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Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 1 

nove horas e quinze minutos, teve início a vigésima segunda 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 Sousa e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a 5 

proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Justificou a 6 

falta do Vereador Ulisses Jose Medeiros Alves do PSDB está no fórum. Em 7 

seguida Passou a palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. A 8 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, do PSDB, após os cumprimentos 9 

regimentais agradeceu a Deus e destacou principalmente as obras de 10 

infraestrutura feita nas estradas quatro, Santa Luzia e Estrada Dez, parabenizou 11 

o Vereador Helivelton Noronha pela conquista no campeonato do km 115 da BR 12 

163. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Vereador Rubiney de 13 

Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos de estilo destacou a vitória 14 

do time do guarani no torneio do km 115 da Br 163. Disse que está apurando as 15 

denúncias do conselho tutelar e sempre procura mostrar para as pessoas que 16 

não conhecem a Lei, citou a Lei Orgânica no município no artigo dez, 17 

destacando o dever de fiscalizar do vereador amparado pela constituição. 18 

Parabenizou o Prefeito pela manutenção nas estradas, que falta algumas ruas 19 

para fazer manutenção e outras com muita poeira, convidou para reunião interna 20 

com a comissão dos direitos humanos. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, 21 

Líder do PSD, deixou para se pronunciar no segundo momento. O Vereador 22 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos rotineiros elogiou a 23 

atual gestão pela recuperação das estradas tanto na zona urbana quanto rural 24 

toda a Equipe da SEMOVI, mencionou sua viagem a Belém juntamente com o 25 

Prefeito visitando diversos órgãos buscando melhorias para o município de 26 

Belterra. Agradeceu o bom tratamento que recebeu nos órgãos estaduais que 27 

visitou, agradeceu também o Prefeito na Manutenção da estrada quatro. 28 



 

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

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BELTERRA, REALIZADA AOS VINTE E SETE  DIAS DO MÊS 
DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
 
 

 

2/6 
 

 

Desejou ótima sessão a todos. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 29 

deixou para o segundo momento, O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, 30 

Líder do PT, após os cumprimentos rotineiros parabenizou a equipe do Cruzeiro 31 

campeã do campeonato da BR do km 50 até o km 115, campeonato esse 32 

realizado em sua maior parte por agricultores e acabou gerando renda aos 33 

moradores, parabenizou todos que apoiaram a competição e pediu mais apoio 34 

do poder público em relação ao esporte e lazer. Disse também que foi aprovado 35 

na LOA o valor de Sessenta mil para apoio ao esporte, porém é insuficiente. 36 

Destacou a importância da recuperação das estradas , porém, não é suficiente e 37 

causa muita poeira, hoje o movimento aumentou muito na estrada oito em 38 

relação ao fluxo de veículos e convidou  todos os partidos para fazer uma 39 

aliança para buscar recursos para pavimentação asfáltica na cidade. Mencionou 40 

a eleição do conselho tutelar que precisa ser de forma transparente pois se trata 41 

das pessoas que vão cuidar das crianças e jovens e adolescentes do nosso 42 

município. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os 43 

cumprimentos rotineiros mencionou o decreto municipal onde todo servidor 44 

municipal deve andar de capacete, que não está sendo respeitado pela maioria, 45 

mais precisa ser para dar exemplo para o resto da população. Mencionou a 46 

retirado da assinatura do Senador Zequinha Marinho do referendo que abrange 47 

sobre o Estado do Tapajós se tornou um “Ouro de tolo” pois não será na área 48 

interessada. Sendo mais uma derrota a povo que luta pela criação do Tapajós. 49 

Mencionou a resolução 600/2016 do DENATRAN que regulariza as lombadas. 50 

Pois se torna necessário pois muitos condutores abusam da velocidade 51 

aumentando o risco de acidentes no trânsito, além de aumentar a poeira nas 52 

ruas sem pavimentação, além disso muitos moradores da estrada oito e estrada 53 

dez estão se mobilizando para fechar as ruas se nada for resolvido. Convidou 54 

todos os nobres pares para juntar forças para buscar uma saída para a 55 

pavimentação asfáltica da cidade. O Vereador Antônio Rocha Junior, Líder do 56 
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MDB após os cumprimentos rotineiros mencionou a falta d’água na casa do 57 

senhor Raimundo no ramal da Ulbra, que sua encanação fica a mil e quinhentos 58 

metros da encanação e intercedeu ao Presidente para buscar uma solução junto 59 

ao Prefeito para ajudar o morador. Pediu uma fiscalização da comissão 60 

responsável para apurar no hospital de Belterra a veracidade das denúncias nas 61 

redes sociais, de falta de medicamentos entre outras e verificar tal situação.  62 

