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Aos vinte e dois dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezenove, às 1 
nove horas e quinze minutos, teve início a Trigésima Primeira Sessão Ordinária 2 
da Câmara Municipal de Belterra, sob a direção do senhor Presidente Vereador 3 
Sérgio Cardoso de Campos, tendo como Primeira Secretária Vereadora Maria 4 

de Lourdes de Souza e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando 5 
a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão em 6 
homenagem ao 15 de Outubro Dia Nacional do professor e dedicou a sua 7 

professora Alice a qual foi alfabetizado em seguida Passou a palavra aos 8 
Vereadores para as considerações iniciais. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 9 
Santos do PSC Após cumprimento rotineiros parabenizou todos os professores 10 

do município de Belterra. Disse que entrou como a indicação solicitando a 11 
substituição da encanação da estrada oito até na parte da Curica até Estrada 12 
Sete. Lembrou que devido a encanação muito antiga e com muitos vazamentos 13 

fica difícil levar água para todas as residências. Destacou o trabalho incansável 14 
do executivo na recuperação do sistema de água de Belterra e apesar das 15 
dificuldades, está fazendo todo o possível para resolver o problema da água na 16 

cidade. O vereador Rubiney de Miranda Braga do PP após os cumprimentos 17 
rotineiros parabenizou todos os professores pelo seu dia. Lembrou do primeiro 18 

professor que pegou em sua mão para ajudar a escrever. Disse que os 19 
professores são merecedores dos maiores salários no Brasil.  Disse que teve 20 

várias denúncias sobre a retirada ilegal do Areal e da piçarreira e que está 21 
apurando as denúncias. Pedi uma resposta do presidente em relação aos 22 

Ofícios encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, disse que se não tiver 23 
nenhuma resposta vai procurar o ministério público para esclarecer essa 24 

situação. Também solicitou do secretário de Agricultura Lineu Sarturi uma 25 
resposta a respeito do trator que está na oficina em Santarém desde 2017. 26 
Disse que assim que ver a documentação que foi denunciada no blog do jeso a 27 

respeito do Aluguel do terreno do Prefeito e verificar a sua autenticidade irá se 28 
manifestar. Parabenizou o ex-vereador e ex-presidente da câmara Reginaldo 29 

Lobo pela passagem do seu aniversário. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos 30 
do PT após os cumprimentos rotineiros lembrou a passagem do dia das 31 
Crianças no último dia 12. Lembrou que as crianças são o futuro do nosso país. 32 
Parabenizou também a comunidade do Trevo pelas festividade de Nossa 33 
Senhora de Aparecida. Disse também  que o final de semana comunidade do 34 

Trevo. Foi bastante agitado devido aos trabalhos efetuados no elevado da caixa 35 
d'água para evitar futuros problemas de falta d'água. Lembrou da passagem do 36 

dia do professor e pela coincidência de hoje ser Vereador juntamente com 37 
quem foi sua primeira professora vereadora Aleuda Rodrigues.  Onde dedicou 38 
sua homenagem ao dia do Professor a Vereadora Aleuda Rodrigues. Pediu do 39 
senhor Presidente uma previsão de quando será feita a devida manutenção dos 40 
travessões da BR no município de Belterra. O Vereador Helivelton Noronha 41 
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Lima do PT em suas considerações iniciais cumprimentou todos os professores 42 
presentes na sessão da câmara. Lembrou que já está a 22 anos como 43 
professores, e que já contribuiu com educação de inúmeros alunos no 44 
município de Belterra. Disse que a profissão de professor é muito 45 
Desvalorizada comparado a outros  países. Disse que já está sendo feito 46 

através de uma comissão o plano de cargos e salários dos professores e que 47 
em breve será votado na Câmara, que poderá ser tirados direitos conquistados 48 

a muito tempo pelo professores e vai aguardar os discursos dos nobres pares 49 
que tanto elogiaram os professores, se irão ter coragem de votar  pra tirarem 50 
esse direito. Disse que cada escola está fazendo a comemoração do dia do 51 
mestre da sua maneira conforme as condições. Mencionou a falta d’água na 52 

estrada oito e que estão fazendo a troca da tubulação e deixando com isso 53 
muitas pessoas sem água, pois muitas ainda conseguiam através de bomba 54 
d’água e agora nem isso. Disse que entrou com uma indicação solicitando um 55 

micro sistema para ver se ameniza falta d’água, e que se não for atendido o 56 
pedido pelo poder público, irão se juntar umas trinta famílias e buscar fazer um 57 

