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

quinze minutos, teve inicio a quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 2 

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

como Primeira Secretária Vereadora Auseni da Silva Monteiro e Antonio Rocha 4 

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

declarou aberta a Sessão. Posteriormente justificou a ausência do Senhor 6 

Presidente Ulisses José Medeiros Alves conforme Portaria n° 008/2019 de 11 de 7 

fevereiro de 2019 e do Vereador Sérgio Cardoso de Campos de acordo com a 8 

Portaria n° 007/2019 de 11 de fevereiro de 2019. Passou a palavra aos Vereadores 9 

para as considerações iniciais. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após 10 

os cumprimentos regimentais relatou que por serem taxados Vereadores de 11 

oposição não participam de nada que acontece no governo, pois ao menos para as 12 

reuniões são convidados. Que em Sessões anteriores o Vereador Sérgio Cardoso 13 

relatou que em Belterra a nove médicos, e o município estaria bem servido, porém 14 

no km 135 a última vez que houve médico foi em dezembro. Que  no PSF Bela 15 

Terra, ficou o mês de dezembro sem atendimento odontológico, pois o doutor 16 

Flávio estava de férias, e seu atendimento deveria de segunda a sexta feira, porém 17 

em razão da redução salarial o mesmo atende dois dias. Que solicitou a relação 18 

dos médicos que trabalham no município, com horário de atendimento para que 19 

pudessem fazer as cobranças, porém não foram atendidos na solicitação. Relatou 20 

que trabalha em Santarém e o Prefeito é pontual em seu trabalho no Hospital 21 

Municipal daquele município, pois o mesmo entra às dezenove horas. Que no 22 

município quem quiser ser visto tem que fazer manifestação, caso contrário 23 

continua da mesma forma. Relatou que no km 135 há um local que está de difícil 24 

acesso, com crateras de grandes proporções. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 25 

Santos, Líder do PSC, não fez uso da palavra. O Vereador Jonas Palheta dos 26 

Santos, Líder do PSD, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os 27 

demais presentes. Relatou que o governo está trocando a tubulação de água da 28 

Estrada 01, pois a atual está com mais de oitenta anos e segundo a SEMSA vem 29 



 

PODER LEGISLATIVO                              
CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA 
VILA AMERICANA Nº 213 CENTRO     CEP: 68143 – 000 
CGC: 01.614.120/0001 – 41FONE/ FAX: 35581152  
 

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA, 
REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 
DEZENOVE. 
 

2/9 
 

 

prejudicando a saúde em razão do ferrugem. Falou sobre a reforma da escola 30 

Manoel Garcia de Paiva, pois algumas injustiças infelizmente são cometidas. Que 31 

no início do ano de dois mil e dezessete o ex secretário de educação Davirley 32 

Sampaio foi convidado para uma reunião no barracão comunitário, onde sugeriram 33 

a reforma do referido educandário, onde muitas pessoas ajudaram 34 

financeiramente, pois não há verba específica para recuperação do antigo prédio, 35 

sendo feito na base da vontade, em parceria com o governo, Vereadores e 36 

principalmente da comunidade. Que a escola esteve abandonada por seis anos 37 

sem ninguém tomar uma iniciativa, assim como a creche da Estrada 08. Que a 38 

nível nacional oito estado brasileiros decretaram calamidade pública e Belterra está 39 

de parabéns por realizar os pagamentos em dias. O Vereador José Helivelton de 40 

Noronha Lima, Líder do PT, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os 41 

demais presentes. Enfatizou que esteve na BR 163, e reuniu com um grupo de 42 

comunitários que reivindicavam a recuperação imediata na cabeceira da ponte do 43 

igarapé do Branco, onde se providências não forem tomadas deverão usar as rotas 44 

do km 130 ou km 140. Quanto à escola Manoel Garcia de Paiva em reunião os 45 

Vereadores se propuseram contribuir financeiramente, onde na época um grupo de 46 

