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

quinze minutos, teve inicio a Terceira 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 circula nas redes sociais comentários quanto ao 8 

aumento das passagens intermunicipal Belterra/Santarém/Belterra. Fez menção a 9 

Resolução do DETRAN. Que na região Metropolitana de Belém, Ananindeua, 10 

Castanhal pagam três reais e na Região Metropolitana de Santarém paga sete 11 

reais, podendo ser elevado para oito reais. Não entende o porquê da discriminação 12 

com a região, onde não querem culpar os empresários. Que é visível as mudanças 13 

benéficas quanto ao transporte público no município, porém não podem se 14 

acomodar. Falou que a ARCON não reconhece como Região Metropolitana de 15 

Santarém, descartando-a, e em busca do fato devem procurar o entendimento com 16 

a ARCON para que os munícipes não sejam penalizados por conta do aumento de 17 

passagens, um reajuste de 12,16%. Que foi informado que a ambulância destinada 18 

ao município por meio de emenda parlamentar da deputada Julia Marinho já se 19 

encontra no município, faltando o plaqueamento. O Vereador Alaildo Abreu dos 20 

Santos, do PT, não fez uso da palavra. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do 21 

DEM, Líder do Governo, após as saudações rotineiras, disse que esteve na reunião 22 

com a ARCON e devem tomar cuidado no que se fala, pois é transporte público 23 

privado, e o empresário não vai trabalhar de graça, e vem para ganhar dinheiro, e 24 

há gastos. Que na apresentação de valores podem sofrer represaria. Que o 25 

Prefeito fez a proposta, de que os que utilizam diariamente o transporte não 26 

haveria aumento. Que houve o congelamento por noventa dias, até que se resolva 27 

o que deve ser feito. Destacou a chegada da ambulância que será destacada para 28 

a comunidade de Prainha, por meio de emenda parlamentar da deputada Julia 29 
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Marinho no valor de cento e oitenta mil reais, e valor do veículo comprado foi de 30 

cento e noventa e sete mil reais, completando o Executivo com o restante. Que a 31 

comunidade de São Jorge foi contemplada com carro de apoio do deputado Beto 32 

Salame, onde parabeniza o Vereador Rubiney Braga pela mediação. Que hoje os 33 

pagamentos estão em dias, e não entende o porquê dos governos anteriores não 34 

terem pago as despesas em dias, pois o atual pagou o atrasado e manteve o atual. 35 

Que ao se fazer um elogio é no privado, porém as cobranças são abertas para que 36 

todos saibam. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 37 

cumprimentou a Mesa Diretora, os nobres Pares e os demais presentes. Iniciou 38 

abordado o tema muito discutido durante a semana o valor da passagem de ônibus 39 

intermunicipal Belterra/Santarém/Belterra. Que não sabe quaia os critérios que a 40 

ARCON utiliza em Belém, pois o mesmo transporte de Castanhal/Belém cobra três 41 

reais e noventa centavos. Que os municípios da Região Metropolitana precisam 42 

trazer a discussão para que possam ter gerência na questão dos valores. Que na 43 

Lei Orgânica do município no art. 133, § 2°, dispõe sobre a criação do Conselho de 44 

Transporte, onde apresenta Anteprojeto de Lei para que haja a criação. Que há 45 

relatos que goteja no ônibus, cadeiras em péssimo estado, maus tratos pelos 46 

funcionários, algumas não contém validador de carteirinha. Que precisa haver 47 

concorrência, pois há apenas uma empresa credenciada na ARCON para prestar 48 

serviço, monopolizando o serviço. Que aproveitando a licitação realizada em 49 

Santarém, em Belterra deveriam fazer do mesmo modo. Falou que o gostaria que o 50 

governo municipal dentro da sua competência administrativa pagasse aos agentes 51 

de Saúde o valor do piso nacional que recentemente foi reajustado.  O Vereador 52 

Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, pediu um aparte e expôs 53 

que a questão salarial dos Agentes de Saúde, o repasse é realizado pelo Ministério 54 

da Saúde, e buscará informações se o repasse está sendo repassado de forma 55 

atualizado para o município. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após 56 

os cumprimentos de estilo, disse que segundo informações há empresas que 57 

continuam a cobrar o valor de oito reais, onde o acordo na ARCON foi outro. 58 

Agradeceu o secretário de infraestrutura pelo trabalho realizado nas Comunidades 59 
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da Revolta, Santa Cruz e Maguari, e demais comunidades na área da Flona 60 

iniciando em Itapaiúna. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 61 

cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. Participou 62 

do café da manhã na escola Manoel Garcia de Paiva, dando abertura ao início da 63 

