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

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

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

como Primeira Secretária Vereadora Maria de Lourdes de Souza, e Antonio Rocha 4 

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

declarou aberta a Sessão, ressaltando que o segundo momento é destinado as 6 

considerações finais, ficando o primeiro expediente para os discursos dos Nobres. 7 

Passou a palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. O Vereador 8 

Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, não fez uso da palavra. O Vereador 9 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos regimentais expôs a 10 

dificuldades que as comunidade mais distantes estão tendo para chegar ao centro 11 

do município e junto a SEMOVI estavam mobilizando uma ação, porém 12 

infelizmente não foi possível devido a precariedade do maquinário. Relatou que 13 

alguns dos Vereadores viajarão a Brasília, DF, em busca de recursos para o 14 

município. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos 15 

regimentais, falou que lhe chamou atenção uma postagem do Prefeito 16 

homenageando o Deputado Eraldo Pimenta por ter feito requerimento ao governo 17 

do estado para recuperação da escola Waldemar Maués, onde os Vereadores 18 

apresentam requerimentos e infelizmente não são aplaudidos. Que nesta Casa 19 

estiveram presentes deputados do Partido dos Trabalhadores para entrega de um 20 

carro e cem mil reais em recursos ao Executivo e juntamente com os Vereadores 21 

José Helivelton e Sérgio Cardoso foram os únicos a comparecer no Plenário. Que 22 

dizem para intercederem junto aos deputados para destinar emendas 23 

parlamentares ao município, porém mandarão para onde há um maior domínio.  24 

Relatou que o senhor Baiaca quando fala algo nas redes sociais quanto à estrada 25 

do Tapajós, os populares caem encima dos Vereadores, e muita das vezes 26 

pessoas do lado do governo, tirando a carga de quem é pra ser. Relatou que 27 

moradores da BR 163 gostariam que houvesse a construção de paradas de ônibus. 28 

O Senhor Presidente expôs que foi Vereador na gestão do prefeito Geraldo 29 
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Pastana e foi quem mais fez requerimento nesta Casa e nunca foi atendido, e não 30 

era seu, mais reivindicações da população. Que a Presidência da Casa fará as 31 

cobranças necessárias, quanto às solicitações feitas ao Executivo. O Vereador 32 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos regimentais 33 

agradeceu o Prefeito pelo convite para acompanhar a comitiva à Brasília-DF, em 34 

busca de emendas e investimento para o município. Que uma das obrigações do 35 

Vereador é fiscalizar e tem o hábito de visitar as secretarias para saber como anda 36 

os trabalhos. Relatou que esteve visitando o Conselho Tutelar, que atualmente 37 

conta com melhor estrutura, possuindo veículo novo para realizar as ações. Que o 38 

Vereador José Helivelton apresentou requerimento solicitando melhorias na via do 39 

km 135, na Cabeceira do Igarapé do Branco, uma vez que oferece riscos a quem 40 

transita no local. Que esteve na SEMOVI e foi informado que não há licitação para 41 

reposição de peças para o ano em curso e a caçamba está quebrada. Relatou que 42 

a viagem a Brasília será importantes, pois o município precisa de maquinários e 43 

investimentos nas estradas, pois caso contrário no próximo inverno Belterra 44 

passará pela mesma decadência. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do 45 

DEM, Líder do Governo, após os cumprimentos regimentais relatou que outrora 46 

participou da entrega do veículo destinado ao município, por meio de emenda 47 

parlamentar do deputado do Partido dos Trabalhadores. Que agradece todos os 48 

Senadores, Deputados Federais que destinaram emendas para o município. 49 

Relatou que o Executivo em convênio com a Federação gastou mais de vinte mil 50 

litros de óleo diesel para arrumar as estradas da Flona. Que por meio da ajuda do 51 

