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Ata da Quadragésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 1 

realizada aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, com início às 2 

nove horas e quinze minutos, sob direção do Senhor Presidente Sérgio Cardoso de 3 

Campos estando na Primeira Secretaria o Vereador Rubiney de Miranda Braga e 4 

como Segundo Secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a 5 

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

os Vereadores para as considerações iniciais. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, 7 

do PT, após os cumprimentos regimentais relatou que há necessidade de resolução 8 

da demanda referente educação infantil (maternal) nas comunidades do Amapá e 9 

São Francisco. Que poderiam dar um tempo para que haja adaptação do loca, a fim 10 

de que as crianças não sejam prejudicadas, onde no Plenário desta Casa há mais 11 

de quinze mães com a intenção de que haja soluções. Relatou que a reivindicação é 12 

que a notícia foi de forma rápida, não dando tempo para encaminhamentos. Disse 13 

que as mães precisam de uma resposta com urgência para que não haja prejuízos 14 

as crianças. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, não fez uso da 15 

palavra. O Vereador Antonio Rocha Junior, do MDB, não se pronunciou no primeiro 16 

expediente. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os 17 

cumprimentos de estilo, expôs que enquanto pai se mantém solidário e alternativas 18 

devem surgir, uma vez que educação é direito constitucional. Disse que mora no 19 

município e observa os absurdos que vem acontecendo em relação ao trânsito, onde 20 

precisa-se a instalação de sinalização que iniba a velocidade, e que a Policia Militar 21 

seja acionada. Que essa Casa deve buscar junto ao coordenador de trânsito 22 

informações quanto aos procedimentos. O Vereador José Helivelton de Noronha 23 

Lima, do PT, após os cumprimentos protocolares, enfatizou que a educação infantil 24 

foi tema na sessão anterior. Que na Lei Orçamentária foi previstos recursos para a 25 

construção e ampliação de prédios escolares. Falou sobre os acessos as 26 

comunidades, em especial na flona. Que o Secretário de infraestrutura devia realizar 27 
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visitas na região do Tapajós e fazer os serviços aos menos nas locais mais 28 

precários. Que foram realizadas melhorias no km 135 na área em que o Prefeito 29 

repassou a Mojuí dos Campos. Reforçou quantos aos requerimentos aprovados 30 

nesta Casa que solicitam melhorias nas estradas, entretanto o Prefeito faz vistas 31 

grossas as solicitações. Frisou quanto à cobrança de energia elétrica, onde houve 32 

audiência na ALEPA quanto ao valor do kWs cobrado, e para a sua surpresa na 33 

atual fatura houve aumento na taxa.  Relatou que há projeto de lei tramitando nesta 34 

Casa que aumentará a cobrança na iluminação pública que dará mais de trinta reais. 35 

Que o projeto veio para esta Casa pronto e acabado e enquanto representantes do 36 

povo precisam ter acesso as informações para fazer uma análise mais criteriosa. 37 

Disse que o trânsito na Estrada 01 coloca em risco a vidas de pedestres e 38 

motoristas, onde precisa-se envolver os setores competentes. A Vereadora Maria de 39 

Lourdes de Souza, do DEM, após os cumprimentos rotineiros agradeceu a Deus 40 

pela oportunidade. Disse que em sua viagem a Capital do Estado, teve a 41 

oportunidade de participar em treze audiências. A primeira com a doutora Heloísa 42 

Guimarães, deputada onde levou demandas na área da saúde e ação social, uma 43 

vez que a mesma obteve votos no município e enquanto representante desses votos 44 

realizou as cobranças. Esteve na Casa Civil, recebida pelo Chefe da repartição José 45 

Megale, cobrou quanto ao asfalto. Com o Secretário de Estado de Saúde Pública 46 

reivindicou quanto aos equipamentos para o hospital. Na Eletronorte recebeu 47 

informações por escrito quanto a inclusão de seis famílias da comunidade de 48 

Jaguarari que ficaram sem energia elétrica. Relatou que em todas as viagens que 49 

realiza para Belém faz reivindicações quanto à necessidade de efetivo da Polícia 50 