reforma do prédio, parceria entre Legislativo, Executivo e Comunidade. Enfatizou 64 

que na gestão do ex secretário Davirley Sampaio foi dado início aos trabalhos da 65 

reforma, e a mais de seis anos interditada pelo Corpo de Bombeiros. Que seria 66 

uma irresponsabilidade deixar um patrimônio ser destruído. Que a creche da 67 

Estrada 08 também foi reformada pelo governo. Que recebe elogios no privado, 68 

porém críticas sempre existirão. Parabenizou os alunos e professores que fizeram 69 

um abaixo assinado, pois estão defendendo seus direitos como cidadão. 70 

Parabenizou o Vereador Rubiney Braga que articulou a reunião junto a ARCON, 71 

ficando decido a suspensão por noventa dias. Relatou que viu em um blog da 72 

região que o líder de uma associação, diz não reconhecer o Poder Legislativo de 73 

Belterra como autoridade, pois é um direito seu não atinge esta Casa, que faz o 74 

seu trabalho de legislar e fiscalizar. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder 75 

do PP, após os cumprimentos rotineiros expôs que após o conhecimento do 76 

aumento das passagens entrou em contato com o Deputado Eraldo Pimenta e o 77 

advogado Hiroito Tabajara, que articularam reunião junto a ARCON a fim de intervir 78 

quanto ao aumento das passagens. Enfatizou caso esteja acontecendo à cobrança 79 

de oito reais, providências deverão ser tomadas. Que teve a oportunidade de 80 

conversar com alguns empresários, onde o questionamento de alguns Vereadores 81 

e que haja licitação e que a passagem passe a vigorar no valor de quatro reais e 82 

cinquenta centavos, onde a região é considerada metropolitana, pois para Alter do 83 

Chão o valor é de três reais e sessenta centavos e para Boa Esperança que tem a 84 

mesma distância de Belterra o valor é quatro reais. Quanto a AVIB, disse que estão 85 

vendendo terras da União, onde conversará com o Setor de Terras, competente 86 

para verificar a situação. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder 87 

do Governo, pediu um parte para relatar que até o momento o município não está 88 

recebendo o valor atualizado para o pagamento do piso salarial aos Agentes de 89 
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Saúde. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, após os 90 

cumprimentos rotineiros relatou que o problema de Belterra é o monopólio, e as 91 

indicações políticas. Que concorda com o discurso do Vereador Sérgio Cardoso, 92 

para que na audiência pública possam ter em mãos um estudo com valores, para 93 

que se faça comparativo. Que seis empresas de ônibus fazem linha 94 

Belém/Castanhal, havendo livre concorrência. Solicitou que na audiência seja dada 95 

palavra aos a população. Disse que é muito bom que este governo tenha efetuado 96 

o pagamento de contas de gestões anteriores, onde deixa o município apto a 97 

receber recursos e emendas parlamentares, e agora o governo poderia pensar em 98 

tirar o remédio amargo do servidor público e estudar a possibilidade de aumento 99 

salarial. Relatou que o ex presidente Sérgio Cardoso apresentou requerimento 100 

solicitando transporte gratuito aos universitários e ajudaria muito a efetivação do 101 

pedido. Que há muitos estudantes que trabalham em Santarém e fica para a 102 

faculdade, sendo válido o uso da carteirinha de estudantes para o pagamento de 103 

meia passagem.  Relatou que também precisam dar início as obras de 104 

asfaltamento, pois a população precisa, e devem colocar em prática o que 105 

utilizavam na campanha que era o desenvolvimento já. O Vereador Antonio Rocha 106 

Junior, Líder do MDB, após os cumprimentos regimentais relatou que a escola 107 

Manoel Garcia de Paiva foi o seu primeiro requerimento que apresentou nesta 108 

Casa, onde na gestão do secretário Davirley Sampaio foi dado início e hoje com a 109 

parceria da Câmara e comunidade as obras estão em andamento. Que há seis 110 

anos as crianças estudam no barracão comunitário, emenda do Deputado Antonio 111 

Rocha, onde se não fosse este local não sabe onde estariam estudando. Relatou 112 

que o funcionário público Francimar Silva Souza, conhecido como Macanaca, por 113 

meio de vídeos que circulam nas redes sociais faz observações e críticas alegando 114 

que o aumento na tarifa de ônibus foi o primeiro presente do governado Helder 115 

