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Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove 1 

horas e quinze minutos, teve início a oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal 2 

de Belterra, sob a direção da senhora Presidente Maria de Lourdes de Souza, 3 

como Primeiro Secretário Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos e Antonio 4 

Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a proteção de Deus a Senhora 5 

Presidente declarou aberta a Sessão. Passou a palavra aos Vereadores para as 6 

considerações iniciais. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, não fez uso 7 

da palavra. A Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, do PSDB, após os 8 

cumprimentos regimentais falou sobre a visita de deputados e do governador ao 9 

município de Belterra, sendo de grande valia, pois muita das vezes aparecem 10 

somente em época de eleição. Parabenizou a coordenação das Festividades de 11 

São José, Estrada 08. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 12 

cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. Iniciou 13 

realizando leitura da nota de esclarecimento divulgada pela SEMED, quanto ao 14 

suposto ataque a escola municipal Sagrada Família.  Enfatizou quanto ao IPVA que 15 

é arrecado pelo estado, cinquenta por cento é repassado aos municípios, onde 16 

solicita que seja encaminhado ao Executivo, indicação para que seja realizada 17 

campanha para que os proprietários de veículos possam plaquear com o endereço 18 

de Belterra. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, pediu um 19 

aparte para expor que na legislação passada foi solicitada relação com o número 20 

de veículos com placas do município, a fim que reivindicar a instalação de uma 21 

agência do DETRAN em Belterra. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do 22 

PSD, prosseguiu expondo que é um dos poucos impostos que o município recebe 23 

cinquenta por cento de sua arrecadação.  O Vereador José Helivelton de Noronha 24 

Lima, Líder do PT, após os cumprimentos de estilo, solicitou que a Câmara possa 25 

articular a audiência pública quanto ao esporte, pois na sessão anterior foi 26 

aprovada indicação de solicitação, convidando os clubes, lideranças e liga 27 

esportiva. Que possam sair com encaminhamentos para que o esporte Belterrense 28 

obtivesse incentivo não só do governo, mas de outras entidades. Que ano passado 29 
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foi votado nesta Casa à solicitação de criação da Secretaria de Esporte. Que a 30 

Prefeitura pudesse estar disponibilizando suporte técnico, pois a lei de incentivo e 31 

os clubes poderiam estar capitando recursos. O Vereador Jurandy Batista Dantas, 32 

do PV, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador Rubiney de 33 

Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos regimentais expos que mais 34 

uma vez tem a honra de discursar estando na Presidência a Vereadora Maria de 35 

Lourdes. Que Belterra esteve recebendo o governador do estado Helder Barbalho, 36 

e um dos pedidos feito pelo senhor Prefeito foi a destinação de um milhão e 37 

duzentos mil reais para a construção de uma nova sede da Câmara de Vereadores. 38 

Registrou a entrega dos veículos destinados a saúde do município por meio de 39 

emenda parlamentar dos deputados Beto Salame e Julia Marinho. Falou que 40 

apresentou requerimento solicitando a colocação de manta asfáltica, nos 41 

perímetros com buracos da Estrada 01, Estrada 08 e Estrada 05, onde o trabalho 42 

está sendo realizado, entretanto o Requerimento ainda não foi aprovado e antes de 43 

chegar ao Executivo as obras já foram executados. Que na Sessão anterior 44 

solicitou que a Nobre Presidente tomasse providências quanto aos fakes News que 45 

denigrem a imagem dos Vereadores. Que já se tem a ideia de quem seja, porém 46 

precisam ter provas. O Vereado Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do 47 

Governo, após os cumprimentos rotineiros falou sobre a importância do carro de 48 

apoio a comunidade de São Jorge, emenda parlamentar do deputado Beto Salame 49 

e da deputada Julia Marinho uma ambulância pra a comunidade de Prainha, não 50 

entregue na comunidade em razão da ausência de plaqueamento. Falou sobre a 51 

visita do governador na região, e expôs seu descontentamento ao Senhor 52 

Henderson Pinto, não com o governador, mas com o povo que não tinha nada 53 

haver com o legislativo e executivo de Belterra, estavam como papagaio de pirata, 54 

perturbando o andamento da reunião com o governador, sendo uma falta de 55 

respeito com os Vereadores e o Prefeito. Que tirando o Vereador Antônio Rocha 56 

Júnior que falou sobre a reforma da Escola Waldemar Maués os restantes dos 57 

Vereadores não tiveram voz para falar nada. Enfatizou que a abertura da terceira 58 

