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Aos dez 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 Primeira Secretária Vereadora Aleuda 4 

Rodrigues e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a proteção 5 

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

palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. O Vereador Rubiney de 7 

Miranda Braga PP após os cumprimentos regimentais agradeceu em nome do 8 

Vereador Junior Rocha o trabalho do governador que está sempre presente, 9 

diferente do prefeito de Belterra que se encontra ausente, Parabenizou o 10 

Presidente Sergio Campos pela boa condução a frente do legislativo 11 

Belterrense, mencionou a viagem do Vereador Amarildo Rodrigues e da 12 

Vereadora Maria de Lourdes (Malú), disse que entrou com uma indicação 13 

solicitando uma rampa de acessibilidade para dar acesso a praia e realizar o 14 

sonho dos portadores de deficiência de tomar banho nas praias de Belterra. 15 

Principalmente em Pindobal. Mencionou que Pindobal está em destaque nas 16 

redes sociais por reclamações e denúncias de turistas contra os abusos dos 17 

proprietários de barracas na praia. Mencionou também a sua participação na 18 

convenção do PT, destacou a participação dos presidentes dos partidos 19 

PP,PSB, PSD e do MDB, que tem como presidente o Vereador Antônio Rocha 20 

Junior, e o Vereador de Santarém do MDB Antônio Rocha. O Vereador Alaildo 21 

Abreu dos Santos do PT, após os comprimentos regimentais mencionou sobre o 22 

Projeto de Lei do Executivo que aumenta a Contribuição de Iluminação Pública, 23 

e que se mil casas pagar dez reais cada uma gera uma arrecadação de dez mil 24 

aos cofres públicos, e que somado a trinta e dois meses somaria mais de 25 

trezentos mil a prefeitura, e que durante os últimos dois anos cinco meses não 26 

foram gastos vinte mil com iluminação pública na sua comunidade e perguntou 27 

ao senhor  Presidente qual a intenção do aumento da CIP se tem dinheiro 28 
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sobrando, e por que o serviço não chega a todas as comunidades. E perguntou 29 

onde está indo o dinheiro da CIP. Disse que na área da BR 163 em Belterra está 30 

totalmente no escuro. Disse que agora com a transmissão pela internet das 31 

sessões fica mais fácil ver quem está a favor do povo ou do executivo, 32 

perguntou ao senhor Presidente o motivo dos tratores da agricultura não 33 

estarem trabalhando pois está fazendo falta aqueles que mais precisam. O 34 

Vereador Jurandy Batista Dantas do PV deixou para o segundo momento, O 35 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos 36 

rotineiros disse que o serviço de iluminação pública é muito precário no 37 

município, onde os moradores da zona rural nem lâmpadas possuem nos 38 

postes, e sobre o aumento de mais de três por cento da CIP, o valor que está 39 

sendo cobrado já é um valor muito alto, e que o peso vai cair para o consumidor. 40 

E se posicionou contrário ao reajuste da CIP. Mencionou o serviço bem feito de 41 

terraplanagem, porém trouxe uma consequência muito grave que é a poeira, já 42 

que o município não dispõe de recursos para asfaltar todas as ruas, mencionou 43 

também que o fluxo de veículos aumentou bastante nos últimos anos. E entrou 44 

com requerimento para estabilização química do solo nos serviços de 45 

terraplanagem onde se aplicado reduz em até 80 % o nível de poeira do solo. 46 

Convidou o Prefeito para ir em sua casa e ver a situação da poeira que eles 47 

enfrentam todo dia. Parabenizou os professores e alunos das escolas pela 48 

participação na semana da pátria.  O Senhor Presidente informou que recebeu 49 

um ofício do gabinete do Prefeito informando que Vereador Jonas Palheta é o 50 

Líder do Governo. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os 51 

comprimentos rotineiros mencionou que hoje com as transmissões das sessões 52 

feitas pela internet a população acompanha os discursos dos vereadores, 53 

ressalta que a população não esqueceu a legislatura passada e não vai 54 

esquecer a atual pelas ações do governo, destacou que em relação aos serviços 55 

de iluminação pública a cidade está bem iluminada servindo a população. 56 
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Mencionou o Vereador Braga que o mesmo quer transferir a região do Pindobal 57 

para Santarém. Pois segundo ele Belterra não tem competência para administrar 58 

o Pindobal. E disse que eles devem lutar pelo município e defender o patrimônio. 59 