Agradeceu o Presidente pelo aterro na Rua Manoel Crispim solicitado 63 

anteriormente. A Vereadora Maria de Lourdes de Sousa do DEM após os 64 

cumprimentos rotineiros Agradeceu a Deus que depois de cinco meses sem 65 

pisar no campo de futebol pode assistir à final do campeonato society da BR. 66 

Prestigiou os agricultores e campeões do km 108 e seu padrinho Vereador  67 

Helivelton Noronha que teve como vice o Guarani e venceu o melhor. 68 

Parabenizou o governo pelos trabalhos de recuperação nas estradas dos 69 

municípios, destaque para o ramal do km 43, estrada Dez, estrada quatro e 70 

estrada Oito. Mencionou a criação de lombadas que será útil se for bem 71 

sinalizada para não causar acidentes. Parabenizou o senhor Moisés por ter 72 

assumido a presidência do Sindicato, pois o Neilton renunciou. Destacou o 73 

evento da EXPOFEIBEL, disse que vindo as sessões, porém, ainda está se 74 

recuperando de sua cirurgia. O  Senhor Presidente disse ao Vereador Amarildo 75 

que todo vereador tem o direito de fiscalizar no caso do decreto obrigatório ao 76 

uso do capacete pelo servidor, e que é obrigação do servidor dar exemplo, Disse  77 

também sobre a questão do conselho tutelar ser apenas vinculado a Semteps, e 78 

não obrigatório a gestão da secretaria, pois o conselho tutelar está ligado direto 79 

ao Conselho da Criança do Adolescente. Pediu a todos os Vereadores atenção a 80 

respeito desse assunto. Em seguida o Senhor Presidente concedeu intervalo de 81 

dez minutos. Após o intervalo o senhor Presidente realizou a leitura dos 82 

documentos para votação Requerimento n° 01/2019 de autoria do Vereador 83 

Sergio Cardoso de Campos-DEM – solicita A Recuperação de Todos os Ramais 84 
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do Amapá e Trevo de Belterra. Indicação Nº 02/2019 de Autoria do Vereador  85 

Rubiney de Miranda Braga-PP Solicita A Construção de Lombadas- Passarelas, 86 

Indicação N°03/2019  de Autoria do Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos- 87 

PSC Solicita a  Construção de Lombadas Passarelas na Estrada 04, Estrada 08 88 

e Estrada 10 neste município. Requerimento Nº 03/2019 de Autoria da 89 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza-DEM Solicita A recuperação Estrada 90 

Cinco até a o perímetro do bairro Cidade Nova. Requerimento Nº 04/2019 de 91 

Autoria da Vereadora Maria de Lourdes de Souza-DEM Solicita A recuperação 92 

do Ramal do São Francisco da Volta Grande. Requerimento Nº 05/2019 de 93 

Autoria da Vereadora Maria de Lourdes de Souza-DEM Solicita A recuperação 94 

do Ramal São Raimundo no km 72 da BR 163 (Açaizal do Prata). Requerimento 95 

Nº 06/2019 de Autoria da Vereadora Maria de Lourdes de Souza-DEM Solicita A 96 

recuperação do Ramal do Bom Sossego. Requerimento Nº 06/2019 de Autoria 97 

da Vereadora Maria de Lourdes de Souza-DEM Solicita A recuperação do  98 

Ramal do Onça. O Senhor Presidente colocou em votação onde teve  todos os 99 

requerimentos aprovados por unanimidade.   O senhor Presidente pediu a 100 

opinião dos demais pares em relação as queimadas na Amazônia nas suas 101 

considerações finais. passou as considerações finais, A Vereadora Aleuda 102 

Rodrigues Pedroso, do PSDB Agradeceu a Deus, parabenizou o Secretario José 103 

Luiz da Semovi pela manutenção das vias públicas, apesar da poeira a estradas 104 

estão bem melhor, disse ser contra as queimadas e finalizou desejando um bom 105 

final de semana a todos. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 106 