mulheres estava a frente, e parabeniza a todas pelo engajamento. Que se 47 

entristece por haver rivalidade política partidária, onde ajudam, entretanto no 48 

momento de prestigiarem são esquecidos.  Relatou que o legislador não tem a 49 

máquina pública para auxilio e acabam por financiar com recursos próprios. Que se 50 

realmente funcionar a encanação de água na Estrada 01 beneficiará muitas 51 

pessoas, porém não viu o projeto com assinatura de um engenheiro que atenda as 52 

especificações, onde na ânsia de resolver um problema acaba-se criando outro. 53 

Exemplificou com o ocorrido na Estrada 08, onde foi colocada encanação do canto 54 

da Estrada 01 até a Escola Darcy Vargas, uma ação do ex Vereador José Maia, 55 

porém não houve êxito em razão da encanação ser de outra bitola. O Vereador 56 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos regimentais, relatou 57 

que a comunidade de Pedreira está se mobilizando para que junto a SEMED se 58 

faça a conclusão da escola da referida comunidade. Da mesma forma a 59 
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comunidade de Boa Esperança km 68 foi agraciada com projeto de construção de 60 

uma escola. Quanto a questão dos médicos, relatou que precisam verificar a 61 

situação, pois o profissional não pode fazer sua agenda da forma que quer, onde a 62 

população precisa ser atendida. Que apresentará nesta Casa Requerimento 63 

solicitando bloqueteamento nas ruas Raimundo Crone, Viveiro I e Americana. O 64 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, não fez uso da palavra. O 65 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, após os cumprimentos de estilo, 66 

relatou que a encanação colocada na Estrada 01 o Vereador José Helivelton fez 67 

colocação correta, pois precisa de acompanhamento. Disse aos Nobres 68 

Vereadores que não sabe se os mesmos têm conhecimento, mas a tubulação que 69 

está sendo tão comentada esqueceram de dizer quem foi que trouxe de Belém, 70 

que veio através da sua pessoa caso contrário estava lá até o momento, pois 71 

segundo alegações do Prefeito não tinha dinheiro para pagar o frete. Que 72 

solicitaram que agilizasse e assim fez, trazendo uma carrada de tubo, doze macas 73 

para o hospital, uma ranger, doze computadores e doze caixas de material de 74 

expediente, e até o momento não recebeu nem o frete ou um obrigado do governo. 75 

Disse que é muito bom dar tchau com o chapéu dos outros, onde por não fazer 76 

mais parte do governo estão esquecendo este detalhe, porém quando mandou 77 

para o município não foi pelo Prefeito ou Prefeitura e sim pelo povo que estava 78 

precisando. Que esteve conversando com o Governador do Estado Helder 79 

Barbalho e o mesmo cientificou que independente de terem trabalhado contra o 80 

mesmo irá ajudar Belterra, pois foi eleito pelo povo e não pelos Prefeitos. Relatou 81 

que deixará uma dica, onde quando quiserem resolver os problemas de Belterra, 82 

que formem uma comissão e vá ao seu gabinete tirar uma foto e postar, e no outro 83 

dia com toda a certeza uma comissão estrá resolvendo os problemas. Que esteve 84 

no ICMBio a pedido de uma comissão do Tapajós para resolver o problema da 85 

estrada do Jamaraquá, e uma semana depois a Prefeitura estava presente, onde 86 

postou no facebook dizendo que já sabia qual o problema, mas não citou. Que na 87 

reunião no ICMBio foi informado que o problema não estava neles e sim no 88 

governo, pois há mais de ano havia autorizado a resolução do problema, onde a 89 
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Prefeitura oficializou por meio de documentos que as obras iniciariam em dois mil e 90 

vinte e um, como se o mandato fosse de cinco anos ou jogando para outro gestor, 91 

mas depois das fotos publicadas parece que já vai desenrolar. Que recebeu uma 92 

comissão de professores e o diretor eleito da Escola Waldemar Maués, que 93 

solicitou para intervir junto a reforma da escola, onde mandou fotos diretamente 94 

