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

e quinze minutos, teve início a sétima Sessão Ordinária da 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. Deu boas vindas a Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso.  6 

Passou a palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. O Vereador 7 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos regimentais 8 

enfatizou que a ida a Brasília de Vereadores desta Casa, foi com a intenção buscar 9 

emendas e recursos para o município. Que é importante a população estar 10 

informada do que acontece, e os Nobres Pares estão empenhados na busca de 11 

melhorias. Disse que tiveram a oportunidade de visitar o Gabinete do Senador 12 

Zequinha Marinho, onde fizeram solicitações. Que foi informado sobre a destinação 13 

de duzentos mil reais por meio de emenda parlamentar da deputada Júlia Marinho, 14 

onde irá verificar, uma vez que os Senadores só terão emendas a partir do ano que 15 

vem. Que ao chegar em Belterra tiveram a informação que o Senador  empenhará 16 

quinhentos mil reais para a saúde do município, ficando duzentos mil reais para o 17 

Posto de Saúde da Estrada 05, para aquisição de uma caminhonete quatro por 18 

quatro  e setenta e cinco mil reais em equipamentos, duzentos mil reais para o 19 

Posto de Saúde da Jurubeba, para aquisição de uma caminhonete e setenta e 20 

cinco mil reais em equipamentos e cem mil reais para o Posto de Saúde da Estrada 21 

04 em equipamentos e duzentos e trinta e três mil reais para aquisição de ônibus 22 

escolar. Que solicitou ao Senador emenda parlamentar no valor de seiscentos mil 23 

reais para construção de um ginásio poliesportivo no coração da Estrada 08.            24 

O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos rotineiros 25 

enfatizou que o ano de dois mil e dezenove iniciou mais positivamente do que o 26 

ano anterior. Disse que alguns populares tentam colocar os Vereadores uns contra 27 

os outros, onde os que foram para Brasília quando chegam há que diz que tal 28 

Vereador está do outro lado. Que toda terça feira há requerimentos apresentados e 29 
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os anteriores passam a ser esquecidos. A estrada do km 135, está sem condições 30 

de trafegabilidade e não há uma posição se o trabalho de terraplanagem será 31 

realizado e assim passam a ser mal vistos pela população. Que a população 32 

precisa participar das Sessões e verificar o que acontece, pois tentam fazer o 33 

melhor. Que a blogueiro que deve ter alguém nesta Casa que repassa as 34 

informações, pois ao menos acaba a Sessão e já posta o que acontece. O 35 

Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após as saudações de estilo, 36 

enfatizou que as estradas precisam de melhorias, em especial dos kms 115 e 135. 37 

Que nas visitas que realiza na secretaria de obras verifica que há maquinários que 38 

precisam de concertos, onde há cobranças por parte dos nobres. Outra demanda 39 

exposta pelo Vereador foi quanto a incessante falta de energia elétrica nas 40 

comunidades do Tapajós, havendo a necessidade de reunião com a gerência da 41 

CELPA. Em continuidade a Sessão foi conduzida pela primeira secretária Maria de 42 

Lourdes de Souza. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os 43 

cumprimentos protocolares disse que estiveram no município de Mojuí dos Campos 44 

discutindo o preço absurdo da passagem de ônibus tanto de Belterra quanto 45 

daquele município. Que de Santarém a Alter do Chão tem a mesma quilometragem 46 

e o valor é inferior. Que encaminhou a ARCON requerimento solicitando que os 47 

técnicos possam se fazer presente no município para realizar um estudo técnico e 48 

até o dia primeiro de maio haverá uma resposta. Que entrará com documento 49 

solicitando a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nos ônibus, em especial 50 

em Belterra,  e irem até a rodoviária para que fiscalize os ônibus. Que está feliz por 51 

ter sido chamado pela Presidente Maria de Lourdes, que sempre que vai falar o 52 

Presidente sai, e do Tapajós a BR 163 estão com saudades do Presidente Sérgio 53 

Cardoso, um forte pré candidato a Prefeito e bem cotado. Que a Senhora 54 

Presidente possa tomar uma atitude quanto ao fake denominado de Piter Liberal 55 

que denigre a imagem dos Vereadores e servidores públicos, onde se a mesma 56 

não tomar providência irá denunciá-la. Disse que nesta Casa não é oposição ou 57 

governo, pois é do lado do povo. Que o Deputado Beto Salame destinou duzentos 58 

mil reais ao município, e não precisou ir a Brasília, dando um pulo na casa do 59 
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Presidente do seu partido em Santarém, onde o município comprou uma Amarok e 60 

oitenta mil reais para a compra de equipamentos que será entregue na sexta feira 61 

ou sábado em São Jorge. Que já entrou em contato com outro deputado para 62 

disponibilização de emenda para o Posto de Saúde de Pindobal. Que não precisou 63 

gastar diárias e passagens e muita das vezes vão e não trazem nada, e no outro 64 

dia estão no município comendo galinha, se hospedaram na época e não pagaram 65 

a pousada. A Senhora Presidente enfatizou que está conduzindo esta Sessão em 66 

razão do Presidente ter que ir ao gabinete. O Vereador José Helivelton de Noronha 67 