Barbalho, acrescentando ainda que teve a participação no aumento. Que gostaria 116 

de dizer ao funcionário público, que era para estar trabalhando e ajudando o 117 

município, pega corda de certas pessoas, falando besteira e não sabe ao menos o 118 

que é ARCON. Que todos são cientes que este aumento de passagem foi dado no 119 
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dia três de dezembro de dois mil e dezoito, ultimo presente do ex governador 120 

Simão Jatene para Belterra e Mojuí dos Campos. Que deu entrada nesta Casa a 121 

um documento solicitando retratação, registrou Boletim de Ocorrência e será 122 

chamado, pois o acusa de várias situações, onde nunca teve amizade com esse 123 

cidadão ou fez promessas. Disse que a suspensão não está sendo cumprida pelas 124 

empresas de ônibus, porém a ARCON não suspendeu, e sim realizando estudo e 125 

isso que não está sendo esclarecido. Que a ARCON precisa repassar o documento 126 

dizendo que suspendeu e não notificaram as empresas. O Vereador Sérgio 127 

Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, pediu um parte relatou que na 128 

reunião junto a ARCON foi feito um acordo verbal com os empresários. Que a 129 

Câmara poderia fazer um documento solicitando da ARCON uma documentação 130 

para que tenham maior respaldo. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, 131 

prosseguiu expondo que estão em uma Região Metropolitana e as passagens tem 132 

condições de baixar. Disse que hoje o chefe da ARCON no estado é o Eraldo 133 

Pimenta, onde sua esposa está na Agência de Regulação, e foi parceiro do 134 

governo municipal, havendo uma amizade muito grande. Que o chefe da ARCON 135 

em Santarém é irmã do doutor Tabajara, onde não sabe se já saiu, mas era jurídico 136 

da SEMSA, parceiro também do governo, e dar para resolver muitas coisas se 137 

quiserem, onde deixa as observações para pessoas pensarem e refletir se não 138 

conseguirem baixar os valores saberem onde estar o problema. Relatou que deu 139 

iniciou ao asfaltamento de Alter do Chão ao Pindobal, emenda do Deputado 140 

Chapadinha, onde trabalharão para que o asfalto chegue até o Pindobal, a fim de 141 

alavancar o turismo no município. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder 142 

do DEM, após os cumprimentos rotineiros, iniciou parabenizando o Vereador 143 

Amarildo Rodrigues pelo empenho através da deputada Julia Marinho e o Vereador 144 

Rubiney Braga por meio do deputado Beto Salame, pois ambos os deputados 145 

contemplaram o município com emenda parlamentar para compra de uma 146 

ambulância e um carro de apoio. Prestou agradecimentos a equipe de limpeza da 147 

SEMOVI que esteve realizando a limpeza na escola São Pedro km 50. Que na 148 

Escola Manoel Garcia de Paiva está havendo união da SEMED e comunidade, na 149 
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reforma do educandário. Que esteve representando esta Casa no Legislativo em 150 

Santarém na Sessão de abertura dos trabalhos e os problemas são comuns como 151 

a Região Metropolitana. Foi questionada por moradores da BR 163 quanto ao 152 

fornecimento de água pelos carros pipas, onde o coordenador do setor expôs que 153 

houve licitação modalidade pregão e a empresa que ganhou foi no valor de cinco 154 

mil e quinhentos reais, e a cooperativa que perdeu a licitação entrou com 155 

representação, onde o contrato não pode ser assinado, porém o empresário que 156 

ganhou disponibilizou sem ônus até que o jurídico decida de que forma será 157 

adequado. Que o Executivo em parceria com comunitários estão realizando 158 

mutirão para colocar rede hidráulica da Jurubeba até a ULBRA. Que a equipe da 159 

SEMOVI está realizando a recuperação da Estrada 04, pois em breve será 160 

revitalizado o aeroporto. Que na SEMED foi colocada a necessidade de equipe 161 

multidisciplinar, psicólogo e Assistente Social. Que o município recebeu a nova 162 

coordenação da Pastoral da Criança. Que no dia doze de março haverá audiência 163 

pública para discutir a questão das passagens, onde convida a população em 164 

geral.  Que na ARCON esteve presente sete Vereadores, Prefeito e Vice Prefeito, 165 

Sindicato dos Servidores Públicos. Que após a audiência possam ter uma definição 166 

positiva. O Senhor Presidente expôs que a Presidência não foi omissa, e não 167 

permitirá que calunias sejam repassadas a população, pois não precisam estar em 168 

rede social explicando o que acontece e sim agir, pois encaminharam a Comissão 169 

de Transporte composta pelos Vereadores Alaildo Abreu, Maria de Lourdes e 170 

Jurandy Batista a ARCON, reunião articulada pelo Vereador Rubiney de Miranda. 171 