para o governador e o Secretário Henderson Pinto. Que protocolou no centro de 95 

governo, para que ao menos as carteiras sejam trocadas. Que no dia seguinte uma 96 

equipe do governo já estava no educandário e levaram os professores para a 97 

prefeitura e tiraram foto e postaram na página do Executivo, e que já haviam falado 98 

com Eraldo Pimenta, Senador, Bolsonaro e o problema seria resolvido. Falou que 99 

deixará o recado, se quiserem resolver os problemas das comunidades e só ir com 100 

a sua pessoa tirar uma foto, postar que rápido será resolvido. Que esteve no 101 

Tapajós e o representante de dentro da Flona Vereador Jurandy Batista falou da 102 

escola de Pedreira, mas esqueceu da estrada para chegar no educandário, pois 103 

não está fácil o acesso. Falou que na gestão do Prefeito Geraldo Pastana, muitos o 104 

criticavam, dizendo que o mesmo era meio a meio, e hoje o governo atual que 105 

criticava tanto está fazendo a mesma coisa ou até pior, pois ao invés de contratar 106 

empresa para estar fazendo o trabalho, colocam o povo para fazer o trabalho da 107 

prefeitura, porém necessitam e são obrigados a se sujeitar. Disse que o povo de 108 

Belterra é parceiro. Quanto a Escola Manoel Garcia de Paiva foi o seu primeiro 109 

requerimento solicitando a reforma, porém a secretária desta Dhenna Feitosa não 110 

prestou atenção e colocou construção, entretanto a mesma é sobrecarregada 111 

fazendo o trabalho de todos. Disse que graças a Deus com a ajuda da 112 

comunidade, Vereadores inauguraram uma parte da escola Manoel Garcia de 113 

Paiva. Que fez uma postagem e o senhor Lilico realizou o comentário dizendo que 114 

não foi construída e sim reformada a referida escola.  Enfatizou que gostaria de 115 

falar ao senhor Lilico tomar cuidado, pois qualquer hora dessas a algema estará 116 

nos braços dele, e o mesmo sabe o que está falando, pois quando solicita pedido 117 

de habeas corpus em Belém, e o desembargador nega é porque tem coisa errada 118 

e quem solicita antecipado é quem tem culpa, onde gostaria de dizer a este garoto 119 
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olhar bem a sua traseira, para não dizer outra coisa, pois sabe tudo o que está se 120 

passando, estando tudo documentado e se quiser falar besteira está aí para 121 

publicar. Que o mesmo fique pianinho, pois está de olho, monitorando, onde sabe 122 

quem é quem, quem belisca e quem não belisca, e é só mexer com a sua pessoa 123 

que irão ver, começará a soltar a língua e falará a verdade que possa provar. A 124 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, após os cumprimentos 125 

regimentais, relatou que iniciará seu discurso dizendo ao Vereador Antonio Rocha 126 

Junior que o mesmo deve se acostumar com a ingratidão, onde o Vereador José 127 

Helivelton colocou que não é convidado para as inaugurações, sendo comum isso 128 

no meio político. Que um dia um político lhe falou que a política é dinâmica, um dia 129 

você está em cima e no outro está por baixo, um dia não é nada e no outro é a 130 

pessoa mais influente. Que bom que hoje o Nobre Vereador está por cima, onde 131 

tem o governador que diz que Belterra não será excluída. Enfatizou que o 132 

município não tem que ser excluído, pois é governador do Pará, e apesar do 133 

Prefeito não ter lhe apoiado, não lhe tira a responsabilidade de cuidar de Belterra. 134 

Quanto às fotografias, relatou que tirará uma foto com o Nobre Vereador na frente 135 

de uma lotérica para ver se ganha na mega sena, pois é o homem da foto. Disse 136 

que tem seu posicionamento quanto ao governo, porém elogia quando é preciso, 137 

onde a comunidade está ajudando a colocar a tubulação para o abastecimento de 138 