E finalizou fazendo um apelo a rede Celpa para fazer a rede próximo do poço 60 

que está no loteamento da AVIB que o mesmo vai ajudar muito inclusive os 61 

moradores do centro. O Vereador José Ulisses Medeiros Alves do PSDB após 62 

os comprimentos rotineiros mencionou a admiração pelos vereadores Tinem e 63 

Helivelton e que são pessoas que querem o bem do município. Disse que no 64 

futuro da administração pública só vai aumentar as demandas e vai restar pouco 65 

recurso. Disse que onde houver questionamento sobre aplicação de um recurso 66 

dever denunciado, ou que se tenha esclarecimento de onde está sendo aplicado. 67 

Reconheceu que em algumas partes do município a iluminação pública já está 68 

melhor aplicado em algumas comunidades, mas que ainda precisa melhorar 69 

muito. Disse também que no último feriado a praia de Pindobal estava uma farra 70 

principalmente de jet-ski e precisa de uma fiscalização da secretaria de meio 71 

ambiente. Para não prejudicar os visitantes do balneário. Parabenizou todos os 72 

professores e organizadores e familiares pela apresentação da semana da 73 

Pátria em especial a ex-vereadora Nilda Paixão Coordenadora do centro de 74 

artes. A Vereadora Aleuda Rodrigues do PSDB, após os comprimentos rotineiros 75 

mencionou juntamente com a vereadora Malú e Vereador Jurandy esteve 76 

presente na inauguração da escola da Pedreira representando o município e 77 

parabenizou inclusive pela apresentação da semana da pátria, parabenizou o 78 

Prefeito e a Secretária de educação que deixou de investir no carnaval para 79 

investir na escola em parceria com a comunidade. Disse que fez um ofício 80 

pedindo iluminação pública para a comunidade de São Pedro km 50 e do km 43 81 

da BR 163. O Vereador Antônio Rocha Junior, Líder do MDB após os 82 

cumprimentos rotineiros mencionou que melhorou o desfile de sete de setembro, 83 

mas ainda falta melhorar mais, questionou o valor do salário da Secretária de 84 
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educação que está acima da média e questionou se a diferença de mais de dois 85 

mil reais foi devolvida aos cofres públicos. Elogiou o Senhor Presidente e pediu 86 

para resolver o problema da base da caixa d’água de Nova Aliança onde foi 87 

prometido pelo secretário Zé Luiz e pelo Prefeito antes que aconteça uma 88 

tragédia naquele local. Parabenizou o Partido dos Trabalhadores pela 89 

convenção no último fim de semana. Repudiou o dono do restaurante em 90 

Pindobal que chamou os frequentadores da praia de Farofeiros e pediu para 91 

serem tomadas as devidas providências para organizar o balneário e nem um 92 

dos lados saírem prejudicado. O Senhor Presidente em seu pronunciamento 93 

informou que em relação ao salário da Secretaria de Educação como ela é 94 

concursada e foi designada a secretária permanece com mesmo salário de sua 95 

função anterior. Diferente do vereador quando assumi a função de secretário 96 

escolhe se recebe o salário de secretário ou de vereador. Convidou todos para a 97 

reunião com o consórcio Tapajós nos dias 26 e 27 na câmara. Quanto a 98 

resposta dos tratores parados da secretaria de agricultura informou ao vereador 99 

Tinen que está aguardo os agricultores fazerem o cadastro e solicitar da 100 

secretaria informou o Secretário Lineu para o senhor Presidente. Disse que em 101 

relação a CIP informou que já solicitou o quanto é arrecadado mensal pela 102 

Prefeitura. Informou também que foi feito licitação ano passado para materiais 103 

de manutenção, onde atualmente existe uma equipe com uma camionete de 104 

apoio para a manutenção. Informou a prefeitura levou uma multa de 18 mil reais 105 

na gestão anterior por não informar os pontos de iluminação instalados e se não 106 

informados esses pontos gera multa para o município. Em seguida o Senhor 107 

Presidente concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo o senhor 108 