Lima, Líder do PT, após os cumprimentos rotineiros deus boas vindas a Vereadora 68 

Aleuda Pedroso. Relatou que a Câmara poderia abrir espaço uma vez ao mês para 69 

realização de audiências públicas com os mais variados temas. Que sente a 70 

necessidade de discussão quanto ao esporte no município, que não é uma 71 

diversão aos finais de semana, mas opção de renda. Que o torneio society da BR 72 

163, a partir do km 115 quem está arcando com recurso é o senhor Arielton Silva e 73 

Hugo Mota e a Vereadora Maria de Lourdes que está articulando, e no centro os 74 

clubes que estão articulando. Que entrou nesta Casa com anteprojeto de lei que 75 

cria o Projeto Gol de Placa, dando início na semana passada. Parabenizou o 76 

Vereador Rubiney Braga pela articulação, onde a ida a Brasília é importante, porém 77 

infelizmente não consegue ter essa articulação junto ao partido, uma vez que o 78 

mesmo está em todo Brasil e as demandas são imensas. Que Senador Paulo 79 

Rocha destinará ao município trezentos mil reais para a saúde, porém o Vereador 80 

Sérgio Cardoso cientificou que não tem como, pois a Saúde do município já chegou 81 

ao teto de recurso. Destinou também um caminhão para agricultura. Que em 82 

conjunto com o Vereador Alaildo Abreu estarão articulando a construção de um 83 

ginásio para o São Jorge, uma vez que o Vereador Sérgio articulou para o Amapá 84 

e o Vereador Amarildo Rodrigues para a Estrada 08. O Vereador Jonas Palheta 85 

dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos de costumes, relatou que há 86 

muitas críticas aos Vereadores, entretanto precisam buscar recursos e a viagem a 87 

Brasília trouxe respostas positiva. Enfatizou que apresentará nesta Casa 88 

anteprojeto de lei que solicita a criação do banco de medicamentos e outro que 89 
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estabelece no âmbito do município de Belterra sanções e penalidades 90 

administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais. O Vereador 91 

Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, após os cumprimentos de 92 

estilo, disse que seria importante realizar as audiências públicas ao menos uma 93 

vez ao mês, à noite, nesta Casa. Falou que o governo atual pagou dívidas, ficando 94 

sem pernas para andar. Enfatizou sobre as melhorias nas estradas, onde no 95 

governo Pastana foi realizado um excelente trabalho no Amapá, São Francisco, e 96 

Trevo, entretanto no governo anterior nada foi feito. Parabenizou o Vereador 97 

Amarildo Rodrigues que conseguiu junto à deputada Julia Marinho emenda de 98 

quinhentos mil reais para a saúde. Frisou que é Líder do Governo e defende o 99 

governo no que tem conhecimento, onde na questão do esporte o grande problema 100 

é que na maioria das vezes resolve-se fazer um campeonato e vem na prefeitura 101 

pedir dinheiro, onde precisa de CNPJ e uma série de documentos, uma vez que o 102 

dinheiro público deve ser gasto de forma legal e infelizmente os clubes não estão 103 

aptos a receber recursos. Parabenizou o Vereador José Helivelton que em LOA 104 

anterior alocou duzentos mil reais para o abastecimento de água. Agradeceu o 105 

deputado federal Hélio Leite, que disponibilizou emendas parlamentares uma no 106 

valor de duzentos mil reais e outra no valor de trezentos mil reais para a saúde do 107 

município. Que a emenda destinada ao município pelo mesmo deputado para a 108 

compra de tratores até o momento não puderam pegar por razões burocráticas. 109 

Pediu apoio para aprovação do Anteprojeto de Lei que solicita que seja instituído o 110 

serviço de transporte individual de passageiros, modalidade moto táxi e estabelece 111 

regras gerais para regulamentação deste serviço. A Vereadora Aleuda Rodrigues 112 

Pedroso, do PSDB, após os cumprimentos regimentais agradeceu os Vereadores 113 

pela recepção nesta Casa. Disse que em dois mil e dezesseis participou das 114 

eleições pelo PSDB, ficando na primeira suplência pela coligação e a partir da sua 115 

posse nesta Casa, o desafio e compromisso aumentou. Agradeceu os centos e 116 

oitenta e três eleitores que depositaram confiança. A Senhora Presidente usando a 117 

