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

quinze minutos, teve início a vigésima terceira 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 Maria de 4 

Lourdes de Sousa e Alaildo Abreu dos Santos Segundo Secretário. Implorando a 5 

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

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

Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos de estilo mencionou que 8 

recebeu uma denúncia sobre um suposto vazamento da prova do conselho 9 

tutelar por parte do senhor Nonato, informando que um dos candidatos a 10 

conselheiro senhor Felipe tem gravações sobre o suposto vazamento da prova 11 

para o conselho tutelar. Disse estar indignado com o ocorrido que pode virar 12 

caso de polícia, e que vai investigar para saber se procede tal denúncia. Disse 13 

também que está apenas esperando o retorno do vereador Junior Rocha para 14 

entregar o relatório que comprova a omissão do conselho tutelar no caso do 15 

Paca. Elogiou o serviço de manutenção da estrada quatro, reconheceu que 16 

algumas ruas estão intrafegáveis e outras em boas condições de trafegabilidade. 17 

O Presidente pediu detalhes da denúncia do vereador Rubney de Miranda Braga 18 

referente a eleição do conselho tutelar, o mesmo o respondeu que vai apurar a 19 

respeito da denúncia que recebeu sobre o suposto vazamento da prova e motivo 20 

do cancelamento. Em Seguida o Presidente fez esclarecimento sobre a Lei 21 

Romário, que está sendo feito alteração do Regime Jurídico Único do município 22 

para adequação da lei. Passando a palavra para o Vereador José Helivelton de 23 

Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos de estilo relatou com foi 24 

procurado por duas entidades, a Casa familiar Rural e Rádio comunitária de São 25 

Jorge para obter o título de Utilidade Pública aprovado na Câmara, informou que 26 

algumas entidades tem dificuldades de entender o processo para aderir ao 27 

processo de utilidade pública e suas vantagens, e pediu apoio da câmara para 28 
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fazer um seminário para esclarecer as dúvidas das entidades interessadas  para 29 

a importância da utilidade pública para o município. Pediu apoio em relação a 30 

manutenção dos travessões na área da BR 163, elogiou a manutenção na 31 

terraplanagem da estrada quatro e pediu com urgência o serviço de manutenção 32 

principalmente nos travessões 115,101,108,119,124 e 135. Facilitando o 33 

transporte dos agricultores e pecuaristas daquela região, a exemplo das ruas 34 

aqui do centro, como estrada oito e possa acionar o governo do estado para 35 

pavimentação das mesmas. Pediu mas presença do governo do Estado e maior 36 

diálogo do Prefeito com o Governador e pediu ajuda também dos nobres pares 37 

para buscarem melhorias para o município. Solicitou agilidade na promulgação 38 

da Lei Romário municipal que já faz mais de um ano que foi votada na câmara. 39 

E que vai beneficiar muitos servidores. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 40 

Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos rotineiros relatou que estrada oito 41 

está precisando urgente, mas, que já está agendado o serviço de terraplanagem, 42 

inclusive na estrada cinco e estrada dez. Destacou a importância de lombadas e 43 

redutores de velocidades a exemplo de outras cidades paraenses. Para 44 

principalmente prevenir em acidentes. Lembrou sobre as pessoas que acreditam 45 

no empreendedorismo na cidade. Para não barrar investimentos e buscar 46 

políticas públicas para valorizar e fortalecer os empresários locais, a agricultura 47 

familiar e promover uma concorrência leal com novos investidores também no 48 

Turismo e Comércio local através da rede bancaria SICRED rumo a geração de 49 

emprego e renda rumo ao progresso do nosso município. O Vereador Alaildo 50 

Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos regimentais reclamou sobre as 51 

condições de infraestrutura do posto médico da Vitalina Mota, falta de dentista 52 

prejudicando os moradores de baixa renda, falta medicamentos, mencionou a 53 

secretaria de saúde Auseni Monteiro que por ser psicóloga poderia dar uma 54 

melhor atenção ao posto. Elogiou os funcionários do posto pela sua dedicação 55 

enfermeira e médica principalmente. O Vereador Helivelton Noronha Lima líder 56 
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do PT pediu a palavra para repudiar a atitude da Secretária de Saúde Auseni 57 

Monteiro em relação as ofensas contra seu partido dos trabalhadores em rede 58 

social. Que vai fazer seu papel de vereador de oposição e fazer as cobranças 59 

devidas, e que o partido vai tomar as devidas providencias jurídicas para 60 

esclarecer as fakenews que envolvem seu partido.  Em seguida o Vereador 61 

Alaildo Abreu dos Santos prosseguiu dizendo que cada um faz seu papel como 62 

legislador, e se a secretaria de saúde resolver o problema ele vai elogiar. A 63 

Vereadora Maria de Lourdes de Sousa do DEM após os cumprimentos rotineiros 64 

mencionou a participação na 12ª conferência de assistência social e foi eleita 65 

delegada para representar a câmara municipal, destacou o título que Belterra 66 

recebeu em Belém de Município Verde e o compromisso da gestão com o meio 67 

ambiente. Disse que Belterra está pronta para receber um polo industrial pois 68 

possui Subestação de energia própria e também agencia bancaria. Mencionou 69 

sobre a audiência em Altamira de regularização fundiária dia 09 de setembro, 70 

mencionou também sobre a capacitação do COMEB na câmara na semana 71 

anterior, agradeceu a Vereadora Aleuda Rodrigues pela ajuda na comunidade 72 

São Pedro, destacou a qualidade nos serviços de terraplanagem feito pela 73 

SEMOV, mencionou o empenho do Prefeito em recuperar todas as vias de 74 

acesso e travessões até o final do ano. Pediu união de todos os pares em prol 75 

do município, mencionou o Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT, que fez 76 