colheita, foi uma festa brilhante, envolvendo Belterra, Santarém e Mojuí dos 59 
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Campos. Que o agronegócio sustenta o Brasil, e produtores locais fazem parte 60 

desse crescimento, empregam pessoas do município. Que a festa foi financiada 61 

pelos agricultores. Enfatizou que apresentou nesta Casa anteprojeto de lei que 62 

solicita regularização dos moto-taxi, onde convida os profissionais a fim de 63 

debaterem o assunto. Que o trabalho de tampa buracos, a empresa a cerca de um 64 

mês foi contratada para realizar os serviços. Quanto à audiência pública, poderiam 65 

verificar junto ao jurídico para que na ocasião esclareça como se faz para acessar 66 

o dinheiro público na pasta do esporte.  Sugeriu que seja encaminhado convite ao 67 

ex Vereador Damião Bandeira, pois além de ser causídico é envolvido no esporte. 68 

O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, parabenizou o governador do 69 

Estado que em menos de noventa dias de gestão já esteve em Belterra. Que o 70 

evento foi organizado pelo Sindicato Rural de Santarém, onde o governador veio 71 

para abertura da colheita, participando Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra . 72 

Que a questão cabe ao Prefeito que era responsável, pois não viu nenhum 73 

Vereador ser recebido sem a presença do mesmo. Que não viu receber presidente 74 

de partido, onde a única discriminação que viu foi que mandaram lhe barrar na 75 

entrada do local em que o governador iria conversar com o Prefeito, Presidente da 76 

Câmara e o proprietário da fazenda senhor Cortesia. Que o governador é bom de 77 

visão e observou a situação e mandou autorizarem a sua entrada. Que o 78 

Governador atenderá o município, pois não ver sigla partidária. O Vereador 79 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos rotineiros 80 

falou sobre a visita do Senador Zequinha Marinho ao hospital do município, e fez a 81 

entrega da ambulância que será destinada a comunidade de Prainha, dando apoio 82 

às comunidades do Tapajós que sempre foi esquecida e tem suas necessidades. 83 

Que o Senador Zequinha Marinho ao estar como vice governador sempre se fez 84 

presente no município e agora não fará diferente. Que o Senador frisou a 85 

necessidade da escola de governo que vem somar, a fim de que o município não 86 

perca recursos. Que estiveram no município os deputados Jacks Neves 87 

(Cardiologista) e Galileu (Oftalmologista), onde foi falado quanto à necessidade de 88 

cirurgias de cataratas e os mesmos ficaram a disposição de buscar a realização do 89 
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procedimento no município. Falou sobre a vinda do Governador no município, onde 90 

houve problemas na organização, porém isso mostra o tamanho do evento. 91 

Parabenizou a equipe de governo e o SIRSAN, agregando valores e mostrando o 92 

potencial de Belterra. Frisou quanto a questão portuária do município, onde 93 

precisam fortalecer junto ao governador a questão. Que a vinda do governador 94 

mostra que a região Oeste do Pará não será abandonada, onde apoiou o atual 95 

governador e estão na base do governo do estado. Reforçou quanto à 96 

conscientização do IPVA quanto ao plaqueamento para o município, agrega a 97 

municipalização do trânsito que em breve estará chegando a lei para a realização 98 

de concurso público para agente de trânsito. A Senhora Presidente agradeceu a 99 

presença de todos. Que os deputados Eraldo Pimenta e Heloísa Guimarães ambos 100 

bem votados no munícipio estivaram acompanhando o governador. Que a 101 

Coordenadoria de Turismo do município esteve protocolando as demandas da área  102 

junto a secretaria de estado de Planejamento, para inclusão do PPA do estado. Em 103 

continuidade concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo a Senhora 104 

Presidente realizou a leitura do expediente encaminhado pelo Vereador Ulisses 105 

José Medeiros Alves, o qual consta a sua renúncia da função de Presidente da 106 

Mesa Diretora, em razão de problemas de saúde. Diante do exposto relatou que o 107 

cargo está em vacância e no Regimento Interno não menciona a questão. 108 

Consultou os Nobres Pares quanto à realização de eleição nesta Sessão. O 109 

Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, votou favorável a eleição. O 110 

