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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas e 1 

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

Belterra, sob a direção do senhor Presidente Ulisses José Medeiros Alves, como 3 

Primeira Secretária  Vereadora Maria de Lourdes de Souza e Antonio Rocha Junior 4 

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

aberta a Sessão, passando a palavra aos Vereadores para as considerações 6 

iniciais. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os 7 

cumprimentos relatou que moram em Belterra e pregam a geração de emprego e 8 

renda no município, onde isso lhe trás preocupação. Falou que algumas situações 9 

lhe chamam atenção como o seletivo da SEMED, pois professores com quinze 10 

anos de experiência, nasceram e se criaram no município ficaram fora, onde 11 

segundo informações professores que vieram de Manaus com oito anos de 12 

experiência ficaram com a vaga no seletivo, e a população do município tão 13 

carente por emprego, como é que vão explicar aos munícipes uma situação dessa. 14 

Que é lei, mas será que vem ajudar o município a se desenvolver?, pois os que 15 

vieram de outras cidades se quer gastarão no comércio local. O Vereador Alaildo 16 

Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos de estilo, disse que o professor 17 

Ivomar com quase trinta anos de experiência ficou de fora do seletivo. Frisou que 18 

enquanto Vereadores se quiserem fazer alguma coisa tem que tirar do bolso, pois 19 

se for através de ofício ou emenda passarão quatro anos e nada será feito. Que na 20 

Sessão passada foi falado que Belterra tinha nove médicos. Que na sexta feira, dia 21 

vinte e cinco no mês em curso esteve no hospital, e a situação é bem diferente do 22 

que é pregada, a estrutura está ótima, porém no atendimento deixa a desejar. Que 23 

o doutor Paulo Henrique solicitou uma ressonância com urgência para o paciente 24 

que estava acompanhando, e mesmo assim a ambulância foi negada, e uma 25 

particular cobrou setecentos reais. Que as ambulâncias é para carregar somente 26 

os da panelinha?.  Outra reivindicação foi quanto ao atendimento da enfermeira 27 

Glenda, onde uma pessoa dessas não poderia estar chefiando a emergência de 28 

um hospital, pois educação deixa a desejar, deixando a ressonância no quarto em 29 

que o paciente estava, dizendo que o médico só retornaria em caso de urgência, 30 
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ou no dia seguinte após o meio dia. Que chamou a mesma e disse que não queria 31 

se envolver no seu trabalho, porém a mesma já mudou a história e disse que o 32 

médico já estava no hospital. Que todos sabem que o médico ganha quarenta mil 33 

reais por mês, e não há agilidade em saber o problema do paciente. Que ouve 34 

muito a Vereadora Maria de Lourdes falar da OS para que tenham agilidade na 35 

emergência do municipal, porém não há ao menos no hospital de Belterra. Frisou 36 

que quem não é da terra o compromisso é pouco, não gasta em Belterra, e quem 37 

acaba sentindo a realidade é o povo. Que no hospital de Belterra há dois pesos e 38 

duas medidas, onde o horário de visita e de quinze às dezesseis horas, viu um 39 

senhor implorando para ver o sogro e a enfermeira não deixou, e depois chegaram 40 

duas pessoas bem vestidas e adentraram. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, 41 

do DEM, Líder do governo, pediu uma parte e solicitou que esta Casa encaminhe 42 

ofício a secretária de saúde para averiguar a situação. Que o Nobre Vereador 43 

possa fazer a reclamação junto à ouvidoria da Prefeitura. O Vereador Jurandy 44 

Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos de estilo, relatou que a 45 

Comissão de Educação esteve reunida com a secretária para verificar os 46 

questionamentos quanto ao processo seletivo da SEMED. Que segundo 47 

informações as declarações expedidas não especificavam a área de atuação, onde 48 

os que se sentiram lesados no primeiro momento deveriam entrar com recurso e 49 

cada caso seria avaliado. Que o processo foi realizado de forma séria, onde em um 50 

seletivo a documentação deve ser entregue na íntegra. Falou que apesar do 51 

período chuvoso a equipe da SEMOVI está realizando trabalhos emergenciais nas 52 

estradas da Flona do Tapajós. Quanto às colocações do Vereador Alaildo Abreu ao 53 

atendimento no hospital do município deve ser apurada. O Vereador Jonas Palheta 54 