Falou que utiliza o transporte público, onde do Trevo para Piquiatuba paga dez 172 

reais. Se necessário está Casa formará comissão para ir a Belém para reivindicar 173 

junto aos órgãos competentes. Logo após foi realizada a leitura dos documentos 174 

em pauta. Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 175 

realizada aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove. A 176 

mesma foi aprovada por unanimidade sem retificações. Requerimento n° 01/2019 177 

de autoria de todos os Vereadores – solicita que seja realizada audiência pública 178 

dia 12 de março de 2019, para discutir o aumento da tarifa do transporte 179 
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intermunicipal Belterra/Santarém/Belterra, Aprovado por unanimidade. 180 

Requerimento n° 01/2019 de autoria do Antonio Rocha Junior – Solicita que seja 181 

apurada conduta de servidor público da Prefeitura Municipal de Belterra Francimar 182 

Silva Sousa. Não aprovado – seis votos contrários (Vereadores: Maria de Lourdes, 183 

Jonas Palheta, Jurandy Batista, Alaildo Abreu, Rubiney de Miranda e Auseni 184 

Monteiro). Requerimento n° 01/2019 de autoria do Vereador Jonas Palheta – 185 

Solicita o bloqueteamento, nas ruas Santo Antonio e Paz e Amor,  Aprovado por 186 

unanimidade. Requerimento n° 01/2019 de autoria dos Vereadores Maria de 187 

Lourdes e Jonas Palheta – Solicita melhorias na estrada que liga as comunidades 188 

da Revolta, Jenipapo ao km 49 da BR 163. Aprovado por unanimidade. Anteprojeto 189 

de Lei n° 01/2019 de autoria do Vereador José Helivelton – requer que seja 190 

instituído o Conselho Fiscalizador do Transporte Público no município de Belterra.  191 

Em apreciação. Moção de Aplausos n° 01/2019 de autoria dos Vereadores Maria 192 

de Lourdes e Sérgio Cardoso – dispõe sobre votos de aplausos ao Senador Davi 193 

Alcolumbre – DEM, e eleito Presidente do Senado. Aprovada por unanimidade. 194 

Moção de Aplausos n° 02/2019 de autoria dos Vereadores Maria de Lourdes e 195 

Sérgio Cardoso – Dispõe sobre votos de aplausos ao Rodrigo Maia – DEM, e eleito 196 

Presidente da Câmara dos Deputados. Aprovada por unanimidade. Requerimento 197 

das aldeias de Marituba e Bragança. Nota de Repúdio STTRB e Ofício Circular n° 198 

01/2019 – Comissão Organizadora do Movimento de Iniciativa Popular (abaixo 199 

assinado em anexo). O Senhor Presidente relatou que na Sessão anterior o 200 

Vereador Sérgio Cardoso solicitou que esta Casa encaminhasse ofício a Secretaria 201 

de Saúde quanto a denuncia do Vereador Alaildo de Abreu, onde será 202 

encaminhado e em anexo a Ata da Sessão que foi aprovada nesta Sessão. Que a 203 

gerência do SICREDI está nesta Casa, onde prestigiarão a agência bancária que 204 

está chegando ao município, pois é uma conquista para Belterra. Que após as 205 

considerações finais esta Casa estará recebendo a comissão de usuários do 206 

transporte intermunicipal.  Logo após passou a palavra aos Vereadores para as 207 

considerações finais. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, 208 

justificou seu voto quanto ao requerimento do Vereador Antonio Rocha, onde não 209 
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se vive em uma ditadura e as pessoas têm direito de falar. Que se for ligar para 210 

tudo que falam, viverão nas redes sociais debatendo. O Vereador Rubiney de 211 

Miranda Braga, Líder do PP, relatou que entrou em contato com a Supervisora da 212 