Militar na comunidade de São Jorge.  Que outro questionamento foi quando a torre 51 

do NavegaPará. Esteve na ALEPA e lá fez cobranças quanto ao asfalto, onde não 52 

depende mais do estado e sim da empresa, sendo que foi sugerido que o município 53 

entrasse com ação em desfavor da empresa. Esteve no Comando Geral da Polícia 54 
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Militar e foi informada que foi formado o policiamento ambiental. Na PRODEPA foi 55 

confirmada a instalação de fibra ótica no município, a fim de atender o programa 56 

NavegaPará. Na SEDOP verificou quanto o asfalto na cidade. Se fez presente no 57 

gabinete do Deputado Eraldo Pimenta, e realizou cobranças quanto a emenda 58 

parlamentar no valor de trezentos e cinquenta mil reais para construção de 59 

microssistema de água na Estrada 08, porém ainda não foi autorizada. Na Casa Civil 60 

foram informados quanto a doação de um sandero zero quilômetro. Na SEASTER foi 61 

solicitado dois carros para atender as demandas da SEMTEPS. Frisou a audiência 62 

na Secretaria de Patrimônio da União, onde o Prefeito é incansável na busca pela 63 

regularização fundiária. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, após os 64 

cumprimentos regimentais, reforçou quanto a necessidade de acionar a justiça 65 

quanto a empresa que ganhou o certame para a construção do asfalto. Que há 66 

politiqueiros nas redes sociais que estão sentindo-se felizes pela não vinda do 67 

asfalto.  Relatou que o discurso da Vereadora Maria de Lourdes tira a culpa do 68 

estado e repassa para empresa, entretanto discorda, pois o ente federativo fez 69 

estelionato eleitoral. Quanto ao trânsito na área comercial há placas de sinalização, 70 

porém o povo não respeita. Disse que é de grande valia que no horário da saída das 71 

aulas os departamentos competentes possam colocar cones para inibir a velocidade. 72 

Que nunca uso a Tribuna para reclamar da presença do DETRAN em Belterra, pois 73 

os condutores do município em sua grande maioria na o respeitam os limites de 74 

velocidades. Que há o discurso de primeiro educar, onde já foi coordenador de 75 

trânsito do município, e o atual coordenador em um seminário realizado no município 76 

ministrou palestra, onde infelizmente não cabe mais a orientação. Que fala para não 77 

lhe procurarem para soltar moto ilegal, pois não faz esse tipo de coisa. O Vereador 78 

Jurandy Batista Dantas, do PV, após os cumprimentos de estilo expôs quanto ao 79 

asfalto disse um amigo do ramo da construção e terraplanagem, foi procurado pela 80 

empresa que ganhou o certame para a construção do asfalto a fim de que aloque os 81 
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maquinários, pois não tem o suficiente. Que a questão fundiária precisa ser 82 

resolvida, pois nenhuma empresa investirá em um município que não tem o domínio 83 

da terra. Relatou que as vicinais e estradas da Flona precisam de melhorias, uma 84 

ação emergencial ou paliativa. O Vereador Ulisses Medeiros, do PSDB, solicitou um 85 

aparte para relatar que o maquinário está em Prainha e a grande dificuldade é em 86 

frente à guarita da comunidade de São Jorge. O Vereador Jurandy Batista Dantas, 87 

do PV, prosseguiu expondo que já colocou as demandas junto ao secretário de 88 

infraestrutura, onde precisam de pessoas com experiência para realização de 89 

trabalho com qualidade. Quanto a iluminação pública, disse que está apresentando 90 

requerimento solicitando iluminação pública nas comunidades da zona rural do 91 

município. Expôs que em relação ao trânsito enquanto não tiver punições. Falou 92 

sobre a necessidade de placas de sinalização indicando as praias do município, 93 

onde sabem da falta de recursos, porém a coisas que não demandam tanto erário. O 94 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, após os cumprimentos regimentais 95 

agradeceu a Deus pela oportunidade. Relatou que esta Casa encerra o ano em 96 

verdadeira harmonia e parabeniza o Prefeito por ter conseguido completar a sua 97 

base, usando de articulação, pois anteriormente os Vereadores diziam nesta Casa 98 

que o Prefeito não valia nada e o povo estava desamparado e de repente dizem que 99 

o gestor é o melhor. Relatou que apresentou nesta Casa projeto de lei que proíbe a 100 