microsistema de água por conta própria. Lembrou da denúncia feita no blog a 58 
respeito do Aluguel do Terreno do  Prefeito da área da Apa, e disse que foi 59 
contra o desmembramento  da APA no dia da votação em 2017 . Inclusive 60 

recebeu uma ligação de um procurador do ministério público informando que 61 
seria embargado futuramente, como aconteceu. Disse também que em relação 62 

a denúncia do blog do jeso, que apesar de existir apenas fraquimentos do 63 
documento irá procurar o mesmo para poder ter melhor esclarecimento sobre a 64 

situação e só assim tomar as devidas providências se for o caso.  O Vereador 65 
Ulisses José Medeiros PSDB após os comprimentos rotineiros parabenizou a 66 

todos os professores de Belterra em nome do vereador Helivelton Noronha 67 
Lima do PT. E disse que ser professor é um dom e que não pretende 68 
abandonar a carreira de professor.  Disse que fez uma Moção em homenagem 69 

ao dia do professor e pediu que fosse enviada a todas as escolas do município. 70 
Disse que a educação é o único caminho que o cidadão tem para nortear o 71 

futuro. Destacou alguns professores importantes de sua vida como Professora 72 
Creusa Reis de geografia, Maria de Lira de Matemática, Professor Domingos do 73 
Cartório em especial a professora Nilda Paixão que inclusive o ensinou a Ler. E 74 

finalizou com a frase da escritora Cora Coralina, dizendo que Feliz é aquele que 75 
transfere o que sabe e aprende o que ensina. E que escola e família ainda é o 76 

caminho mais certo para o cidadão de Bem. O Vereador Jonas palheta dos 77 
Santos do PSD em Seus cumprimentos rotineiros. Saudou a todos os 78 

professores presentes em especial Professor Ulisses e Davirley Sampaio. Disse 79 
que Belterra possui  265 profissionais da Educação e que gostaria que 80 
houvesse mais recurso na área da Educação. Disse também que hoje Belterra 81 
possui mais de 4 mil alunos, que houve discursos onde se fala muito em 82 
valorização do professor, mas lembra que houve um grande retrocesso há mais 83 
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de 3 anos atrás onde  professor ficava até quatro meses sem receber seu 84 
salário, onde a gestão anterior priorizava apenas os professores concursados. 85 
E que a tendência hoje é a educação no país  melhorar cada vez mais. 86 
Destacou o nome de sua esposa Edilena Marina e sua dedicação como 87 
Professora. Mencionou que vai apresentar em breve um projeto que vai 88 

transformar o bosque das seringueiras em um parque das seringueiras, com 89 
brinquedos para crianças e com uma área de esporte e lazer. O vereadore 90 

Ulisses Medeiros pediu a palavra e completou dizendo que seria importante a 91 
preservação do atual Bosque. E a manutenção do mesmo com  replantio  das 92 
mudas  Inclusive para servir de referência para algumas crianças de Belterra 93 
possa conhecer de perto nossa história. Em seguida o Vereador Jonas Palheta 94 

respondeu ao vereador de Alaildo Abreu,  Que as máquinas da Semov estão 95 
finalizando os trabalhos no centro e que em breve estarão Fazendo a 96 
manutenção nos travessões da BR onde o mesmo irá começar pelo Amapá. 97 

Disse que em relação ao imóvel do prefeito que ele tem na área denunciada 98 
pelo blog onde ele já tem  há mais de 15 anos. Onde foi feito um contrato com 99 

empresa privada informa que não viu nada de ilegal no contrato. Lembrou que 100 
quando estava em campanha em 2016, Só se falava em desenvolvimento e 101 
que se houvesse outra votação no mesmo sentido Votaria a favor novamente. 102 

Por se tratar de algo benéfico ao município. O Vereador Antônio Rocha Júnior 103 
do MDB após os cumprimentos rotineiros parabenizou a todos os professores 104 

do Brasil em especial de Belterra em nome do vereador Helivelton Noronha 105 
Lima do PT. Agradeceu ao chefe do setor de água Edi Michel vulgo Jaja, Que 106 

ajudou na manutenção na Rua oito de Março, depois de ter alguns canos 107 
quebrados devido à manutenção da rua. E foi logo resolvido pela sua equipe na 108 

noite anterior. Pediu apoio da Semovi para jogar piçarra na comunidade do 109 
Genipapo onde está tendo muita dificuldade por parte dos moradores, segundo 110 
denúncias de redes sociais. Parabenizou também o secretário pela agilidade 111 

em resolver o problema da ponte de Itapaiuna que liga Prainha I e II. Solicitou 112 
também resposta da Secretaria de Meio Ambiente em relação ao repasse do 113 