Tribuna, agradeceu os presentes nesta Sessão, solicitou apoio na aprovação do 118 

Requerimento que solicita construção de uma escola de educação infantil no km 72 119 
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da BR 163. Falou sobre o apoio dado pelo Vereador Jurandy Batista, que junto ao 120 

ICMBio conseguiu a doação de um maquinário. Que participou da audiência 121 

pública na Câmara de Mojuí dos Campos quanto ano aumento de passagens do 122 

transporte, onde na ocasião foi exposto que há uma única empresa que presta o 123 

serviço, que os ônibus são de ótima qualidade, mas deixa a desejar na questão do 124 

preço. Quanto ao esporte relatou que é uma paixão nacional, e no município aonde 125 

tem futebol é casa cheia. Enfatizou que no dia posterior o governador Helder 126 

Barbalho estará recebendo os Vereadores da região, onde sugere que possam 127 

verificar as demandas e prioridades do município, e na quinta-feira na UEPA, 128 

haverá sessão especial da ALEPA. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do 129 

MDB, após os cumprimentos regimentais parabenizou o Vereador Rubiney Braga 130 

por ter articulado junto a ARCON e seus amigos, Eraldo Pimenta, Tabajara e Dra. 131 

Denise. Que achou algo errado, pois a audiência pública foi do município de 132 

Belterra, onde o representante dos empresários de ônibus é de Mojuí dos Campos. 133 

Parabenizou os Vereadores que foram a Brasília, onde se cada um procurar seus 134 

representantes o município cresce. Deu boas vindas a Vereadora Aleuda Pedroso. 135 

O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, expôs que no 136 

ano anterior o Senador Jader Barbalho encaminhou ao município emenda de 137 

duzentos e cinquenta mil reais, e que o Nobre Vereador possa interceder junto ao 138 

Senador para encaminhar emenda ao município para aquisição de uma caçamba. 139 

O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, prosseguiu expondo que fará o 140 

possível para ajudar o município, onde não se importa com sigla partidária, que é 141 

usada apenas para ser candidato e quanto se ganha a bandeira passa a ser o 142 

município. Enfatizou que o governador ficaria na região por três dias, porém devido 143 

a convite do Sindicato Rural dos Produtores para a abertura da colheita o mesmo 144 

estará em Belterra, no dia vinte e três às nove horas. Que estará articulando a 145 

visita do Governador na Escola Waldemar Maués, para que verifique a realidade do 146 

educandário. Que recebeu mensagem de uma jovem que trabalha com o 147 

transporte de crianças na comunidade de Pindobal a Alter do Chão, solicitando que 148 

o poder público e se direciona ao Líder do Governo para que interceda junto ao 149 
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Executivo. Solicitou que fosse realizada operação tampa buraco nas principais vias. 150 

O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM Líder do Governo, pediu um 151 

aparte para relatar que darão inicio aos trabalhos de tampa buracos nas vias do 152 

município. Logo após a Senhora Presidente realizou a leitura da Ata da Sexta 153 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada aos vinte e seis dias 154 

do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Não havendo retificações o 155 

documento foi aprovado por unanimidade. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, 156 

do DEM, Líder do Governo, quanto à leitura da ata em Plenário solicitou que fosse 157 

realizada votação para que seja encaminhado online, ou os que desejam cópia 158 

possam ir até a secretaria, onde o Plenário esvaziou, pois se torna cansativo. A 159 

Senhora Presidente disse que na ata lida os próprios Vereadores solicitam que o 160 

Regimento Interno seja seguido. Convidou a Vereadora Aleuda Pedroso para 161 

ocupar a primeira secretaria. Logo após a Senhora Presidente realizou leitura dos 162 

documentos em pauta. Ofício n° 021/2019 – SEMAGRI – convida os Nobres Pares 163 

para terceira abertura da Colheita de soja, dia 23.03.2019, na Fazenda Cristo Rei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       164 

Indicação n° 02/2019 de autoria do Vereador José Helivelton – solicita audiência 165 

pública dia 16 de abril de 2019, para tratar o assunto: Esporte no Município de 166 

Belterra. Aprovado por unanimidade.  Requerimento n° 02/2019 de autoria da 167 

Vereadora Maria de Lourdes - solicita construção de uma escola na Comunidade 168 

Fé em Deus, km 72 da BR. Em apreciação. Anteprojeto de Lei n° 01/2019 de 169 

autoria do Vereador Sérgio Cardoso – institui o serviço de transporte individual de 170 

passageiros, modalidade moto táxi e estabelece regras gerais para 171 

regulamentação deste serviço. Em apreciação. Anteprojeto de Lei n° 01/2019 de 172 

autoria do Vereador Jonas Palheta – cria o Banco de Medicamentos do município 173 

de Belterra. Em apreciação. Anteprojeto de Lei n° 02/2019 de autoria do Vereador 174 