CELPA a realizar corte de energia elétrica de pessoas carentes. Enfatizou que fez 101 

uma pesquisa em relação à taxa cobrada em outros estados, onde a iluminação 102 

pública é desvinculada e ICMS é dividido entre governo federal e estadual. Que a 103 

CIP é de autoria do Executivo, onde no projeto consta uma taxa única para todos no 104 

valor de quinze reais ao consumidor comum e ao comerciante vinte reais. Quanto ao 105 

trânsito disse que não tem ano menos como educar, pois não há uma faixa de 106 

pedestre. Disse que alertará todos os consumidores a acionar a justa de solicitar a 107 

devolução das taxas de iluminação pública pagas. Disse que houve uma eleição no 108 
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dia quatorze de agosto e houve uma chapa vencedora, estando como Presidente, 109 

Alaildo Vice Presidente, Auseni Monteiro Primeira Secretária e como Segundo 110 

Secretário Jonas Palheta, e pelo seu conhecimento o atual Presidente disse que 111 

estaria anulada a eleição. Que seis Vereadores solicitaram informações ao 112 

Presidente quanto à anulação, uma vez que na Sessão a Mesa não estava completa 113 

e até o momento não receberam qualquer informação. Falou que acionou a justiça e 114 

a qualquer momento o Oficial de Justiça trará a notificação e talvez a liminar que 115 

garantirá a sua posse no dia primeiro de janeiro. Que foi uma eleição em que todos 116 

os Vereadores estiveram presentes, havendo duas chapas, uma que se dizia 117 

oposição e outra situação, e agradece a todos que tiveram a confiança em eleger a 118 

nova Mesa Diretora, e citou os Vereadores José Helivelton, Ulisses Medeiros, Alaildo 119 

Abreu, Jonas Palheta e Auseni Monteiro. Que ninguém mais fala em eleição nesta 120 

Casa a não ser a posse no dia primeiro de janeiro da Mesa. falou que solicitou 121 

Sessão Solene para entrega de títulos de Honra ao Mérito e Cidadão Belterrense, 122 

porém foi negado por esta Casa alegando falta de dinheiro para confeccionar os 123 

diplomas, onde acredita que haverá apenas a Sessão de Posse. O Senhor 124 

Presidente relatou que esteve reunião com a Secretária de Educação, COMEB, 125 

Presidente do Sindicato dos Professores, ficando consignado que haverá educação 126 

infantil na comunidade do Amapá, desde que façam as adaptações necessárias no 127 

banheiro, imobiliário e colchonetes. Ficou agendado para quinta feira as noves horas 128 

reunião com representantes da comunidade e secretária de educação. O Vereador 129 

Alaildo Abreu dos Santos, do PT, enfatizou que se a secretária abriu caminho para 130 

acontecer na comunidade do Amapá, com toda a certeza deverá acontecer a mesma 131 

atitude para o São Francisco da Volta Grande.   O Senhor Presidente disse que foi 132 

atrás de resolver o problema, onde cada um tem que fazer o mesmo e não ficar 133 

jogando culpa aos outros. Que enquanto Vereadores se têm a obrigação de mediar 134 

às demandas. Disse que a Presidência desta Casa acionará a justiça quanto o não 135 
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inicio dos trabalhos de asfaltamento.  Logo após concedeu intervalo de dez minutos.  136 

Após o intervalo passou a palavra o segundo secretário para leitura dos documentos 137 

em pauta. Requerimento n° 03/2018 de autoria dos Vereadores Alaildo Abreu e 138 

Maria de Lourdes – solicita aquisição de uma casa de apoio no município de 139 

Santarém. Aprovado por unanimidade. Indicação n° 01/2018 de autoria do Vereador 140 

Jurandy Batista – solicita trabalho de iluminação pública nas comunidades da zona 141 

rural de Belterra. Aprovado por unanimidade. Anteprojeto de Lei n° 01/2018 de 142 

autoria dos Vereadores Jurandy Batista, Maria de Lourdes e Ulisses Medeiros – 143 

solicita que seja criado Projeto de Lei que torne oficial a Integração dos Filhos e 144 