Vereador Jurandy Batista o município recebeu de doação do ICMBio uma 52 

escavadeira hidráulica, onde deverão se deslocar até o município  de Itaituba, local 53 

onde está o maquinário.  Relatou que o abastecimento de água está melhorando 54 

no município, sendo beneficiada a Rua da ULBRA, comunidade de Amapá entre 55 

outras. Fez menção ao discurso do Vereador Amarildo Rodrigues, quando fala do 56 

caminhão onde as peças foram retiradas, sumiu, desapareceu do cercado, e o 57 

servidor público precisa ter consciência que a população é quem paga o salário. O 58 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos 59 
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regimentais iniciou seu discurso expondo em relação a divulgação dos trabalhos 60 

legislativos e há requerimento nesta Casa solicitando que as Sessões fossem 61 

transmitidas ao vivo pela Rádio Serrabel, não havendo programação que chame 62 

atenção e que a Câmara possa ter uma página nas redes sociais, divulgando os 63 

documentos aprovados nesta Casa. Enfatizou que protocolou na Casa documento 64 

que solicita recuperação com urgência do acesso ao Km 135. Que a ultima vez que 65 

o município recebeu maquinários foi no governo Ana Júlia, e é necessário o debate 66 

com o atual governador. Falou que no Regimento da Casa dispõe que o Executivo 67 

tem o prazo de quinze dias para dar respostas quanto aos requerimentos 68 

apresentados na Casa. Que infelizmente o serviço dura pouco tempo em razão da 69 

má qualidade do serviço.  Que havia pensado que o Vereador Sérgio Cardoso 70 

quando esteve na Presidência cobraria do Executivo atual, pois na gestão passada 71 

questionava a não resposta. Que até o momento não teve um requerimento 72 

atendido, e até mesmo o que solicita horário diferenciado aos pais com filhos 73 

deficientes não foi atendido.  O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 74 

após os cumprimentos de costume relatou que os requerimentos que protocolou 75 

nesta Casa foi atendido.  Que o documento que assinou juntamente com cinco 76 

Vereadores encaminhado ao ex Presidente Sérgio Cardoso até o momento não 77 

obteve resposta, o qual solicita pedido de anulação da Sessão realizada no dia 78 

vinte e oito de agosto, e espera que o atual Presidente possa lhe dar uma resposta. 79 

Falou que esta casa foi a única que conseguiu reduzir o recesso que antes era 80 

noventa dias e agora cinquenta e cinco dias. Ressaltou quanto à eleição que 81 

ocorreu em um sábado, porém no Art. 20, dispõe que se a sessão para eleição 82 

coincidir em fim de semana ou feriado será  realizada no dia subsequente. Que por 83 

meio de emenda parlamentar foi destinada ao São Jorge oitenta mil reais para a 84 

compra de equipamentos e cento e vinte mil para a compra de um carro para o 85 

PSF de São Jorge, onde durante a semana talvez seja entregue na localidade. A 86 

Vereadora Auseni da Silva monteiro, Líder do PSDB, falou que já apresentou nesta 87 

Casa quatorze requerimentos e algum tempo não apresenta, primeiro por se difícil 88 

de ser atendido. Disse que hoje o Vereador Alaildo Abreu está do outro lado, assim 89 
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como no governo passado o Vereador Sérgio Cardoso não foi atendido pela 90 

gestão. Falou que há Vereador aliado que ao menos conseguiu ser recebido pelo 91 

Governador. Disse que se forem analisar o município melhorou muito, onde só o 92 

fato de não ter funcionário com salários atrasados já é um benefício. Que precisam 93 

ter consciência de falar algo e não ter participado lá trás, pois correrá o risco de ser 94 

corrigido. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez uso da palavra 95 

no primeiro expediente. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, 96 

após os cumprimentos de estilo, parabenizou o CRAS pela realização do carnaval 97 

dos idosos. Disse que não veio a esta Casa com a Comitiva do Partido 98 

Trabalhadores, estava sem internet e recebeu o convite depois. Quanto à conquista 99 

do maquinário, disse que o Vereador Jurandy Batista foi incansável, e se coloca a 100 

disposição para ir na comitiva à Itaituba, e aproveitaria para questionar junto ao 101 

DNIT as condições da BR 163, que faz parte do município. Sugeriu que os 102 

Vereadores após a Sessão se reúnam para ver de quer forma podem junto aos 103 

deputados estaduais e federais conseguir emenda de bancada, solicitando patrol, 104 

caçamba. Que ver a questão partidária pequena frente às dificuldades do povo. 105 

