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

e quinze minutos, teve início a vigésima segunda Sessão Ordinária da Câmara 2 

Municipal de Belterra, sob a direção do senhor Presidente Vereador Sérgio 3 

Cardoso de Campos, tendo como Primeiro Secretário Vereador Rubiney de 4 

Miranda Braga do PP e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a 5 

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

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

Rubiney de Miranda Braga PP após os cumprimentos regimentais agradeceu a 8 

manutenção na estrada quatro, mencionou que entrou com requerimento para 9 

implantação de lombadas na cidade devido muita poeira em algumas ruas do 10 

centro, disse também está acompanhando em rede social as notícias das 11 

barracas nas praias  da cidade, principalmente em Pindobal onde os 12 

proprietários julgam ser donos da área quando na verdade pertence a Marinha, 13 

onde os mesmos estão chamando os frequentadores de farofeiros. Disse que é 14 

preciso tomar uma atitude a essas pessoas que estão cercando as praias 15 

principalmente Aramanaí, Cajutuba, Porto Novo e Pindobal. O Vereador Alaildo 16 

Abreu dos Santos do PT, após os comprimentos regimentais disse que cada 17 

governo deixa a sua parcela de contribuição em Belterra, lembrou da audiência 18 

que teve em Marituba para defender o ensino indígena naquela região. 19 

Mencionou da inauguração da Escola da Comunidade de Pedreira, que foi 20 

iniciada na gestão anterior e concluída agora, parabenizou a comunidade, o 21 

Vereador Jurandir e o Prefeito de Belterra pela conclusão da mesma, e que o 22 

importante é que cada Prefeito e Vereador deixe sua contribuição para Belterra. 23 

O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os 24 

cumprimentos rotineiros Parabenizou a Secretaria de Agricultura e o Secretario 25 

Lineu pelo evento da EXPOFEIBEL e toda a equipe. Destacou o trabalho do 26 

governo municipal pela manutenção das ruas, mencionou seu Requerimento 27 

para a implantação das lombadas, principalmente para a prevenção de 28 
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acidentes e redução da Poeira. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, 29 

Líder do PT, após os cumprimentos rotineiros mencionou a grande incidência de 30 

poeira nas ruas do centro que reflete na saúde dos moradores como exemplo na 31 

estrada quatro e estrada oito principalmente  que por ser acesso a BR 163 32 

concentra um maior fluxo de veículos e aumenta a poeira nas residências que 33 

são próximas das ruas, mencionou para se trabalhar a pavimentação das 34 

principais ruas do centro, relatou sobre a dificuldade do município de receber 35 

ajuda do governo estado. Destacou também as parcerias com a comunidade a 36 

exemplo da estrada oito na escola Darcy Vargas onde já conseguiram oito 37 

centrais de Ar para climatizar as salas de aula. Disse que o município tem um 38 

grande atrativo turístico, onde a população gosta de participar dos eventos na 39 

cidade. Disse que foi prometido pela gestão atual a realização da gincana e 40 

ainda não fez, o Vereador Amarildo pediu a palavra onde foi concedida e disse 41 

que o governo sempre foi favorável a gincana, porém uma das equipes estava 42 

com problemas em sua documentação para ficar apta a receber os recursos 43 

públicos. O Vereador Helivelton retomou seu discurso reconhecendo a 44 

dificuldades das associações e por isso entrou com o projeto de utilidade pública 45 

para ajudar essas entidades e aproveitou para fazer um pedido do espaço da 46 

câmara para trazer o conhecimento das entidades para realizar seus eventos na 47 

cidade. A exemplo da liga esportiva que tem as mesmas dificuldades. 48 

Parabenizou o Evento da Feira porem relatou que o contribuinte pagou duas 49 

vezes para participar. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 50 

após os comprimentos rotineiros mencionou que em sua viagem a Belém 51 

juntamente com o Vereador Ulisses Medeiros reuniu com o Secretário adjunto 52 

de obras do Estado onde o mesmo relatou a previsão de 05 km de asfalto para 53 

Belterra, disse também que até os mais críticos ao governo reconhecem o 54 

excelente trabalho de terraplanagem no município. E parabenizou também o 55 

excelente trabalho dos servidores da SEMOVI que trabalham até a noite quando 56 
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necessário. Pediu também a DEMUTRAN para realizar blitz educativa nos locais 57 

onde há um grande fluxo de poeira para buscar reduzir o índice de acidentes 58 

nessas áreas. Disse ao Vereador Tinen que a escola da Pedreira não é uma 59 

escola de educação indígena, que a educação indígena e dever do estado e não 60 

cumpre com seu papel fazendo com que o governo municipal voltasse a custear 61 

para não deixar os alunos no prejuízo. Mencionou o Evento da Feira que traz 62 

lucro para a cidade faz o dinheiro circular principalmente para o agricultor, já 63 