críticas, porém, reconheceu o bom trabalho das servidoras do posto do Amapá. 77 

Desejou boa sorte aos vereadores e Prefeito que foram a Belém e que possam 78 

buscar melhorias para Cidade junto ao governador. Convidou para a final do 79 

campeonato no km 115 da Br 163 feito pelos agricultores da região. O 80 

Presidente mencionou que quando foi oposição na gestão passada sempre foi 81 

técnico em seus questionamentos sempre com respeito com todos, disse que 82 

publicação em redes sociais deve ser usada com responsabilidade, disse que 83 

faz visitas em posto médico, escola e sempre busca fazer as devidas correções 84 
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onde encontra falhas, disse que é sempre importante denunciar o que está 85 

errado e informou ao Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT que foi destinado 86 

Cento e um mil reais para reforma e ampliação do posto, pois a Empresa RSG 87 

TOLENTINO não terminou a obra a exemplo do posto de Aramanaí, o Posto do 88 

km 135 Corpus Cristh a Empresa RSG TOLENTINO também não terminou a 89 

obra, disse que fica difícil punir os responsáveis pois não houve transição de 90 

governo e não foram repassados as documentações devidas dificultando para 91 

que os culpados fossem  punidos. Solicitou aos nobres pares para convocar 92 

para uma reunião com o Representante do Governo Regional Henderson Pinto e 93 

pedir o planejamento do Governo do Estado para o município de Belterra. Em 94 

seguida o Presidente deu dez minutos de intervalo Em seguida o Senhor 95 

Presidente concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo o senhor 96 

Presidente realizou a leitura dos documentos em pauta, O Requerimento 97 

02/2019 Autor Vereador Ulisses José Medeiros Alves – PSDB, Solicita para que 98 

o Prefeito municipal Jociclélio Castro Macedo provoque o governo do estado 99 

para que realize a recuperação, a manutenção, limpeza nas laterais da Rodovia 100 

Estadual Pa-443, no perímetro da BR 163 até a vila balneária de Aramanaí. O 101 

Presidente mencionou que o governo municipal já fez a manutenção na parte 102 

externa da PA 443, em seguida colocou em votação sendo aprovado o por 103 

unanimidade. Em seguida colocou em discursão sobre a viagem dos vereadores 104 

para Altamira onde os mesmos decidiram pela viagem de apenas três que serão 105 

escolhidos pela mesa, sendo o Vereador Amarildo Rodrigues do PSC devido a 106 

aproximação com o Senador Zequinha Marinho, em seguida o Presidente 107 

passou as considerações finais. A Vereadora Aleuda Rodrigues agradeceu a 108 

participação de todos na quermesse na comunidade São Pedro e que vai virar 109 

tradição, rebateu as críticas do vereador Tinen em relação ao Posto do Vitalina 110 

Mota pois lembrou que na gestão anterior não possuía nem bebedouro nem 111 

copo descartável passando despercebido na época pelo vereador Betão da 112 
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comunidade, não tinha luz na sala curativo, os alunos tinham que estudar em 113 

Santarém por falta de transporte escolar na gestão anterior,  e finalizou 114 

desejando que cada prefeito ao término de seu mandato não deixasse obra 115 

inacabada. O Vereador Braga do povo Líder do PP destacou a gestão do 116 

Presidente à frente do legislativo municipal. Mencionou que o vereador Zequinha 117 

Marinho é exemplo pois trabalha para todos independentemente de partido. E 118 

indicou o Vereador Amarildo Rodrigues para representar na reunião em Altamira. 119 

Agradeceu a manutenção da obra do Genipado até a Revolta e finalizou 120 

desejando um bom dia todos. O Vereador Helivelton Noronha Líder do PT, 121 

destacou a importância de cada vereador em fazer seu papel de vereador em 122 

cobrar onde for preciso, até por que as pessoas acompanham mais através de 123 

rede social com a transmissão ao vivo. E quem se sentir prejudicado por alguma 124 

obra da gestão anterior que mostre as provas e busque fazer as denúncias para 125 

os órgãos competentes. O Vereador Amarildo Rodrigues do PSC disse que o 126 

Senador Zequinha Marinho garantiu recurso para reforma do hospital municipal 127 

de Belterra. E quanto a reunião em Altamira o vereador que for participar deverá 128 

ir preparado para garantir uma melhor representação de Belterra no evento para 129 

somar no futuro desenvolvimento da região. O Vereador Alaildo Abreu dos 130 

Santos do PT disse ser impossível um governante não deixar obras pendentes, 131 

disse que assume o faz, citou exemplo do Hospital Regional que começou  com 132 

na gestão da Ex-governadora Ana Julia e  terminou com Ex governador Simão 133 

Jatene e finalizou agradecendo a Deus. A Vereadora Malú do DEM mencionou 134 

que vai decidir quem vai a reunião em Altamira somente na próxima sessão 135 

quando todos estiverem presente, mencionou ser indispensável a presença do 136 

Vereador Amarildo na reunião. Destacou que não importa quem pede as 137 

melhorias para cidade mais sim o importante é que o povo receba o trabalho e o 138 

povo seja atendido. Nada mais havendo a registrar o senhor Presidente declarou 139 

encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a presença de Sete Vereadores, 140 
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Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e dez minutos do dia 141 

vinte de agosto de dois mil e dezenove.      142 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos – 143 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Souza –  144 

2ª Secretário: Alaildo Abreu dos Santos –  145 

Vereadora: Aleuda Rodrigues  146 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 147 

Vereador: José Helivelton de Noronha Lima -  148 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   149 
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