ICMS Verde. Disse que ouviu um áudio do Prefeito de Belterra em rede social 114 
informando que o repasse do ICMS VERDE esta sendo usado para cobrir as 115 
despesas do déficit do setor de água. Pediu também esclarecimento sobre a 116 

situação da manta asfáltica se foi resolvido ou não. Pois tem informações que 117 
ainda não foi resolvido. E que precisa de uma resposta pois é questionado pela 118 

população. Pediu ao Prefeito que o mesmo se pronunciasse em relação a 119 
denúncia sobre o seu terreno na área  da Apa. E que se for verdade tal 120 

denúncia é  muito grave. Disse que cabe a justiça analisar a denúncia e que 121 
tinha recebido uma documentação parecida. E que se for verdade não está 122 
dentro da legalidade. Disse que o que for Justo ele vai elogiar e o que estiver 123 
errado ele vai criticar que esse é seu papel como vereador.Que foi eleito pelo 124 
povo para fiscalizar e onde Estiver errado ele vai denunciar. O Vereador José 125 
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Ulisses Medeiros Alves do PSDB após os comprimentos rotineiros mencionou a 126 
admiração pelos vereadores Tinem e Helivelton e que são pessoas que querem 127 
o bem do município. Disse que no futuro da administração pública só vai 128 
aumentar as demandas e vai restar pouco recurso. Disse que onde houver 129 
questionamento sobre aplicação de um recurso dever denunciado, ou que se 130 

tenha esclarecimento de onde está sendo aplicado. Reconheceu que em 131 
algumas partes do município a iluminação pública já está melhor aplicado em 132 

algumas comunidades, mas que ainda precisa melhorar muito. Disse também 133 
que no último feriado a praia de Pindobal estava uma farra principalmente de 134 
jet-ski e precisa de uma fiscalização da secretaria de meio ambiente. Para não 135 
prejudicar os visitantes do balneário. Parabenizou todos os professores e 136 

organizadores e familiares pela apresentação da semana da Pátria em especial 137 
a ex vereadora Nilda Paixão Coordenadora do centro de artes. A Vereadora 138 
Aleuda Rodrigues do PSDB, após os comprimentos rotineiros mencionou 139 

juntamente com a vereadora Malú e Vereador Jurandy esteve presente na 140 
inauguração da escola da Predeira representando o município e parabenizou 141 

inclusive pela apresentação da semana da pátria, parabenizou o Prefeito e a 142 
Secretária de educação que deixou de investir no carnaval para investir na 143 
escola em parceria com a comunidade. Disse que fez um ofício pedindo 144 

iluminação pública para a comunidade de São Pedro km 50 e do km 43 da BR 145 
163. O Vereador Antônio Rocha Junior, Líder do MDB após os cumprimentos 146 

rotineiros mencionou que melhorou o desfile de sete de setembro, mas ainda 147 
falta melhorar mais, questionou o valor do salário da Secretária de educação 148 

que está acima da média e questionou se a diferença de mais de dois mil reais 149 
foi devolvida aos cofres públicos. Elogiou o Senhor Presidente e pediu para 150 

resolver o problema da base da caixa d’água de Nova Aliança onde foi 151 
prometido pelo secretário Zé Luiz e pelo Prefeito antes que aconteça uma 152 
tragédia naquele local. Parabenizou o Partido dos Trabalhadores pela 153 

convenção no último fim de semana. Repudiou o dono do restaurante em 154 
Pindobal que chamou os frequentadores da praia de Farofeiros e pediu para ser 155 

tomada as devidas providências para organizar o balneário e nem um dos lados 156 
saírem prejudicado. O Senhor Presidente em seu pronunciamento informou que 157 
em relação ao salário da Secretaria de Educação como ela é concursada e foi 158 

designada a secretária permanece com mesmo salário de sua função anterior. 159 
Diferente do vereador quando assumi a função de secretário escolhe se recebe 160 

o salário de secretário ou de vereador. Convidou todos para a reunião com o 161 
consórcio Tapajós nos dias 26 e 27 na câmara. Quanto a resposta dos tratores 162 