Amigos de Belterra (INFABEL) no calendário de eventos culturais e turísticos de 145 

Belterra. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo 146 

Municipal – Dispõe sobre o novo Plano Diretor do município de Belterra. Em primeira 147 

discussão. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, relatou que o 148 

Plano Diretor é muito importante, pois foi realizada audiências em várias 149 

comunidades do município. Que participou da elaboração há dez anos, onde as 150 

demandas das comunidades foram elencadas. O Vereador José Helivelton de 151 

Noronha Lima, Líder do PT, enfatizou que teve a oportunidade de participar da 152 

elaboração do primeiro Plano Diretor, enquanto membro da sociedade civil. Que o 153 

Plano Diretor tem uma relação muito estreita com o Orçamento do município. 154 

Relatou que o Plano Diretor era para ter vindo para esta Casa o ano passado, onde 155 

fariam a verificações, para que as demandas fossem contempladas no Orçamento. 156 

Que as pessoas querem ver as solicitações serem atendidas, uma sala recuperada, 157 

um transporte escolar. O Senhor Presidente relatou que houve processos 158 

burocráticos, não desta Casa, porém do Coordenador de Planejamento, que foi 159 

quem participou da elaboração do primeiro Plano Diretor. Cientificou que na quinta 160 

feira às dezoito horas o Coordenador de Planejamento estará nesta Casa a fim de 161 

esclarecer quanto o Plano Diretor. Findada a discussão passou a palavra aos 162 
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Vereadores para as considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do 163 

PSD, relatou sobre a necessidade das blitz na frente às escolas. Findou agradeceu 164 

a presença de todos. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que na 165 

terça feira falou sobre a educação infantil e o Presidente disse que não tinha 166 

conhecimento quanto ao assunto e agora diz que está resolvendo o problema. Que 167 

a população sabe quem defende o povo. Citou alguns situações acontecidas no 168 

município, como a educação indígena, limite geográfico e agora educação infantil. O 169 

Senhor Presidente relatou que tentou resolver o problema depois do que detectado. 170 

O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, relatou que enquanto 171 

vereadores têm o compromisso de acompanhar a revisão do Plano Diretor, onde 172 

podem apresentar emendas, a fim de trazer melhorias a população. Quanto ao 173 

DEMUTRAN é de suma importância a necessidade de concurso público, sinalização 174 

de trânsito, porém a administração pública precisa de Orçamento. Que precisam 175 

junto aos deputados eleitos verificar a possibilidade de destinação de emenda para 176 

aquisição de veículo, para realizar seus trabalhos. Quanto a conscientização aos 177 

adultos não cabe mais. O Senhor Presidente relatou que não recebeu nenhum 178 

documento quanto à solicitação de homenagem de titulo de cidadão belterrense e 179 

honra ao mérito, onde não Sessão passada não foi realizada nenhuma leitura de 180 

documento neste sentido. Relatou que viu nas redes sociais postagens dizendo que 181 

havia indeferido. Disse que dentro da legalidade não se omite em colocar os 182 

documentos em pauta, e perguntou aos Nobres se são favoráveis ao documento. O 183 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, expôs que entrou com o documento 184 

solicitando os títulos, protocolado na secretaria e protocolado por sua pessoa, 185 

Vereadores Jonas Palheta e Junior Rocha. Que o Senhor Presidente disse que não 186 

tinha recurso para fazer a cessão do Diploma, e agora o mesmo disse que vai fazer 187 

e gostaria de saber aonde o mesmo achou dinheiro, pois precisa explicar onde está 188 

esse dinheiro, pois está precisando, já que o mesmo achou uma fonte que diga 189 
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aonde estar, que vai atrás. Não havendo manifestações favoráveis dos Nobres 190 