Que está no quinto mandato e dezoito anos foi taxada como vereadora de oposição 106 

e mesmo assim não deixou de desempenhar o seu papel. O Vereador Sérgio 107 

Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, solicitou um parte para relatar 108 

que ao estar na Presidência realizou as cobranças necessárias do Executivo, fato 109 

comprovado por meio do Ofício n° 054/2018. Logo após o Senhor Presidente 110 

passou a palavra a Primeira Secretária para leitura da Ata da Quinta Sessão 111 

Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada aos dezenove dias do mês de 112 

fevereiro de dois mil e dezenove. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, DEM, 113 

expôs que na sua fala se reportou ao blog do Edinei Ferreira, que distorceu as 114 

palavras quanto ao pagamento de diárias, colocando ainda que receberia 115 

novecentos reais por cada dia que ficou como Presidente. A Vereadora Auseni da 116 

Silva Monteiro, Líder do PSDB, que o Regimento diz que a ata deve ser lida em 117 

Plenário, porém seria interessante que os Vereadores ficassem com a cópia da ata 118 

antes da Sessão, e se precisasse de alteração, seria colocado no momento da 119 



 

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

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

5/8 
 

 

discussão, sem necessidade de leitura, pois a Sessão esvazia. O Senhor 120 

Presidente disse que a Ata precisa ser aprovada e o Vereador que deixa o Plenário 121 

e não participa das retificações, poderá mais a frente sofrer consequência, por não 122 

corrigir. Que precisam alterar o Regimento e ao invés de realizarem a leitura que a 123 

aprovação possa ser escrita e não verbalmente. O Vereador Sérgio Cardoso de 124 

Campos, do DEM, Líder do Governo, relatou que o plenário é soberano e se 125 

acatassem a sugestão da Vereadora Auseni Monteiro que houvesse acordo entre 126 

os Vereadores para que não haja posteriores reclamações. Que fosse dada uma 127 

cópia a cada Vereador e durante a Sessão fariam a leitura para posterior correção. 128 

O Senhor Presidente consultou os Nobres Vereadores. O Vereador José Helivelton 129 

de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que o Regimento está sendo seguido, e se 130 

houver mudanças que seja alterado o Regimento. O Vereador Jurandy Batista 131 

Dantas, Líder do PV, relatou que concorda com o Vereador José Helivelton que 132 

haja alteração no Regimento Interno. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, 133 

do PSC, disse que havendo as discussões das emendas ao Regimento, podem 134 

incluir essa alteração. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, relatou 135 

que havendo alteração do Regimento, seja inclusa esta demanda. Retificou que na 136 

leitura da ata quando dispõe sobre as faltas do senhor Presidente, foi justificada em 137 

razão de sua viagem a Belém e a outra apresentou atestado médico. Sem mais 138 

retificações, a Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra foi 139 

aprovada por unanimidade com retificações. Em continuidade passou a palavra a 140 

primeira secretária para leitura dos documentos. Requerimento n° 01/2019 de 141 

autoria do Vereador Jurandy Batista – solicita bloqueteamento nas ruas Raimundo 142 

Crone, Viveiro I e Americana.  Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 143 

01/2019 de autoria do Vereador Rubiney Braga – solicita trabalho de iluminação 144 

púbica nas Comunidades de Aramanaí e Cajutuba. Aprovado por Unanimidade. 145 

Requerimento n° 02/2019 de autoria do Vereador Rubiney Braga – solicita trabalho 146 

de terraplanagem no ramal do Capim, comunidade da Revolta. Aprovado por 147 

Unanimidade. Requerimento n° 02/2019 de autoria do Vereador Antonio Rocha 148 

Junior – solicita que seja construído pelo Poder Público municipal, terminal 149 
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aquaviário de passageiros em Porto Novo ou Pindobal, neste município.  Em 150 

apreciação.  Requerimento n° 03/2019 de autoria do Vereador Antonio Rocha 151 

Junior - solicitação para que o Poder Público Municipal realize convênio junto ao 152 

Ministério do Trabalho para emissão de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 153 