água. Parabeniza a comunidade de Santa Luzia pela reforma da escola, onde se 139 

não fosse pelos mesmos talvez não teriam êxito, havendo a ajuda de alguns 140 

Vereadores e Executivo, entretanto o mérito é da comunidade. Quanto ao horário 141 

dos médicos, disse que é contra chegar dez horas enquanto as pessoas aguardam 142 

desde as cinco horas da manhã para uma consulta. Que ao haver o contrato dos 143 

médicos, deve estar claro o horário de entrada e saída, e não havendo 144 

cumprimento chama outro profissional. Relatou que hoje Belterra respira melhor, 145 

em comparação as outras gestões, onde recebe-se recursos e convênio do 146 

Governo Federal, e os funcionários não recebe mais salários atrasados, pois 147 

quando esteve assumindo a SEMSA por quinze dias tinha funcionário com dez 148 

meses de salário atrasado. Que o governo que não tem oposição não anda, 149 
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permanecendo acomodado. A Senhora Presidente expôs que a Comissão de Meio 150 

Ambiente desta Casa esteve no ICMBio a convite da Secretária de Meio Ambiente, 151 

presente o jurídico do executivo. Que na ocasião foi colado que há quatorze anos, 152 

no governo Geraldo Pastana preocupado com o ir e vim dos comunitários 153 

ribeirinhos fez a abertura da estrada e foi multado no valor de cinquenta mil reais, 154 

gerando ação judicial. Que no mandato passado não houve manifestação e no 155 

atual a mesma foi julgada e a Prefeitura condenada como réu. Que foi elaborado 156 

um novo cronograma e um estudo topográfico, realizado pela SEMAT e viabilidade 157 

econômica pelo engenheiro civil. Logo após foi passada a palavra a Primeira 158 

Secretária para leitura dos documentos em pauta. Ata da Terceira Sessão 159 

Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada aos cinco dias do mês de 160 

fevereiro de dois mil e dezenove. A mesma foi aprovada por unanimidade com 161 

retificações. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, enfatizou 162 

que no início consta que a emenda do deputado Beto Salame é de uma 163 

ambulância, porém foi para aquisição de um carro de apoio. Requerimento n° 164 

01/2019 de autoria do Vereador Rubiney de Miranda Braga – solicita trabalho de 165 

iluminação pública nas comunidades de Aramanaí e Cajutuba, em apreciação. 166 

Requerimento n° 02/2019 de autoria do Vereador Rubiney de Miranda Braga – 167 

solicita trabalho de terraplanagem no ramal do Capim, comunidade da Revolta, em 168 

apreciação. Indicação n° 02/2019 de autoria do Vereador José Helivelton – Solicita 169 

a recuperação urgente da cabeceira da ponte do igarapé do Branco, travessão do 170 

km 135, distrito de Galileia. Aprovado por unanimidade. Indicação n° 01/2019 de 171 

autoria da Vereadora Maria de Lourdes – solicita construção de muro na escola 172 

municipal São Pedro km 50 da BR 163. Aprovada por unanimidade. Ofício n° 173 

01/2019 encaminhado a Presidência da Casa pela comissão de moradores da 174 

Estrada 10, com abaixo assinado – solicitação de iluminação pública. A Senhora 175 

Presidente relatou que estará encaminhando solicitação ao Secretário de 176 

Infraestrutura. Logo após foi passada a palavra aos Vereadores para as 177 

considerações finais. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que 178 

esta Casa articulou diálogo entre usuários do transporte coletivo e empresários, 179 
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onde puderam ouvir os dois lados. Que o Presidente da Casa foi inteligente em 180 

usar do espaço, onde mesmo não resolvendo a situação, houve encaminhamentos. 181 

O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, prestou condolências 182 

aos familiares do senhor Messias. Relatou que já esteve conversando com o 183 

Senhor Prefeito quanto à iluminação pública e terraplanagem na Estrada 10, e foi 184 

informado que as caçambas deram problemas assim como a patrol, e resolvida a 185 

situação os trabalhos serão realizados. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, 186 