com relação a gincana os organizadores precisam fazer com que a próprio 64 

evento seja independente financeiramente. O Vereador José Ulisses Medeiros 65 

Alves do PSDB após os comprimentos rotineiros manifestou alegria que a 66 

câmara municipal tem correspondido aos anseios das comunidades, destacou a 67 

inauguração da Escola da Pedreira uma luta antiga dos moradores daquela 68 

comunidade. Disse que antes a escola estava abandonada e que além do apoio 69 

da Prefeitura na Obra muitos vereadores colaboraram entre eles o Vereador 70 

Jurandy, relatou também que essa obra vai minimizar muitos problemas em 71 

relação a espaço adequado para Educação. Parabenizou toda a comunidade 72 

pela conquista, e as demais comunidades que necessitam desses espaços 73 

adequados garantiu que vai continuar tentando para que as melhorias 74 

aconteçam. Parabenizou também a Secretária de Educação Dimaima, o Prefeito 75 

e todos os vereadores que contribuíram dando forças e condições para que o 76 

governo trabalhe. Mencionou sobre sua viagem a Belém onde esteve na 77 

Secretaria de Transporte do Estado e que acredita no Projeto Asfalto na Cidade 78 

seja retomado e disse que Belterra já está contemplada com 05 quilômetros de 79 

asfalto. Afirma que Belterra será enxergada pelo governo do Estado. Em relação 80 

a Gincana Cultural, disse que foi um dos Fundadores da Equipe os Piratas, e 81 

que a chicana em seu auge levou o nome de Belterra a certo destaque na 82 

região. Disse também que ainda há tempo de resgatar o evento da gincana na 83 

Cultura Belterrense. Destacou o evento da Expofeibel e parabenizou o 84 
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Secretário Lineu Sarturi pelo grande sucesso do evento. E Finalizou 85 

Parabenizando os trabalhos de terraplanagem nas ruas de Belterra. O Vereador 86 

Antônio Rocha Junior, Líder do MDB após os cumprimentos rotineiros 87 

mencionou que sua viagem a Belém, esteve na secretaria de transporte onde foi 88 

bem recebido, mencionou que os moradores de Belterra foram enganados pela 89 

gestão do Jatene em relação ao programa asfalto na cidade. Disse que o 90 

secretário Pablo garantiu o asfalto para Belterra, que o governador vai resolver 91 

os problemas do governo passado. Garantiu a manutenção na Interpraia de 92 

Aramanaí a Alter do chão e também na PA443 está na programação para 93 

manutenção. Mencionou que o Governador está ajudando os Belterrenses em 94 

retribuição aos votos que recebeu. Informou que ano passado o Prefeito de 95 

Belterra perdeu um convênio de 10 milhões de reais do ministério da integração 96 

nacional para resolver o problema da água em Belterra. Agradeceu a Secretaria 97 

de Educação pela manutenção da Escola Waldemar e que a mesma trará vários 98 

cursos profissionalizantes para cidade. Mencionou a superlotação dos ônibus 99 

que fazem linha Santarém Belterra e mencionou o Demutran que precisa 100 

fiscalizar mais o trânsito e deixar de ser modelo, que o mesmo como 101 

coordenador está deixando a desejar.  Mencionou a Escola de Pedreira que foi 102 

bastante cobrado pelos vereadores, sendo que o Prefeito divulgou que deixaria 103 

de investir no Carnaval para fazer a obra da escola onde se foi destinado todo o 104 

recurso para obra o prefeito está de parabéns. Porém, disse que precisa ver a 105 

prestação de contas da obra. Lembrou da época da gincana cultural no governo 106 

Oti Santos onde era bastante animado o evento, e que poderia haver gincana 107 

através de patrocínio e parceria com a iniciativa privada. Disse ser de acordo 108 

pela volta da gincana e se colocou à disposição para ajudar as equipes no que 109 

for preciso. Relatou a falta d’água no km 50 da Br 163, onde tem duas 110 

vereadoras e perguntou se elas não têm conhecimento dessa falta de água na 111 

comunidade. O Senhor Presidente Mencionou a gincana cultural onde as 112 
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coordenações das equipes ficam sempre com as mesmas pessoas onde falta 113 

transparência da aplicação dos recursos recebidos. E propôs que o valor gasto 114 

na feira seja gasto na gincana, Destacou a importância do evento da 115 

EXPOFEIBEL  que movimentou a economia do município, mas que ocorreu em 116 

sua maioria com patrocínio da iniciativa privada. Disse ao Vereador Antônio 117 

Rocha Junior que quando esteve em Brasília com o ministro Helder Barbalho 118 

não ouviu a oferta de 10 milhões para o custeio da água, disse a Prefeitura com 119 

recurso próprio fez a manutenção da estrada do Aramanai na parte sem asfalto. 120 