dos Santos, Líder do PSD, não fez uso da palavra. A Vereadora Auseni da Silva 55 

Monteiro, Líder do PSDB, não se pronunciou. O Vereador Rubiney de Miranda 56 

Braga, Líder do PP, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador 57 

José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos de estilo, 58 

relatou que a Comissão de Transportes, precisa verificar em loco o trator da 59 

agricultura, onde segundo informações as peças do trator foram colocadas e 60 
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depois retiradas. Que foi por duas vezes na SEMOVI e não conseguiu falar com o 61 

secretário. Outra demanda é quanto ao processo seletivo, onde a Comissão de 62 

Educação esteve na secretaria e a informação é que a declaração emitida pelo RH 63 

da Prefeitura não atendia o que diz o edital, que deveria apresentar certidão que 64 

constasse o tempo de experiência na área pretendida, onde todos os recursos 65 

foram indeferidos, mesmo fazendo a retificação. Que em conversa com quem 66 

entrou com recurso, relataram que o RH da Prefeitura sabe que o servidor ocupa 67 

determinado cargo, porém não tem condições de dizer qual a disciplina que o 68 

professor trabalha, pois nos contracheques vem especificado como professor. Que 69 

a Comissão de Educação esteve solicitando respostas por escrito da SEMED. 70 

Expôs que esteve no km 108, e a comunidade reivindica a extensão do Luz Para 71 

Todos, deixando entre quinze a vinte famílias sem energia, e apresenta indicação. 72 

O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do governo, após os 73 

cumprimentos de estilo, relatou que o professor até o quinto ano não dar aula 74 

apenas para uma matéria, onde gostaria de entender o edital, pois do maternal ao 75 

ensino infantil não há disciplina específica. Que dizem que é Líder do Governo e 76 

amigo do prefeito, porém as correções devem ser feitas e explicações dadas para 77 

que não haja dúvidas. Que possam solicitar da secretária informações quanto às 78 

questões elencadas. Relatou que o servidor não está trabalhando de graças, e seu 79 

pagamento é pago pelo usuário, e o mesmo deve ter a calma em repassar as 80 

informações devidas e realizar um bom atendimento. Relatou que com a parceria 81 

do Vereador Jurandy Batista conseguiram do ICMBio a doação de uma 82 

carregadeira hidráulica que está em Itaituba, onde vão em caravana e já convidou 83 

o Vereador Alaildo Abreu que é mecânico por excelência. Quanto ao trator da 84 

agricultura a informação que obteve é que a pessoa que trouxe as peças cobrou 85 

um preço extrapolado e o secretário não atestou a nota e não aceitou fazer o 86 

pagamento. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, após os 87 

cumprimentos de estilo, iniciou prestando contas da viagem que realizou a capital 88 

do estado. Que apresentou requerimento junto à secretaria estadual de transportes 89 

solicitando o término do asfaltamento da PA 443 que liga a BR 163 ao Aramanaí, 90 



 

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

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA, 
REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
 

4/8 
 

 

havendo conclusão de uma parte por meio de emenda parlamentar do deputado 91 

Antonio Rocha. Que fez o protocolo junto à secretaria de transporte e anexo a 92 

declaração de sua presença na referida repartição, onde não foi passear em 93 

Belém, e posteriormente repassou a documentação a secretaria desta Casa. Que 94 

esteve no TCM em razão de solicitação da Presidência da Casa, onde realizou os 95 

devidos protocolos, repassando as devidas diligências ao senhor Presidente. Fez-96 

se presente na Casa Civil, e por meio do Chefe Parsifal Pontes garantiu melhorias 97 

para Belterra, e independente dos municípios terem ajudado o atual governador 98 

não serão prejudicados. Que fica feliz de ter um governador deste modo, que não 99 

persegue ninguém, conquistando os que foram adversários nas eleições, um gesto 100 

nobre que mostra a mudança na política, onde estão no tempo da conquista e não 101 

de perseguir ou demitir. Que neste momento acontece uma reunião no ICMBio com 102 

moradores de Itapaiúna a São Domingos, onde não sabe se o Vereador Jurandy 103 

Batista é conhecedor, pois lhe ver como represente da Flona. Que a reunião é 104 

quanto à ponte do Jamaraquá, pois ver a dificuldade das pessoas no trajeto, onde 105 

foi convidado, porém houve inviabilidade em razão da sessão, mas colocou-se a 106 

disposição. Que há duas semanas se reuniu com prefeito e fez duas solicitações, 107 

uma a conclusão da reforma da escola Manoel Garcia da Vila 129, um pedido que 108 

fez há dois anos, e o mesmo lhe garantiu e autorizou a secretária a iniciar as obras. 109 