Presidente realizou a leitura dos documentos apresentados para Votação sendo 109 

os seguintes Requerimento n° 03/2019 de autoria do Vereador Jurandy Batista 110 

Dantas-PV – solicita A Reforma e Ampliação com Construção de Duas Salas de 111 

Aula e Um Refeitório na Escola E.M.F. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro . 112 
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Indicação Nº 03/2019 de Autoria do Vereador Rubiney de Miranda Braga - PP 113 

Solicita A Construção de Rampas de Acessibilidade nas Praias e Pontos 114 

Turísticos para Atender Cadeirantes no Município de Belterra, Indicação Nº 115 

03/2019 de Autoria do Vereador José Helivelton de Noronha Lima-PT Dispõe 116 

sobre a solicitação para aplicação de Estabilizador Químico de Solo nas Vias 117 

Públicas não Pavimentadas no Município de Belterra. Dispõe sobre Projeto de 118 

Lei Através do Oficio 258 /2019 Sobre a Denominação de Via Pública e da 119 

Outras Providências. Dispõe sobre Projeto de Lei Através do Oficio 257/2019 120 

Autoriza o Poder Executivo a Vender Fração do Solo Urbano de seu Domínio 121 

nesta Cidade. Após aprovação por unanimidade dos requerimentos  122 

apresentados, colocou em discursão O Projeto de Lei que trata sobre a CIP, o 123 

senhor Presidente esclareceu que precisa ser atualizada a tarifa, que apesar de 124 

ser uma medida impopular é para ajudar a população, pois a arrecadação da 125 

cidade é muito pouca e precisa arrecadar, em seguida passou a palavra ao 126 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT, Disse que  precisa ter os valores 127 

detalhados da CIP para poder entender os detalhes da arrecadação que 128 

justificam o aumento, pois não sabe pra onde vai o valor arrecadado, o Vereador 129 

Jurandy Batista Dantas do PV, Disse que nem um Vereador quer travar o 130 

desenvolvimento do município porém precisa dos detalhes de como é feito a 131 

arrecadação, o quanto se arrecada e o quanto precisa ser arrecadado, se tiver 132 

esse detalhamento certamente vai ter aprovação para que todos apoiem esse 133 

Projeto. O Vereador Jonas Palheta, sugeriu que o secretário da SEMAF 134 

enviasse um relatório das dívidas deixadas da Gestão Passada com iluminação 135 

Pública, em seguida o Senhor Presidente informou que essa dívida é 136 

descontada automática pela Celpa. E que todo ponto de iluminação pública 137 

colocado pela prefeitura precisa ser informado a Celpa caso contrário será 138 

passível de multa, e o que ficou da Gestão da Dilma foi uma multa de 18 mil por 139 

falha na informação de pontos instalados somando ao débito de 700 mil de 140 
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consumo de energia, O Vereador Rubiney de Miranda Braga do PP, disse que 141 

precisa de uma planilha detalhada sobre a arrecadação da CIP, para saber para 142 

onde vai o dinheiro da CIP. E disse também ser a favor de uma taxa única. O 143 

Vereador Jonas Palheta disse que essa taxa atual é insuficiente comparando 144 

com o investimento que está sendo feito. O Vereador Helivelton Noronha do PT, 145 

disse que a conta não fecha e que se está pagando um serviço que não tem em 146 

sua grande maioria. O Senhor Presidente disse que todos os vereadores devem 147 

se empenhar sobre o assunto, e encerrou a discursão sobre a CIP dando 148 

continuidade em outro momento. E passou as considerações finais. O Vereador 149 

Rubiney de Miranda Braga do PP em suas considerações finais mencionou o 150 

discurso do Prefeito de Belterra sobre o Pindobal, e disse estar ausente da cada 151 

do Vereador Jonas Palheta e estranha o seu comportamento que antes 152 

chamava o Prefeito de “pequenez” e o Presidente da câmara de Hiena e agora 153 

mudou seu discurso, e elogiou a atitude e inteligência do Presidente da Câmara, 154 