Jonas Palheta – estabelece no âmbito do município de Belterra sanções e 175 

penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais 176 

e dá outras providências. Em apreciação. Projeto de Lei encaminhado pelo 177 

Executivo – dispõe sobre a contribuição para o custeio do serviço de iluminação 178 

pública e dá outras providências. Em apreciação. Projeto de Lei encaminhado pelo 179 
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Executivo – dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE). Em 180 

apreciação. Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – institui as taxas de 181 

fiscalização da vigilância sanitária. Em apreciação. Projeto de Lei encaminhado 182 

pelo Executivo – dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 183 

(ISSQN). Em apreciação. Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – dispõe 184 

sobre o Código Tributário do município de Belterra. Em apreciação. Projeto de Lei 185 

encaminhado pelo Executivo – dispõe sobre Imposto Predial e Territorial (IPTU). 186 

Em apreciação. Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – dispõe sobre Imposto 187 

de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Em apreciação. A Senhora Presidente 188 

enfatizou que tais documentos serão repassados a Comissão Permanente de 189 

Constituição e Justiça para emissão de Parecer. Passou a palavra aos Vereadores 190 

para as considerações finais. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 191 

agradeceu a Deus pela oportunidade. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, 192 

Líder do PSC, convidou todos a se fazer presente nesta Casa no dia vinte e um, 193 

onde o Senador Zequinha Marinho fará reunião com ADEPARÁ, EMATER, 194 

Vereadores e população e posteriormente entrega da ambulância, emenda da 195 

deputada Julia Marinho. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 196 

expôs que no sábado será a entrega da Amarok em São Jorge. Relatou que a 197 

passagem de ônibus, se tornou um entrave para o município, onde se não puderem 198 

fazer algo no legislativo, que possam verificar junto ao advogado a solicitação de 199 

devolução de valores, onde é uma ação demorada. Agradeceu a presença de 200 

todos. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, agradeceu o 201 

voto de aprovação na indicação para realização de audiência pública. Que a 202 

prefeitura possa dar suporte às entidades, onde a maioria não é regularizada. O 203 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, quanto à leitura 204 

da ata disse que o Plenário tem prerrogativa de deliberação, e tal documento é 205 

encaminhado ao Portal da transparência. Que o esporte precisa ser incentivado. 206 

Quanto à devolução do dinheiro da tarifa do transporte, dito pelo nobre Vereador 207 

Rubiney de Miranda, não consegue entender, pois o município não tem como 208 

legislar no transporte intermunicipal, pois há a lei da Região Metropolitana que 209 
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ainda não foi implementada. Falou que não podem ficar com enganação, pois a 210 

ARCON é estadual e é quem tem legislação da tarifa do transporte intermunicipal. 211 

O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, pediu um aparte e relatou que 212 

não seria pela Câmara e sim por meio de advogado, onde as pessoas que 213 

acionariam. Que enquanto Vereadores têm o dever de fiscalizar, já que a ARCON é 214 

quem regulamenta, e em audiência disseram que não é quem faz o aumento, onde 215 

há um corpo técnico que realiza o estudo. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, 216 

do DEM, Líder do Governo, falou que se o corpo técnico é da ARCON, e porque 217 

dizem não ser os responsáveis pelo aumento. O Vereador Jonas Palheta dos 218 

Santos, Líder do PSD, enfatizou que jamais se arquivará de algum debate, onde 219 

esteve na audiência pública, e concorda com os estudantes quanto à meia 220 

passagem. Que as comparações com outras regiões, e não conhece nenhum 221 

empresário no município que esteja bem ou rico, aonde a empresa Borges que veio 222 

fazer o trajeto não vingou. Que pudessem verificar junto ao Executivo o custeio do 223 

ônibus aos estudantes, como solicitado pelo Vereador Sérgio Cardoso, 224 

incentivando Belterrenses na busca pelo conhecimento. A Vereadora Aleuda 225 

Rodrigues Pedroso, do PSDB, agradeceu a Deus pela oportunidade. Disse que 226 

defende e apóia o esporte no município, colocando-se a disposição dos clubes. Os 227 

demais Vereadores que não fizeram uso da palavra nas considerações finais foi em 228 

razão da ausência em Plenário. Nada mais havendo a registrar a senhora 229 

Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a presença e 230 

todos os Vereadores. Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e 231 

vinte e cinco minutos do dia dezenove de março de dois mil e dezenove.      232 

Presidente: Ulisses José Medeiros Alves - 233 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Souza -  234 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior –  235 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  236 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso - 237 
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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BELTERRA, REALIZADA AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO 
DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
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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 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos -  243 


