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Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e 1 
quinze minutos, teve início a Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 2 
Belterra, sob a direção da senhora Presidente Interina Maria de Lourdes de Souza, 3 
tendo como Primeiro Secretária Vereadora Aleuda Rodrigues e Antônio Rocha 4 
Junior Segundo Secretário. Implorando a proteção de Deus a Senhora Presidente 5 

declarou aberta a Sessão. Em seguida Passou a palavra aos Vereadores para as 6 

considerações iniciais. O vereador José Helivelton de Noronha lima do PT 7 

enfatizou a importância dos requerimentos solicitados durante a 30° Sessão 8 
Ordinária, e agradeceu o apoio do governo do estado que confirmou na última 9 
sexta- feira, 04 de outubro, a liberação de 50 mil litros de óleo diesel que serão 10 
utilizados nos serviços de terraplanagem do município, e que também garantiu o 11 

asfaltamento de 5 km do centro urbano de Belterra. O Vereador Rubiney de 12 
Miranda Braga do PP, iniciou seu pronunciamento na sessão da casa legislativa 13 
parabenizando a eleição para escolha dos conselheiros tutelares de Belterra 14 

ocorrida no último domingo 06 de outubro. O parlamentar aproveitou a ocasião 15 
para relatar a visita que o mesmo fez a Comunidade de Pedreira, Itapaiúna e 16 

Prainha, localizados na Flona do Tapajós. O objetivo da visita foi ouvir as 17 
demandas dos moradores. Jonas Palheta do PSD O parlamentar lembrou a ida 18 
do prefeito de Belterra Jociclélio Macêdo até a capital Belém, onde o mesmo foi 19 

atrás de recursos para melhorias no município. Durante o pronunciamento, o 20 

vereador lembrou que solicitou uma indicação para modificar a forma de sistema 21 
de água da Estrada 8. Segundo Jonas Palheta, a indicação deve ser enviada 22 
para  o coordenador da água Edir Michel, para que ele tome providências sobre a 23 

situação.  O Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT solicitou mais informações 24 
sobre o processo de votação para o aumento da taxa e iluminação pública de 25 

Belterra. O Vereador Amarildo Rodrigues Santos do PSC, lembrou esforço do 26 
governo municipal em trazer melhorias para o município, ele também solicitou a 27 
construção de um poço na estrada 8. A Senhora Presidente deu prosseguimento 28 

a Sessão sem intervalo e passou a votação em bloco dos documentos para 29 
Votação com a  Solicitação da pavimentação asfáltica da Estrada 2 até a Rua 30 

Americana – Vereador Sérgio Cardoso de Campos ( DEM).Solicitação da 31 
construção da Orla na Praia de Pindobal - Vereador Sérgio Cardoso de Campos 32 
(DEM). Solicitação para a Construção da pavimentação Asfáltica da Estrada 4, 8 33 

e 10 – Vereador Sérgio Cardoso de Campos (DEM). Solicitação de Pavimentação 34 

asfáltica nas ruas Viveiro 1, Frei Raimundo Crone, rua Jaguar, Rua 5 de maio, 35 
Rua Jorge Dibdoce, Rua da Paz e  Travessa Hilário de Castro. E solicitou a 36 
conclusão da pavimentação da rua Frei Vicente - Vereador Sérgio Cardoso de 37 

Campos (DEM). Solicita que seja concedido espaço após a sessão ordinária do 38 
dia 29 de outubro de 2019 para discutir sobre a educação fiscal no município de 39 
Belterra - Vereador Jonas Palheta (PSD). 40 
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Solicita a poda das árvores na Estrada 8 no bairro de São José -  Vereador 41 
Amarildo Rodrigues (PSC). Solicita que seja realizado o serviço de asfalto na Rua 42 
Felisberto Camargo entre Vila Chagas e Piquiá - Vereador Jonas Palheta (PSD) 43 
e Vereador Amarildo Rodrigues (PSC). Solicita a construção de um microssistema 44 
de água na Estrada 8 no bairro de São José. Vereador Jose Helivelton de Noronha 45 

Lima do  (PT).  Sendo todas as solicitações aprovadas por unanimidade. Em 46 
seguida a senhora presidente passou as considerações finais. O Vereador Jose 47 