Disse que tem que se pensar no município nas formas de ajudar onde os 121 

vereadores fazem a diferença para ajudar o Prefeito. Disse também que nunca 122 

viu uma emenda parlamentar do Dep. Federal Airton Faleiro para Belterra. E 123 

pediu apoio dos nobres pares para conseguir emendas com seus deputados e 124 

senadores para ajudar o município de Belterra. Em seguida o Senhor Presidente 125 

concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo o senhor Presidente 126 

realizou a leitura dos documentos O Projeto de Lei que trata sobre a CIP, e 127 

colocou em discursão  para que os Vereadores entrassem com emendas ao 128 

Projeto sendo que nem um vereador se pronunciou. Em seguida o Senhor   129 

Presidente Declarou encerrada a primeira discussão, e passou as considerações 130 

finais. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, justificou o 131 

trabalho do Dep. Federal Airton Faleiro e mencionou que foi o período que mais 132 

Belterra foi beneficiada na época da Ana Júlia incluindo obras de escolas e 133 

asfalto. Disse vai sempre existir essas barreiras de projetos por questões 134 

partidárias. Mencionou a falta de investimento do governo do estado nas gestões 135 

de Pastana e Dilma. Disse que está tendo barreiras políticas para conseguir a 136 

Emenda de uma Quadra coberta de autoria do Senador Paulo Rocha para a 137 

comunidade de São Jorge. Disse que já foi repassado a secretaria de educação, 138 

há o risco de perder a emenda se não tiver empenho da atual gestão. O Senhor 139 

Presidente em resposta ao discurso do Vereador Helivelton mencionou a 140 
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dificuldade de documentar o projeto na área da São Jorge e que no momento o 141 

mais viável seria trazer a emenda para a estrada oito. O Vereador Helivelton 142 

continuou com seu discurso e mencionou a dificuldade de se realizar uma 143 

gincana com apenas uma coordenadoria, que uma pessoa apenas não dá conta 144 

do evento. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves do PSDB mencionou que 145 

todos devem se unir em prol do desenvolvimento do município de Belterra 146 

agradeceu a Deus e finalizou. O Vereador Amarildo Rodrigues lembrou que em 147 

2017 a comunidade de santa luzia perdeu uma praça emenda do Depurado 148 

Federal Chapadinha no valor de 200 mil reais, e disse que não pode perder a 149 

quadra coberta do senador Paulo Rocha e talvez trazer para estrada oito ou 150 

centro. Disse que a gincana cultural é bem vinda mais em seu formato original. A 151 

exemplo do festival da mandioca que voltara mais através da escola e finalizou 152 

desejando um bom almoço a todos. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT, 153 

mencionou a que o governador não destinou nem um recurso para Belterra. 154 

Disse o Deputado Airton Faleiro na gestão anterior foi o responsável da luz[a1] 155 

para todos onde Belterra foi contemplado quase que em sua totalidade. Disse 156 

que a politicagem sempre vai atrapalhar no desenvolvimento e finalizou 157 

agradecendo e Deus. O Vereador Jonas Palheta dos Santos do PSD, voltou a 158 

destacar a inauguração da escola da Pedreira, um sonho da comunidade 159 

realizado, assim como a escola do km 68 em nome do senhor Moises Cristino. E 160 

finalizou desejando um bom almoço a todos. O Vereador Braga do Povo do PP 161 

comentou a respeito da polemica nas praias de Belterra em especial a de 162 

Pindobal, onde os proprietários estão em atrito com banhistas e pediu uma 163 

solução através da câmara de vereadores para resolver essa polêmica. Disse 164 

que o rodeio e a feira foram um sucesso e destacou as belezas das mulheres 165 

belterrenses e que venha mais eventos para trazer emprego e renda ao 166 

município. O Vereador Antônio Rocha Junior do PMDB  disse na sua ida a 167 

Brasília que foi custeada pela câmara conseguiu uma emenda do senador Jader 168 
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Barbalho, disse que tem o Presidente da Câmara como Prefeito de Belterra que 169 

sempre agradece o empenho dos nobres vereadores, diferente do Prefeito que 170 

nunca agradece ninguém. E voltou a mencionar que o Prefeito não se empenhou 171 

por questão partidária e perdeu 10 milhões para água.  E disse também que a 172 

gincana deve seguir o exemplo da EXPOFEIBEL e buscar patrocínio da iniciativa 173 

privada. Disse que boa relação do prefeito de Mojuí com o governador se trata 174 

do Jailson sabe ser político, que com humildade as coisas sempre acontecem. 175 

Mencionou que torce para que saia em breve a Orla de Pindobal onde diz que o 176 

Presidente se empenhou pessoalmente para que saia essa orla e possa gerar 177 

mais renda para o município. O Senhor Presidente agradeceu a todos desejou 178 

uma ótima semana a todos. Nada mais havendo a registrar o senhor Presidente 179 

declarou encerrada a Sessão Ordinária,  contou com a presença de oito 180 

Vereadores, Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e trinta e 181 

cinco minutos do dia três de agosto de dois mil e dezenove.      182 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  183 

1ª Secretário: Vereador Rubiney de Miranda Braga -    184 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 185 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  186 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 187 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 188 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  189 

Ulisses José Medeiros Alves- 190 