Vereador Jurandy Batista Dantas, do PV, votou favorável a eleição. Alaildo Abreu 111 

dos Santos, do PT, votou favorável. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do 112 

PSDB, votou favorável a eleição. A Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, do 113 

PSDB, votou favorável a eleição. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, 114 

disse que é contrário, pois existe ação na justiça, não podendo ter nova eleição. O 115 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, diante do fato ter ocorrido no 116 

segundo momento da Sessão, disse que seria interessante até para a Senhora 117 

Presidente, que é quem está presidindo a Sessão, solicitasse parecer jurídico e 118 

analisasse o Regimento Interno, pois precisam está respaldados. Enfatizou que o 119 
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Vereador Ulisses Medeiros renunciou e não tem porque ter pressa, já que o 120 

governo tem a maioria. Que a Comissão Constituição e Justiça precisaria emitir 121 

parecer. Diante o exposto votou contrário à eleição. O Vereador Sérgio Cardoso de 122 

campos, do DEM, disse que o Plenário é soberano e vota favorável a eleição. O 123 

Vereador Antonio Rocha Junior, do MDB, votou favorável a eleição. Amarildo 124 

Rodrigues dos Santos, do PSC, votou favorável a eleição desde que não vá de 125 

encontro com o Regimento Interno. Após o sufrágio, a maioria foi favorável à 126 

eleição para a Presidência da Mesa Diretora, a Senhora Presidente concedeu 127 

intervalo de quinze minutos para apresentação das chapas. Após o intervalo a 128 

Senhora Presidente solicitou comparecimento das chapas, sendo apresentada 129 

chapa única tendo como candidato a Presidente o Vereador Sérgio Cardoso de 130 

Campos. Em continuidade convidou os Vereadores Alaildo Abreu dos Santos e 131 

Jurandy Batista Dantas a fazerem parte da comissão eleitoral, e depois conferiu 132 

intervalo de quinze minutos para confecção das cédulas de votação. Após o 133 

intervalo houve averiguação das cédulas e posteriormente inicio ao processo de 134 

votação, sendo chamados os Nobres Vereadores na seguinte ordem: Jonas 135 

Palheta dos Santos, PSD; Ulisses José Medeiros Alves, PSDB; Aleuda Rodrigues 136 

Pedroso, PSDB; José Helivelton de Noronha Lima, PT; Sérgio Cardoso de 137 

Campos, DEM; Antonio Rocha Junior, MDB, Amarildo Rodrigues dos Santos, PSC, 138 

Alaildo Abreu dos Santos, PT; Jurandy Batista Dantas, PV e Maria de Lourdes de 139 

Souza, DEM. Logo após a urna foi aberta pela comissão eleitoral e após o sufrágio 140 

constatou-se que houve dois votos brancos e a chapa tendo candidato a 141 

Presidência Vereador Sérgio Cardoso de Campos obteve oito votos, consagrando-142 

se vitoriosa. A Senhora Presidente registrou que o Vereador Rubiney de Miranda 143 

Braga, do PP, retirou-se do Plenário se abstendo do sufrágio. Convidou o 144 

Presidente eleito Sérgio Cardoso de Campos a se apresentar perante a Mesa 145 

Diretora a fim de prestar juramento. Frente a Mesa fez o seguinte juramento: 146 

“prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, observando as leis e 147 

trabalhando pelo engrandecimento deste município”. Declarado empossado e 148 

assumindo a direção dos trabalhos, agradeceu a todos os Vereadores. Disse ao 149 
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Nobre Vereador Ulisses José Medeiros Alves que na sua sucessão, irá honrar esse 150 

mandato, onde os motivos que levaram a renúncia são pessoais. Que precisam 151 

respeitar a decisão do Nobre Vereador e o parabeniza pela ética e coragem, pois 152 

muitos não teriam a bravura de renunciar a um cargo de relevância. Nada mais 153 

havendo a registrar o senhor Presidente declarou encerrada Sessão Ordinária, que 154 

contou com a presença de todos os Vereadores, se ausentando o Vereador 155 

Rubiney de Miranda Braga no processo de votação. Plenário das Sessões José 156 

Maia de Sousa, às onze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de março de dois 157 

mil e dezenove.      158 

Presidente: Maria de Lourdes de Souza 159 

1º Secretário: Amarildo Rodrigues dos Santos 160 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior –  161 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  162 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso - 163 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 164 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  165 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 166 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   167 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos -  168 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves - 169 