Helivelton de Noronha Lima do  PT disse estar feliz pois parece agora a situação 48 
vai mudar pois o Presidente solicitou a pavimentação asfáltica, e agora já pode 49 
dizer para os comunitários que vai sair o asfalto. Destacou a ajuda do governador 50 
com 50 mil litros de diesel, com 05 km de asfalto e mais equipamentos para o 51 

centro cirúrgico, lembrou que só viu tanta ajuda assim no tempo da ex 52 
governadora Ana Júlia, O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos do PSC 53 
Elogiou o Governador Helder Barbalho pela ajuda, mencionou que tantos outros 54 

políticos vieram buscar votos e esqueceram da cidade. Disse que existe uma 55 
emenda do Dep. Eraldo Pimenta que não foi cumprida pelo Jatene de Um Micro 56 

Sistema para a estrada Oito e será bem-vinda, desejou bom almoço a todos. O 57 
Vereador Jurandy Batista Dantas do PV Disse realmente espera esse 58 
compromisso do governador com a População de Belterra, mencionou também 59 

que seus pedidos de afastamento de algumas ruas do centro certamente serão 60 
atendidos com o reforço do pedido do  Presidente  Sergio Campos. Finalizou 61 

desejando a todos uma ótima semana. O Vereador Rubiney de Miranda Braga do 62 
PP mencionou que também solicitou manta asfáltica para estrada oito, estrada 63 

quatro, estrada cinco, estrada dez e agora reforçado com o pedido do nobre   64 
presidente, porém lembrou do km 115 da BR 163 que está no esquecimento do 65 

gestão e pediu para que seja atualizada logo a Lei da CIP,  e que casa residência 66 
pagasse somente quinze reais pela CIP, que a taxa CIP fosse desvinculada da 67 
fatura de energia elétrica para o consumidor e que o mesmo possa pagar por 68 

boleto a taxa da CIP. O Vereador Jonas Palheta dos Santos do PSD, lembrou que 69 
na última visita do Deputado Eraldo Pimenta em Belterra disse que o Prefeito 70 

solicitou um Microssistema Profundo de água para a estrada oito, disse também 71 
que em relação as máquinas que estão fazendo manutenção, farão os serviços 72 
nas comunidades mais distantes assim que concluir os serviços do centro. 73 

Agradeceu o Presidente da Câmara pela indicação da Orla de Pindobal, e 74 
ressaltou que o Projeto é de iniciativa dele juntamente com o Engenheiro Jacó 75 

Marques da Prefeitura. A Vereadora Aleuda Rodrigues do PSDB Disse que a 76 
comunidade de Nova Esperança que sofre a muito tempo com problema de falta 77 

de água, mas em breve vão ter agua em suas casas. Parabenizou também os 78 
conselheiros tutelares eleitos no último domingo, e que algumas comunidades 79 
nem ficaram sabendo dessa eleição, mencionou que recebeu a visita em sua casa 80 
do ex prefeito Geraldo Pastana e sua esposa que lembrou  que o prefeito de mais 81 
sorte foi o Pastana que teve o Presidente e a governadora do mesmo lado, e que 82 
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eles devem se preocupar com o povo ao invés de partido pois quem sofre é a 83 
população. O Vereador Antônio Rocha Junior do MDB pediu resposta da SEMAT 84 
sobre os repasses do  ICMS VERDE. E pediu resposta da Presidência da câmara, 85 
parabenizou a Eleição do conselho tutelar apesar de ter observado algumas falhas 86 
na apuração. Disse que não viu em momento algum a liberação de recursos do 87 

Governador foram solicitados e não atendidos ainda.  88 

A Senhora Presidente disse estar feliz com o que foi colocado em discursão 89 

onde cada vereador entendeu a necessidade do município  e  desejou uma 90 

ótima semana a todos. Nada mais havendo a registrar a senhora Presidente 91 

declarou encerrada a Sessão Ordinária, contou com a presença de nove 92 

Vereadores, Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e trinta 93 

e cinco minutos do dia oito de outubro de dois mil e dezenove. 94 

 95 

Presidente: Maria de Lourdes de Souza -  96 

1ª Secretária: -  Aleuda Rodrigues-   97 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 98 

Amarildo Rodrigues -- 99 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  100 

Vereador Jurandy Batista Dantas -- 101 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 102 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima --  103 

Vereador Rubiney de Miranda Braga --  104 