Que no dia anterior conversou com a Secretária de Educação no corredor da 110 

Câmara e a mesma lhe falou que iria fazer um café para reunir as pessoas para o 111 

início das obras. Que as pessoas da Vila 129 pelo que sabe não estão precisando 112 

de café e sim de escola para os seus filhos, por mais pobre que a pessoa seja tem 113 

café todos os dias em sua casa, onde a mesma deve estar se equivocando com o 114 

seu trabalho. Que a outra solicitação foi quanto à reforma ou troca da base da 115 

caixa d’água de Nova Olinda, onde reuniu com o secretário e a comunidade e as 116 

obras iriam iniciar. Que em conversa com o secretário o mesmo lhe repassou que 117 

está tendo dificuldades em conseguir um orçamento, e pediu que fosse atrás, 118 

porém é Vereador, ou o secretário é competente de mais para conseguir um 119 

orçamento?. Que acordos não estão sendo cumpridos, empurrados com a barriga. 120 
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Relatou que em conversa com o seu amigo pessoal Sérgio Cardoso, reforçou que 121 

na vida tudo tem um limite, onde foi paciente e esperou por dois anos, sempre 122 

deixando em primeiro plano os projetos do governo, recuando e ajudando, porém 123 

não viu o reconhecimento do governo com o seu Partido. Falou que tem sim alguns 124 

empregos no governo que não passam de um salário mínimo. Que sempre foi da 125 

base, nunca mudou, e sempre que precisava esteve do lado. Disse ao Vereador 126 

Sérgio Cardoso que lhe tem como amigo e foi o intermediário e porta voz das 127 

negociações, que nesta data sai da base do governo, onde sempre lhe falou que 128 

no dia que saísse lhe preveniria antes, porém se resolvessem o assunto 129 

continuaria, pois cada um tem o seu projeto e devem respeitar. Que está saindo 130 

por apenas esse motivo, o não reconhecimento do MDB. Frisou que os cargos que 131 

tem estão à disposição do governo. Falou que só tem uma palavra, onde quando 132 

vai não volta e essa é definitiva, entretanto está aberto ao diálogo, e todos os 133 

projetos que for para benefícios da população será favorável. Agradeceu o Prefeito 134 

pelos empregos, onde sabe que é pouco, porém para as pessoas faz falta. A 135 

Vereadora Maria Lourdes de Souza, Líder do DEM, após os cumprimentos 136 

regimentais parabenizou o empenho do Vereador Jonas Palheta na melhoria do 137 

campo de futebol da unidade. Congratulou o Vereador Antonio Rocha Junior por 138 

buscar junto ao Governo do Estado melhorias para o município. Que o Helder 139 

Barbalho é governador do Pará, e as palavras que usou na solenidade em 140 

Santarém sejam abençoadas, com o tratamento de igualdade aos municípios. 141 

Quanto a PA 443 o governo anterior fez duas promessas, uma foi do próprio 142 

governador Jatene quando esteve em Aramanaí. Que em seguida o município 143 

recebeu uma equipe a qual esteve acompanhando, e foi constatado que faltava 144 

seis quilômetros e até o momento não entende o porquê de não haver chegado a 145 

seu destino final. Relatou que esta Casa esteve sediando reunião com a polícia 146 

civil e os prejudicados com os assaltos ocorridos no município. Quanto ao assalto 147 

no Cajutuba de quatorze televisores, foram dezoito, sendo maior o prejuízo do 148 

empresário.  Enfatizou que houve o assalto no ônibus que faz linha de 149 

Belterra/Santarém/Belterra. Que segundo informações do delegado os inquéritos 150 
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estão em andamento, não somente na Delegacia do município, mas na 151 

superintendência estadual. Que no dia anterior houve o encontro entre a SEMED, 152 

UFOPA e MPE nesta Casa, para orientações aos gestores e coordenadores 153 

pedagógicos quanto a Lei n° 10.639/2003 e Lei n° 11.645/2008. Relatou que a 154 

Comissão de Meio Ambiente estará verificando junto a SEMAT a questão do areal. 155 