Social) no município de Belterra. Em apreciação. O Senhor Presidente relatou que 154 

no dia doze do mês de março haverá audiência pública para tratar sobre o aumento 155 

na tarifa do transporte intermunicipal, citando os convidados para o evento. Logo 156 

após passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. O Vereador 157 

Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, agradeceu a Deus pela oportunidade e 158 

convidou todos a participar da audiência pública. O Vereador Amarildo Rodrigues 159 

dos Santos, Líder do PSC, falou que a deputada Julia Marinho empenhará emenda 160 

parlamentar ao município para aquisição de ônibus escolar. Que precisa haver 161 

agilidade para concurso público para agente municipal de trânsito, pois há 162 

inúmeros acidentes no município. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do 163 

PSDB, agradeceu a todos pelos dois anos e dois meses que esteve neste Poder, 164 

onde nesta data será remanejada para a Secretaria Municipal de Saúde. Que a 165 

vida está o tempo todo testando, onde é preciso ter coragem. Falou que tudo o que 166 

for possível enquanto estiver à frente da SEMSA, fará seja ou não de oposição. O 167 

Senhor Presidente desejou sucesso a Nobre Vereadora, e a mesma tem 168 

capacidade para conduzir tal secretaria. O Vereador José Helivelton de Noronha 169 

Lima, Líder do PT, agradeceu a Deus pela oportunidade. O Vereador Sérgio 170 

Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, solicitou que enquanto Câmara 171 

possam requerer do senhor Manoel de Sousa Presidente da Federação 172 

informações, uma vez que foi solicitado informações pela Defesa Civil local, de 173 

quantos estão sendo afetadas pela ponte que liga a comunidade Jamaraquá. Que 174 

na Sessão passada foi citado que o senhor José Nicanor favoreceu a venda do 175 

aeroporto, onde tem em mãos a documentação, pois o mesmo era chefe de 176 

Divisão de Declaração e Titulação de Terras e reconhece o recibo de compra e 177 

venda ao senhor Junio Marciano da Silva.  Que não foram levianos em acusar 178 

ninguém, onde a documentação está assinada. Solicitou que fosse constituída 179 
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Comissão a fim de averiguar a situação. O Vereador José Helivelton de Noronha 180 

Lima, Líder do PT, solicitou a disponibilização de cópia do documento. O Senhor 181 

Presidente relatou que no início de dois mil e dezesseis foi relatado quanto a venda 182 

do aeroporto, sendo sugerido a convocação do ex vereador e ex chefe do setor de 183 

terras onde acabaram por deixar para lá. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do 184 

PT, falou que juntamente com o Vereador Sérgio Cardoso são os mais fracos, pois 185 

a comunidade de Amapá perdeu o maternal, e no Posto da Vitalina Mota não ficou 186 

si quer a cadeira para o médico sentar, pois foi levado tudo ao PSF de Aramanaí. 187 

Que foi realizado melhorias na iluminação pública no Amapá, porém ninguém disse 188 

que foi requerimento de sua autoria. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do 189 

PV, falou que tem requerimento que não foi atendidos, e um deles é a construção 190 

de uma Unidade Básica de Saúde em São Domingos. Desejou a todos uma boa 191 

semana. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, agradeceu a Deus 192 

pela oportunidade. Falou que não tem intenção de perseguir ninguém, onde 193 

colocou na Sessão passada em razão do Vereador José Helivelton ter 194 

questionado. Falou que em dois mil dezessete veio átona a venda do aeroporto, 195 

porém acabaram deixando prá lá, onde o Prefeito fez um decreto e a área retornou 196 

ao município. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, agradeceu 197 

a Deus pela oportunidade. Disse que fica feliz com o requerimento do Vereador 198 

Antonio Rocha, pois as dificuldades são grandes na emissão da Carteira de 199 

Trabalho. Parabenizou a Vereadora Auseni Monteiro, e que possa desempenhar 200 

um bom trabalho junto a SEMSA. Nada mais havendo a registrar o senhor 201 

Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a presença e 202 

todos os Vereadores. Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e 203 

dez minutos do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove.      204 

Presidente: Ulisses José Medeiros Alves - 205 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Souza -  206 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior –  207 
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Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  208 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 209 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro - 210 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 211 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  212 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 213 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   214 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos -  215 


