2019 de autoria do Vereador Maria de Lourdes solicita a 119 
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construção de uma Escola de Educação Infantil na comunidade Fé em Deus, km 120 

72 da BR 163. Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 03/2019 de autoria do 121 

Vereador Antonio Rocha solicita que o poder público municipal realize convênio 122 

junto ao Ministério do Trabalho para emissão de CTPS no município de Belterra. 123 

Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 03/2019 de autoria do Vereador 124 

Rubiney Braga solicita que seja colocada manta asfáltica na Estrada 01, Estrada 08 125 

e Estrada 05 até o Trevo. Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 01/2019 de 126 

autoria do Alaildo Abreu solicita recuperação do Travessão Nova Vida km 99 na 127 

extensão de 7 km (Travessão do Ferrugem). Aprovado por unanimidade. O 128 

Vereador Alaildo Abreu, do PT, reforçou quanto ao Requerimento de autoria da 129 

Vereadora Maria de Lourdes, onde a comunidade já adquiriu oitenta por cento do 130 

material para a construção do referido educandário. O Vereador José Helivelton, do 131 

PT, enfatizou que em dois mil e treze apresentou documento solicitando que fosse 132 

realizado serviço de tampa buracos na Estrada 08. Projeto de Lei ..../2019 autoriza 133 

o Poder Executivo a vender fração do solo urbano à Transbetume Comércio e 134 

Transporte de Betume LTDA. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei ..../2019 135 

autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano ao senhor Luiz Carlos 136 

Pereira da Silva. Aprovado por unanimidade. Em continuidade passou a palavra 137 

aos Vereadores para as considerações finais. A Vereadora Aleuda Rodrigues 138 

Pedroso, do PSDB, agradeceu a Deus pela oportunidade e convidou todos para a 139 

próxima Sessão. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, relatou que a 140 

manta asfáltica é para tampar os buracos, pois há lugares intrafegáveis e anterior 141 

aprovação do requerimento o trabalho já está sendo realizado. Relatou que os 142 

trabalhos de terraplanagem no ramal do Capim já está em andamento. Relatou que 143 

ainda não tinha visto a obra realizada em Iruçanga, onde é triste ver uma obra 144 

nesta proporção e os fiscais e a Secretária de Meio Ambiente não fazer nada. O 145 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, relatou que esteve na BR 163 e 146 

foi comunicado que o pedido do Vereador Alaildo Abreu foi atendido, onde a rota 147 

de ônibus escolar foi alterada. Que o secretário de infraestrutura esteve na região 148 

da Prainha, e informou que a máquina PC está pronta para uso. Que a equipe da 149 
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SEMOVI esteve realizando mutirão na comunidade de São Jorge, em breve 150 

iluminação pública e revitalização das calçadas da praça da referida localidade. O 151 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, parabenizou a secretaria de 152 

infraestrutura na pessoa do Secretário José Luiz, pela recuperação da caçamba. 153 

Agradeceu a presença de todos. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 154 

enfatizou que a médica do posto de saúde de São Jorge pediu afastamento do 155 

trabalho. Que a questão da falta de energia na BR 163 e Tapajós é gritante, onde 156 

observa-se que tem mais equipe para cortar energia do que para dar manutenção. 157 

O Vereador Jurandy Batista Dantas, do PV, enfatizou que essa falta de energia na 158 

região do Tapajós ocorre deste o início da eletrificação rural, onde infelizmente a 159 

empresa não dar a manutenção devida. Que no Ramal do Capim em que o 160 

Vereador Rubiney Braga juntamente com a SEMOVI está recuperando a equipe da 161 

CELPA se propôs a fazer parceria para manutenção para retirada de vegetação 162 

debaixo da rede. Outra questão abordada pelo Vereador são as construções 163 

irregulares na APA Aramanaí, onde solicita que esta Casa solicita esclarecimentos 164 

da Secretária de Meio Ambiente, para verificar os procedimentos. O Vereador 165 

Antonio Rocha Junior, do MDB, agradeceu a Deus pela oportunidade e convidou 166 

todos para a próxima Sessão. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do 167 

PT, relatou que as imagens colocadas pelo Vereador Amarildo Rodrigues no grupo 168 

da Câmara ficou impressionado com o crime ambiental cometido, pois a construção 169 

está no meio da praia. Que achou corajosa a construção, pois corre risco de 170 

desabamento, onde se o Meio Ambiente deixou andar essa construção é porque 171 

fez vista grossa, onde o coitado do trabalhador precisa ter o motosserra registrado 172 

no IBAMA. O Senhor Presidente relatou que uma comissão de Vereadores poderia 173 

ir até a secretaria verificar a situação. Que encaminhará ao Executivo solicitação 174 

para que a Secretária de Meio Ambiente possa vim a esta Casa. Que o município 175 

pode ter pousadas, e outros empreendimentos desde que esteja correto e dentro 176 

da lei. Que o senhor Menolle tem construção no Pindobal, porém dentro da 177 

legalidade. Esclareceu ao Vereador Alaildo Abreu quanto à imagem colocada no 178 

grupo da Câmara que não é o município que arrecada esse recurso e sim governo 179 
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federal, quanto a microempresa. Solicitou que a audiência pública quanto ao 180 

esporte seja realizada às dezoito horas. Que a Presidência encaminhou a 181 

COOMFLONA e Federação solicitação do regimento interno ou estatuto das 182 

instituições, pois a mesma detém a exploração não onerosa da madeira da Flona, 183 

onde para o Executivo adentrar com maquinário precisa haver autorização do 184 

ICMBio e ninguém melhor do que a Federação para conseguir, onde mesmo com 185 

esse licenciamento o município foi multado em quatrocentos mil reais. Que estão 186 

solicitando o transporte para o maquinário, e até o momento não obtiveram 187 

respostas, onde tem-se obrigação enquanto município, porém as instituições tem 188 

obrigações também. Que não é contra a Cooperativa, pois empregam duzentas e 189 

três famílias. Nada mais havendo a registrar o senhor Presidente declarou 190 

encerrada Sessão Ordinária, que contou com a presença de dez Vereadores, 191 

estando ausente a Vereadora Maria de Lourdes de Souza, em razão de ser 192 

submetida a procedimento cirúrgico. Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às 193 

onze horas e trinta minutos do dia dois de abril de dois mil e dezenove.      194 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  195 

1º Secretário: Antonio Rocha Junior -  196 

2° Secretário: José Helivelton de Noronha Lima –  197 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  198 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso – 199 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos  200 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 201 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 202 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   203 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves - 204 