Que a Comissão de Educação esteve junto a SEMED verificando o processo 156 

seletivo e estão no aguardo da resposta documentada para finalizar o relatório. 157 

Findou parabenizando a Vereadora Auseni Monteiro pela formatura na área de 158 

Psicologia. Logo após o senhor presidente concedeu intervalo de cinco minutos. 159 

Após o intervalo o Senhor Presidente passou a palavra a primeira secretária para 160 

leitura dos documentos em pauta. Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara 161 

Municipal de Belterra, realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil 162 

e dezenove. A mesma foi aprovada com retificações. O Vereador Rubiney de 163 

Miranda Braga, do PP, pediu um aparte e relatou que consta na ata aprovação por 164 

unanimidade da Sessão de Posse realizada dia primeiro de janeiro, porém não 165 

esteve presente, assim como o Vereador José Helivelton. Indicação n° 01/2019 de 166 

autoria do Vereador José Helivelton de Noronha Lima – solicita que o senhor 167 

Prefeito Jociclélio Castro Macedo interceda junto ao Conselho Gestor do Programa 168 

Luz Para Todos no Estado do Pará para a conclusão da eletrificação rural em um 169 

trecho de 3(três) quilômetros localizado na comunidade de Santa Luzia, Km 108 da 170 

BR 163 no  município de Belterra. Aprovada por unanimidade. Logo após o senhor 171 

Presidente passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. O 172 

Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, agradeceu o senhor Vonei na 173 

doação de três toneladas de calcário para o campo da Unidade. Frisou quanto aos 174 

comentários mentirosos em relação ao seu discurso na Sessão anterior, onde não 175 

chamou nenhum blogueiro de beroteiro. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder 176 

do PV, agradeceu a Deus pela oportunidade. Disse que esta Casa Legislativa está 177 

trabalhando pelo bem estar da população. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, 178 

do PT, agradeceu os presentes na Sessão. Reforçou a necessidade de 179 

atendimento humanizado no hospital do município. O Vereador Amarildo Rodrigues 180 
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dos Santos, Líder do PSC, quanto à solicitação do Vereador José Helivelton relatou 181 

que enquanto esteve na SEMAF, agilizou o estudo de viabilidade de energia 182 

elétrica para algumas localidades, onde o administrador precisa ter essa visão. Que 183 

foi um dos secretários mais massacrado, pois assumiu no momento em que o 184 

Executivo Municipal estava completamente endividado, fruto de gestões anteriores. 185 

O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, agradeceu a Deus pela 186 

oportunidade. Relatou que foi informado que a passagem de ônibus para Santarém 187 

houve o aumento para oito reais, onde esta Casa precisa averiguar a situação. O 188 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, agradeceu a Deus pela 189 

oportunidade. Disse que o Partido Progressista é favorável aos Projetos que são 190 

para o bem da população. Que as Sessões realizadas desde o início do ano há 191 

presença maciça da população.  A Vereadora Auseni Monteiro da Silva, Líder do 192 

PSDB, agradeceu a Deus pela oportunidade. Sugeriu que as atas sejam lidas em 193 

Plenário e depois repassadas aos Vereadores para assinatura. A Vereadora Maria 194 

de Lourdes de Souza, Líder do DEM, solicitou que no momento da leitura da ata 195 

possa haver mais atenção dos Nobres Vereadores. Que esta Casa não pode ficar 196 

indiferente com o aumento das passagens, pois há inúmeras reclamações em 197 

razão da qualidade do serviço ofertado pelas empresas e a quantidade de viagens 198 

que dá no centro de Santarém para poder seguir viagem para Belterra.  O senhor 199 

Presidente agradeceu a presença de todos e relatou que esta Casa verificará junto 200 

aos órgãos competentes a situação do aumento das passagens. Nada mais 201 

havendo a registrar o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, 202 

que contou com a presença de todos os Vereadores. Plenário das Sessões José 203 

Maia de Sousa, às onze horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e nove de 204 

janeiro de dois mil e dezenove.      205 

Presidente: Ulisses José Medeiros Alves - 206 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Souza -  207 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior -  208 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  209 
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Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 210 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro –  211 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 212 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  213 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 214 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   215 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos – 216 