Líder do PSD, expôs que foi realizada pela SEMOVI limpeza na pista do aeroporto 187 

e uma equipe da aeronáutica e ANAC estiveram visitando o local. Que é uma 188 

conquista para o município, uma vez que coisas que há uma década estavam 189 

abandonadas estão voltando a funcionar. Que uma empresa será montada 190 

ofertando de quinze a vinte empregos com funcionamento de um aeroclube. O 191 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, parabenizou a Estrada 10 192 

pela cobrança do direito a iluminação pública. Que no passado cobrava-se muito a 193 

iluminação pública, e recentemente chegou o material, sendo interessante que a 194 

Câmara faça um documento em nome de todos os Vereadores solicitando a 195 

efetivação dos serviços. Quanto às estradas expôs que é uma incoerência muito 196 

grande fazer trabalho de terraplanagem no inverno. Falou que é uma prática da 197 

administração que está e as que passaram só raspar as estradas. Parabenizou 198 

todos os envolvidos na reforma da Escola Manoel Garcia de Paiva. O Vereador 199 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, quanto à ponte do Jamaraquá relatou que é 200 

um processo antigo, onde o governo foi condenado a pagar multa e desde que se 201 

assumiu buscou-se resolver o problema. Que no primeiro momento foi realizado 202 

um projeto em que extrapolava o tempo em que o Prefeito estaria no poder, onde 203 

posteriormente foi reajustado. Que nos últimos anos foram realizados 204 

levantamentos e estudos topográficos que embasam a elaboração de um projeto 205 

de engenharia bem preparado. Que inúmeras vezes foi no local, e ajudou a realizar 206 

levantamentos. Relatou que a situação parece fácil de resolver, porém não estar. O 207 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, pediu um aparte para 208 

relatar que as comunidades do tapajós sempre ficam a margem de tudo e graças  209 
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alguns projetos do Saúde Alegria, COOMFLONA acabam por ser atendidos caso 210 

contrário seria mais um peso para a administração. Que os órgãos Federais 211 

deveriam está juntos, não dificultando e sim apontando os caminhos, e até mesmo 212 

apoiando com recursos financeiros. Que haverá uma comitiva de Ministros na 213 

Região, onde será construída uma ponte que atravessará o rio Amazonas, porém 214 

para fazer uma ponte que não dar vinte metros há embargos e multas. O Vereador 215 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, falou que o Projeto Saúde Alegria e 216 

COOMFLONA são parceiros das comunidades, e os órgãos fiscalizadores 217 

deveriam ajudar.  Relatou que esteve visitando a Comunidade de São Jorge, onde 218 

apresentará requerimento solicitando muro na requerida escola. O Vereador 219 

Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, relatou que o deputado Beto Salame 220 

destinou emenda parlamentar no valor de duzentos mil reais para a comunidade de 221 

São Jorge, onde foi compra uma Amarok, onde aguarda a confirmação do 222 

deputado se irá fazer a entrega do veículo. O Vereador Antonio Rocha Junior, do 223 

MDB, relatou que o secretário de estado Henderson Pinto lhe informou que o 224 

professor Dirceu estará realizando visita na escola Waldemar Maués. Que 225 

realmente como colocado pelo Vereador Jurandy Batista a estrada do Jamaraquá 226 

estava programado os trabalhos para dois mil e vinte e um, onde agradece o 227 

mesmo por dar fé as suas palavras. A Senhora Presidente solicitou a atenção dos 228 

Vereadores, pois após o término da Sessão a comissão da Escola Manoel Garcia 229 

de Paiva reunirá com os Nobres. Nada mais havendo a registrar a senhora 230 

Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a presença de 231 

noves Vereadores. Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e 232 

quinze minutos do dia doze de fevereiro de dois mil e dezenove.      233 

Presidente: Maria de Lourdes de Souza -  234 

1ª Secretária: Auseni da Silva Monteiro 235 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior -  236 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  237 
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Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 238 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 239 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  240 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 241 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   242 