parados da secretaria de agricultura informou ao vereador Tinen que está 163 
aguardo os agricultores fazerem o cadastro e solicitar da secretaria informou o 164 
Secretário Lineu para o senhor Presidente. Disse que em relação a CIP 165 
informou que já solicitou o quanto é arrecadado mensal pela Prefeitura. 166 
Informou também que foi feito licitação ano passado para materiais de 167 
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manutenção, onde atualmente existe uma equipe com uma camionete de apoio 168 
para a manutenção. Informou a prefeitura levou uma multa de 18 mil reais na 169 
gestão anterior por não informar os pontos de iluminação instalados e se não 170 
informados esses pontos gera multa para o município. Em seguida o Senhor 171 
Presidente concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo o senhor 172 

Presidente realizou a leitura dos documentos apresentados para Votação sendo 173 
os seguintes Requerimento n° 03/2019 de autoria do Vereador Jurandy Batista 174 

Dantas-PV – solicita A Reforma e Ampliação com Construção de Duas Salas de 175 
Aula e Um Refeitório na Escola E.M.F. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro . 176 
Indicação Nº 03/2019 de Autoria do Vereador Rubiney de Miranda Braga - PP 177 
Solicita A Construção de Rampas de Acessibilidade nas Praias e Pontos 178 

Turísticos para Atender Cadeirantes no Município de Belterra, Indicação Nº 179 
03/2019 de Autoria do Vereador José Helivelton de Noronha Lima-PT Dispõe 180 
sobre a solicitação para aplicação de Estabilizador Químico de Solo nas Vias 181 

Públicas não Pavimentadas no Município de Belterra. Dispõe sobre Projeto de 182 
Lei Através do Oficio 258 /2019 Sobre a Denominação de Via Pública e da 183 

Outras Providências. Dispõe sobre Projeto de Lei Através do Oficio 257/2019 184 
Autoriza o Poder Executivo a Vender Fração do Solo Urbano de seu Domínio 185 
nesta Cidade. Após aprovação por unanimidade dos requerimentos  186 

apresentados, colocou em discursão O Projeto de Lei que trata sobre a CIP, o 187 
senhor Presidente esclareceu que precisa ser atualizada a tarifa, que apesar de 188 

ser uma medida impopular é para ajudar a população, pois a arrecadação da 189 
cidade é muito pouca e precisa arrecadar, em seguida passou a palavra ao 190 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT, Disse que  precisa ter os valores 191 
detalhados da CIP para poder entender os detalhes da arrecadação que 192 

justificam o aumento, pois não sabe pra onde vai o valor arrecadado, o 193 
Vereador Jurandy Batista Dantas do PV, Disse que nem um Vereador quer 194 
travar o desenvolvimento do município porém precisa dos detalhes de como é 195 

feito a arrecadação, o quanto se arrecada e o quanto precisa ser arrecadado, 196 
se tiver esse detalhamento certamente vai ter aprovação para que todos 197 

apoiem esse Projeto. O Vereador Jonas Palheta , sugeriu que o secretário da 198 
SEMAF enviasse um relatório das dívidas deixadas da Gestão Passada com 199 
iluminação Pública, em seguida o Senhor Presidente informou que essa dívida 200 

é descontada automática pela Celpa. E que todo ponto de iluminação pública 201 
colocado pela prefeitura precisa ser informado a Celpa caso contrário será 202 

passível de multa, e o que ficou da Gestão da Dilma foi uma multa de 18 mil por 203 
falha na informação de pontos instalados somando ao débito de 700 mil de 204 

consumo de energia, O Vereador Rubiney de Miranda Braga do PP, disse que 205 
precisa de uma planilha detalhada sobre a arrecadação da CIP, para saber 206 
para onde vai o dinheiro da CIP. E disse também ser a favor de uma taxa única. 207 
O Vereador Jonas Palheta disse que essa taxa atual é insuficiente comparando 208 
com o investimento que está sendo feito. O Vereador Helivelton Noronha do 209 
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PT, disse que a conta não fecha, que se está pagando um serviço que não tem 210 
em sua grande maioria. O Senhor Presisente disse que todos os vereadores 211 
devem se empenhar sobre o assunto, e encerrou a discursão sobre a CIP 212 
dando continuidade em outro momento. E passou as considerações finais. O 213 
Vereador Rubney de Miranda Braga do PP em suas considerações finais 214 

mencionou o discurso do Prefeito de Belterra sobre o Pindobal, e disse estar 215 
ausente da cada do Vereador Jonas Palheta e estranha o seu comportamento 216 