Agradeceu a aprovação do seu requerimento das lombadas, Destacou a 107 

importância da agencia do SICRED na cidade e parabenizou o senhor 108 

Presidente por ter ajudado na implantação do banco. Mencionou as riquezas da 109 

Amazônia e disse que os estrangeiros e ongueiros querem tomar a Amazônia. 110 

Agradeceu a Deus e finalizou. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, 111 

Líder do PT, mencionou o problema da lotérica que atende a população de baixa 112 
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renda e solicitou providencias da caixa econômica para resolver a situação, em 113 

relação as queimadas mencionou o discurso do Presidente da República como 114 

“besteira”, destacou os Projetos da ong Saúde e Alegria na região, disse 115 

também que poderá perder novamente o plebiscito do estado do Tapajós por 116 

não ter uma votação voltada a região. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 117 

Santos, Líder do PSC Disse que reuniu com o coordenador da defesa civil e 118 

cobrou a respeito do que está sendo feito para a prevenção de incêndios, de 119 

forma criminosa inclusive em todo estado. Desejou boa semana a todos. O 120 

Vereador Alaildo Abreu do PT, disse que em relação ao desmatamento, em 121 

Belterra não está diferente a exemplo o Igarapé do km 88 da 163 que teve as 122 

margens destruídas, disse que uns usam as queimadas e outros o trator, e  que 123 

alguém autorizou, citou o exemplo da área da MADESA, agradeceu a Deus e 124 

finalizou. O Vereador Jurandy Dantas do PV disse em relação as queimadas o 125 

aparato pessoal ainda é pouco e a demanda é muito grande, e deve ser 126 

trabalhado a prevenção e conscientização das pessoas. Disse que precisa 127 

melhorar tanto na esfera municipal quanto estadual. Mencionou a importância da 128 

defesa da soberania do nosso País, desejou boa semana e todos. O Vereador 129 

Jonas Palheta do PSD destacou a sua viagem a Belém, disse que Visitou a 130 

Secretaria de Obras do Estado em busca de melhorias para o município. 131 

Parabenizou a equipe da SEMOVI e seu coordenador Luiz Everton (Branco) que 132 

trabalham até a noite para concluir as obras. Disse que em relação as 133 

queimadas isso acontece a muitos anos em nosso país, e está sendo destacado 134 

agora devido a emissora TV GLOBO está dando bastante ênfase ao assunto, 135 

assim como fez com mensalão entre outros. Sobre as queimadas em Belterra 136 

disse que serve de lição que em 2017 ou houve um grande incêndio na APA e 137 

na FLONA. Mencionou a Secretaria de Meio Ambiente para a prevenção nesse 138 

verão que será muito forte. Citou o empenho do Prefeito que está sempre 139 

presente acompanhando os trabalhos pelo município. A Vereadora Maria de 140 
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Lourdes do DEM Agradeceu a aprovação dos seus requerimentos, se solidarizou 141 

sobre a situação da lotérica, mencionou as queimas e relembrou o verão de 142 

2017 que teve bastante queimadas em Belterra, disse a Amazônia é nossa 143 

agradeceu a Deus. O Senhor Presidente disse que a falta de manutenção por 144 

parte do DNIT facilita as queimadas, e as equipes em Belterra que recebem 145 

recurso dos municípios verdes, são insuficientes para combater todos os focos, 146 

concordou com o Vereador Helivelton em relação ao projeto Saúde Alegria 147 

sempre foi presente em Belterra, porem lembrou que ano 2 mil tinha 41 projetos 148 

que somavam 42 milhões de reais na época na FLONA de Belterra. Sugeriu que 149 

a câmara fiscalize os projetos de todas as ONGS, e obtenha informações para 150 

fiscalizar, nós como brasileiros vamos defender nosso território nossa Amazônia 151 

e nossa soberania. Nada mais havendo a registrar o senhor Presidente declarou 152 

encerrada a Sessão Ordinária, Justificando a falta do Vereador Ulisses Jose 153 

Medeiros Alves –PSDB em Audiência  no fórum, contou com a presença de Dez 154 

Vereadores, Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e cinco 155 

minutos do dia vinte e sete de agosto de dois mil e dezenove.      156 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos – 157 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Souza –  158 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 159 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  160 

Vereadora: Aleuda Rodrigues - 161 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 162 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 163 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  164 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 165 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   166 