ARCON e a mesma disse que está suspenso por noventa dias, desde o 213 

acontecimento da reunião. Disse que há empresários que tem interesse em 214 

concorrer à licitação no município. Que encaminhará expediente ao Executivo 215 

solicitando que os funcionários públicos municipais sejam liberados a participar da 216 

audiência pública. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 217 

registrou a importância que teve o Movimento Aumento Não, pois se não fosse à 218 

manifestação popular, a passagem cobrada seria de oito reais. O Senhor 219 

Presidente lembrou que o ano passado acompanharam junto ao Ministério Público 220 

a mesma situação e se não for a iniciativa popular as coisas não andam, onde até 221 

o momento não tiveram uma resposta do abaixo assinado protocolado no MP.  O 222 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, enfatizou que a 223 

obra do asfalto não foi convênio ou licitação municipal, onde apenas autorizou a 224 

efetivação das obras. Que o Vereador Antonio Rocha Junior não está presente, 225 

porém o mesmo jogou nas costas do município a culpa pelo aumento das 226 

passagens, do deputado Eraldo Pimenta, Tabajara e sua irmã, onde o mesmo 227 

esqueceu de dizer que é MDB, tendo um acesso maior nesta questão. Que o 228 

deputado Eraldo Pimenta não é dono da ARCON, e sim deputado. O Vereador 229 

Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSC, parabenizou o movimento dos 230 

estudantes e usuários. Parabenizou os Vereadores pelo bom senso em não 231 

aprovar o requerimento para investigar o senhor conhecido como Macanaca, pois 232 

daqui a vinte anos não gostaria de dizer que viveu para ver alguém discutir nesta 233 

Casa o que este cidadão anda falando na rua. Que a Casa tem tanta coisa 234 

importante a ser discutida, como o aumento na passagem de ônibus. Convidou os 235 

estudantes a fazer uma visita no viveiro da SEMAGRI, pois é um dos melhores da 236 

região, e estende felicitações ao Secretário Lineu. Que o município esteve 237 

recebendo representantes do Ministério da Agricultura, articulação do Presidente 238 

do Democratas do município e servidor da pasta, João do Nascimento, e na 239 
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ocasião foi informado que será disponibilizado ao município uma lancha e 240 

caminhonete. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, parabenizou os 241 

usuários do transporte coletivo, por fazer que este momento não passe 242 

despercebido. Relatou que precisam buscar coisas que somam com o município. O 243 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, questionou se alguém sabe quem é o 244 

Presidente da AVIB. Que o mesmo foi candidato da base do prefeito, onde até os 245 

maquinários da prefeitura fazem serviço no local. Esclareceu ao se fazer uma 246 

reivindicação precisam olhar o outro lado, e indaga algum Vereador ou entidade 247 

tentou reunir com os empresários para verificar o aumento das passagens. Que 248 

falam que no município não há emprego, e ainda falam em licitação, onde na 249 

Borges não havia um funcionário do município. Relatou que precisam chamar os 250 

empresários de ônibus nesta Casa, onde todos sabem que o dono da Nacional é 251 

cunhado do Prefeito. Que não ouve o Vereador Sérgio Cardoso falar que o salário 252 

do médico aumentou cinco mil reais, onde consta no Portal da Transparência e 253 

qualquer um tem o domínio de verificar, enquanto isso o coitado do Agente de 254 

Saúde trabalha as duras penas. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, Líder do 255 

Governo, pediu um aparte e relatou que o Vereador precisa está respaldo quanto à 256 

questão. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, disse na próxima Sessão 257 

trará documentado. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, 258 

quanto ao documento do Vereador Antonio Rocha Junior o mesmo não solicitou 259 

investigação e sim retratação em respeito ao Vereador por ter algo infundado, por 260 

esta razão votou favorável a solicitação. Que foi informado pelo Executivo que já se 261 

encontra na secretaria da Câmara o Projeto de Lei que cria o Conselho de Trânsito, 262 

entretanto na secretaria da Casa ainda não chegou. Que precisam apoiar 263 

empresas que geram empregos no município, porém devem ter preço justo e 264 

qualidade na condução. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, pediu um 265 

aparte para relatar que em reunião na ARCON com os empresários os mesmos 266 

relataram que não tem condições de diminuir e sim de aumentar. Que a licitação 267 

não significa que pessoas de outras localidades irão ganhar, se alguém do 268 

município oferecer qualidade e preço justo ganhará, onde o que não pode é deixar 269 
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aumentar por serem do município. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder 270 

do DEM, relatou que a Comissão de Direitos Humanos está à disposição de 271 

qualquer usuário que tenha sofrido agressões verbais das empresas que fazem o 272 

transporte intermunicipal. Convocou a Comissão de Obras públicas para expedir 273 

parecer e da mesma forma a Comissão de Educação. Nada mais havendo a 274 

registrar o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, que contou 275 

com a presença de todos os Vereadores. Plenário das Sessões José Maia de 276 

Sousa, às onze horas e quinze minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e 277 

dezenove.      278 

Presidente: Ulisses José Medeiros Alves - 279 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Souza -  280 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior -  281 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  282 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 283 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro –  284 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 285 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  286 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 287 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   288 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos – 289 