que antes chamava o Prefeito de “pequenês” e o Presidente da câmara de 217 
Hiena e agora mudou seu discurso, e elogiou a atitude e inteligência do 218 
Presidente da Câmara, disse também que é o povo que vai decidir sobre o 219 
futuro de cada vereador nas próximas eleições. Disse que está para ajudar o 220 

município e o Prefeito sempre que possível. Finalizou dizendo que vai a uma 221 
reunião na comunidade de São Jorge. O Vereador Jose Helivelton Noronha 222 
Lima do PT, disse vai comprar uma caixa de fogos pela aprovação da abertura 223 

da Rua na Estrada oito, e agradeceu o executivo e os nobres pares pela 224 
aprovação do seu Requerimento independentemente de partido. Disse que na 225 

administração pública todo governo deixa alguma obra boa ou problema. E que 226 
a vontade é grande de fazer algo pelo município apesar das dificuldades pelo 227 
caminho. E desejou ótima semana a todos. O Senhor Presidente justiçou a falta 228 

do Vereador Amarildo e a Vereadora Malú foram representar o município em 229 
Audiência em Altamira. Em seguida passou a palavra ao Vereador Alaildo 230 

Abreu dos Santos do PT, disse que Belterra é uma só, apesar do Prefeito ter 231 
passado algumas áreas para Mojuí dos Campos que agora passou a ter onze 232 

vereadores, deu uma sugestão ao Vereador Junior Rocha para a comunidade 233 
fazer bingo e promoções para resolver a situação da base da caixa d’água do 234 

km 43, com ajuda dos comunitários, e sobre as comunidades que foram 235 
beneficiadas com poço da FUNASA em parceria com a Prefeitura poucas estão 236 
funcionando. E que sempre vai continuar ajudando as comunidades sendo 237 

vereador ou não. Agradeceu a Deus e finalizou. O Vereador Jurandy Batista 238 
Dantas do PV, disse agradeceu a secretaria de educação pelo sucesso da 239 

semana da pátria e pelo empenho da SEMOVI nos trabalhos de manutenção 240 
nas ruas da cidade. Quanto a CIP disse que é preciso conhecer mais os 241 
detalhes sobre a arrecadação para se tomar a decisão mais acertada e 242 

agradeceu todos os pares pela votação da reforma da escola de Maguary, 243 
desejou a todos uma ótima semana. O Vereador Jonas Palheta do PSD, disse 244 

que a herança da dívida da gestão passada com a Celpa passou perto dos 700 245 
mil reais  e que está sendo pago em 36 parcelas por isso a conta não fecha, e 246 

por isso o governo quer reajustar a CIP, Respondeu ao Vereador Braga dos 247 
Povos que a porta de sua casa está aberta para o vereador, disse que o 248 
vereador esquece de suas funções na câmara para estar se ocupando em rede 249 
social, e tem uma convivência boa com o presidente da câmara, disse o que o 250 
vereador Braga legisla contra o seu município por querer passar Pindobal para 251 
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Santarém, disse ao vereador Helivelton que nunca viu ele criticar o governo 252 
anterior para defender o povo e agora que o governo atual estar em bom 253 
momento se senti incomodado pelas críticas injustas, e que até as 254 
comunidades repassadas a Mojuí dos Campos estão sendo assistidas Pelo 255 
município de  Belterra. A Vereadora Aleuda Rodrigues do PSDB disse que foi 256 

criticada pela falta d’água no km 50, que ficou sem agua por corte da energia 257 
do Poço, mas não pode obrigar os moradores a pagar água pois todos têm 258 

consciência de sua obrigação. E quando tem parceria da comunidade todos 259 
pagam energia e ainda sobra dinheiro em caixa, desejou ótima semana a todos. 260 
O senhor Presidente que vai se ausentar do município durante a semana por 261 
um problema familiar, agradeceu a todos e  desejou uma ótima semana a 262 

todos. Nada mais havendo a registrar o senhor Presidente declarou encerrada 263 
a Sessão Ordinária,  contou com a presença de nove Vereadores, Plenário das 264 
Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e trinta e cinco minutos do dia 265 

quinze de outubro de dois mil e dezenove.      266 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  267 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Sousa-    -- 268 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 269 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  270 

Vereador Jurandy Batista Dantas -- 271 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 272 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima --  273 

Ulisses José Medeiros Alves-- 274 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -- 275 