Vereadores, a entrega de Títulos de Honra ao Mérito e Cidadão Belterrense a 191 

solicitação não foi aceita. O Senhor Presidente disse que foi colocada nas redes 192 

sociais que indeferiu a Proposição que faz tal solicitação, onde chegou em suas 193 

mãos que foi aprovado por unanimidade em única discussão e assinado pelo 194 

primeiro secretário, onde não houve essa suposta votação, entregando a secretária 195 

dizendo que foi aprovada por unanimidade. Que não houve a leitura do documento e 196 

enquanto Presidente desta Casa convocará uma Comissão de Ética para que seja 197 

averiguado o acontecido, formada pelos Vereadores Amarildo Rodrigues – 198 

Presidente, Jurandy Batista – Relator e Maria de Lourdes – Membro. Que a situação 199 

não é algo pessoal e sim do ato. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, 200 

relatou que protocolou o documento na secretaria, e se houve má fé foi do Senhor 201 

Presidente em colocar para assinar, pois é quem dá os documentos para assinar. 202 

Disse que não deu nenhum documento para a funcionária da secretaria e sim o 203 

Bahia que pegou com ela. Que o Senhor Presidente é que está com má fé a sua 204 

pessoa em virtude da eleição da Presidência da Câmara. O Vereador Antonio Rocha 205 

Junior, do MDB, relatou que o primeiro secretário é responsável pela documentação 206 

e deve ler antes de assinar, sendo uma das suas funções. Que este documento 207 

onde consta a sua assinatura e do Vereador Jonas Palheta. Disse que no mesmo 208 

dia o Vereador disse que o Presidente estava ausente do município e encontrava-se 209 

como Presidente da Casa, onde foi até o seu gabinete para assinar o documento 210 

juntamente com o seu amigo pessoal, Vereador Jonas Palheta. Que não viu 211 

problemas em assinar, onde deveria vim para esta Casa para apreciação dos 212 

Nobres. Que para a sua surpresa chegou às suas mãos o documento dizendo que 213 

foi aprovado em Plenário, onde não teve conhecimento dessa aprovação, lhe 214 

surpreendendo, pois estava assinado pelo primeiro secretário da Mesa.  Disse ao 215 

Nobre Vereador que isso é uma coisa gravíssima, pois enquanto primeiro secretário 216 
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e quer ser Presidente desta Casa, demonstrando essas atitudes é complicado, pois 217 

o mesmo é formado em direito, advogado, assinar documento sem ler e colocar 218 

culpa no Presidente da Câmara. Quanto ao asfalto na cidade disse ao Prefeito que 219 

durante a campanha que era enganação, porém tentará falar com o governador e o 220 

que depender da sua pessoa o asfalto irá sair. O Vereador Ulisses José Medeiros 221 

Alves, PSDB, agradeceu a Deus pela oportunidade. O Vereador José Helivelton de 222 

Noronha Lima, do PT, que ouvindo as falas do Vereador Junior Rocha se anima, 223 

onde beneficiará um numero expressivo de pessoas. Que impossível investir na 224 

recuperação das estradas no inverno, porém que ao menos os pontos críticos haja 225 

melhorias. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, do DEM, disse que não há 226 

problema sem solução. Agradeceu a presença de cada um nesta Casa. O Vereador 227 

Jurandy Batista Danas, agradeceu a Deus pela oportunidade. Reforçou a 228 

necessidade de melhorias na iluminação pública, onde já iniciaram os trabalho e 229 

espera que todas as comunidades seja contempladas. Que devido às chuvas se 230 

torna difícil o trabalho de terraplanagem.  O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do 231 

PP, disse que em momento nenhum colocou esse documento em rede social, onde 232 

protocolou o documento na secretaria. Que possivelmente o Senhor Presidente 233 

repassou esse documento, e pede desculpas aos Vereadores Junior Rocha e Jonas 234 

Palheta. Que o Presidente relatou que não tinha dinheiro para fazer os diplomas, 235 

onde errou em confiar demais. O Senhor Presidente frisou o Art. 20 do Regimento 236 

Interno, e respeitando o mesmo haverá eleição da Mesa Diretora no dia 15.12.2018, 237 

em horário regimental. Nada mais havendo a registrar declarou encerrada a Sessão 238 

Ordinária que contou com a presença de dez Vereadores, estando ausente a 239 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro.    240 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  241 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  242 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  243 
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Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  244 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos -  245 

Vereador Antonio Rocha Junior -  246 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 247 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  248 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  249 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves - 250 
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