disse também que é o povo que vai decidir sobre o futuro de cada vereador nas 155 

próximas eleições. Disse que está para ajudar o município e o Prefeito sempre 156 

que possível. Finalizou dizendo que vai a uma reunião na comunidade de São 157 

Jorge. O Vereador Jose Helivelton Noronha Lima do PT, disse vai comprar uma 158 

caixa de fogos pela aprovação da abertura da Rua na Estrada oito, e agradeceu 159 

o executivo e os nobres pares pela aprovação do seu Requerimento 160 

independentemente de partido. Disse que na administração pública todo governo 161 

deixa alguma obra boa ou problema. E que a vontade é grande de fazer algo 162 

pelo município apesar das dificuldades pelo caminho. E desejou ótima semana a 163 

todos. O Senhor Presidente justiçou a falta do Vereador Amarildo e a Vereadora 164 

Malú foram representar o município em Audiência em Altamira. Em seguida 165 

passou a palavra ao Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT, disse que 166 

Belterra é uma só, apesar do Prefeito ter passado algumas áreas para Mojuí dos 167 

Campos que agora passou a ter onze vereadores, deu uma sugestão ao 168 
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Vereador Junior Rocha para a comunidade fazer bingo e promoções para 169 

resolver a situação da base da caixa d’água do km 43, com ajuda dos 170 

comunitários, e sobre as comunidades que foram beneficiadas com poço da 171 

FUNASA em parceria com a Prefeitura poucas estão funcionando. E que sempre 172 

vai continuar ajudando as comunidades sendo vereador ou não. Agradeceu a 173 

Deus e finalizou. O Vereador Jurandy Batista Dantas do PV, disse agradeceu a 174 

secretaria de educação pelo sucesso da semana da pátria e pelo empenho da 175 

SEMOVI nos trabalhos de manutenção nas ruas da cidade. Quanto a CIP disse 176 

que é preciso conhecer mais os detalhes sobre a arrecadação para se tomar a 177 

decisão mais acertada e agradeceu todos os pares pela votação da reforma da 178 

escola de Maguari, desejou a todos uma ótima semana. O Vereador Jonas 179 

Palheta do PSD, disse que a herança da dívida da gestão passada com a Celpa 180 

passou perto dos 700 mil reais  e que está sendo pago em 36 parcelas por isso 181 

a conta não fecha, e por isso o governo quer reajustar a CIP, Respondeu ao 182 

Vereador Braga dos Povos que a porta de sua casa está aberta para o vereador, 183 

disse que o vereador esquece de suas funções na câmara para estar se 184 

ocupando em rede social, e tem uma convivência boa com o presidente da 185 

câmara, disse o que o vereador Braga legisla contra o seu município por querer 186 

passar Pindobal para Santarém, disse ao vereador Helivelton que nunca viu ele 187 

criticar o governo anterior para defender o povo e agora que o governo atual 188 

estar em bom momento se senti incomodado pelas críticas injustas, e que até as 189 

comunidades repassadas a Mojuí dos Campos estão sendo assistidas Pelo 190 

município de  Belterra. A Vereadora Aleuda Rodrigues do PSDB disse que foi 191 

criticada pela falta d’água no km 50, que ficou sem agua por corte da energia do 192 

Poço, mas não pode obrigar os moradores a pagar água, pois todos têm 193 

consciência de sua obrigação. E quando tem parceria da comunidade todos 194 

pagam energia e ainda sobra dinheiro em caixa, desejou ótima semana a todos. 195 

O senhor Presidente disse que vai se ausentar do município durante a semana 196 
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por um problema familiar, agradeceu a todos e  desejou uma ótima semana a 197 

todos. Nada mais havendo a registrar o senhor Presidente declarou encerrada a 198 

Sessão Ordinária, contou com a presença de nove Vereadores, Plenário das 199 

Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e trinta e cinco minutos do dia dez 200 

de setembro de dois mil e dezenove.      201 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  202 

1ª Secretária: - Aleuda Rodrigues -- 203 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 204 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  205 

Vereador Jurandy Batista Dantas -- 206 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 207 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima --  208 

Ulisses José Medeiros Alves-- 209 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -- 210 


