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 1 
Aos vinte e três  dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e 2 

quinze minutos, teve início a décima terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal 3 

de Belterra, sob a direção do senhor Presidente Vereador Sérgio Cardoso de Campos, 4 

tendo como Primeira Secretária Vereadora Maria de Lourdes de Sousa Lima e Antônio 5 

Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a proteção de Deus o Senhor 6 

Presidente declarou aberta a Sessão. Em seguida Passou a palavra aos Vereadores 7 

para as considerações iniciais. O Vereador Rubiney de Miranda Braga do PT, após 8 

os cumprimentos regimentais mencionou ser totalmente contra o projeto de lei que 9 

altera a Apa Aramanaí, pois informa que não há fundamentação técnica e nem legal. 10 

Em seguida o senhor Presidente passou a palavra para a Vereadora Auseni Monteiro 11 

do PV, que deixou para o segundo momento, Em seguida o senhor Presidente passou 12 

a palavra para o Vereador José Helivelton de Noronha Lima Líder do PT, que após os 13 

cumprimentos rotineiros, mencinou a necessidade de um sistema para monitoramento 14 

para mapear o avanço da Covid 19 em Belterra. Informou também que recebeu uma 15 

solicitação do Sindsaúde, para apresentar o envio de mensagem de Lei que 16 

estabelece o pagamento do adicional de Insalubridade de 40 % a todo trabalhador da 17 

saúde que esteja vinculado ao atendimento de Pacientes infectados pelo Covid 19 em 18 

Belterra. Pois informa que a exposição desses profissionais ao vírus é muito grande, 19 

pois já houve, óbito de profissional da saúde no município, e nada mais justo do que 20 

melhorar a remuneração desse servidor, neste momento de pandemia, mostrou a 21 

cópia de uma convocação do dia onze de maio, assinada pela secretária de saúde de 22 

Belterra Arineide Macedo, onde ela convoca todos os ACS e ACE, para ir nas 23 

barreiras sanitárias, e se o servidor não ir quando for escalado pegará falta, o vereador 24 

discordou da convocação e informou que  o papel do Acs é fazer suas visitas diárias, 25 

e que espera não ser verdade a ameaça de falta, para o servidor, caso ele não 26 

compareça na barreira. Disse também que em relação ao transporte público 27 

municipal, já esta liberado em Santarém e Mojuí dos Campos, e que se for liberado 28 

em Belterra, bastaria, manter as medidas já previstas como uso de máscaras e álcool 29 
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em gel, na entrada e saída dos passageiros. O Vereador Ulisses Medeiros Alves do 30 

PSC, após os cumprimentos rotineiros, mencionou os diversos problemas sociais 31 

enfrentados, por consequência dessa pandemia mundial, e muitas pessoas não 32 

respeitam as medidas sanitárias como o simples uso de máscaras, mencionou a grave 33 

situação na região do tapajós. Disse que momento atual é de união em todas as 34 

esferas do governo, para vencer esse momento difícil, disse também que faz sua 35 

parte, respeitando o toque de recolher, mencionou que sempre é importante manter o 36 

discurso de paz e harmonia entre os poderes, e que essas reaberturas do comércio 37 

possam acontecer com cautela e a população possa respeitar as diretrizes dos órgãos 38 

de saúde. E que é preciso dar uma alternativa principalmente nos ônibus do interior, 39 

para que não haja superlotações nesses picos de início de mês. O Vereador Amarildo 40 

Rodrigues dos Santos do PSC após os cumprimentos regimentais, mencionou que as 41 

flexibilizações das medidas adotadas, a exemplo da região sul, tiveram que voltar 42 

atrás e tomar medidas mais rígidas para controlar com a pandemia, e Belterra não 43 

deveria liberar tanto, pois a situação econômica, não é mais importante que a saúde. 44 

Mencionou uma segunda onda do vírus, que está acontecendo na china. E que em 45 

Belterra já “explodiu” uma grande quantidade de casos, até no interior, o que é muito 46 

preocupante. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos Vice Líder do PT. Após os 47 

cumprimentos rotineiros mencionou que a vinda dos empresários de ônibus até a 48 

câmara é por que a situação ficou difícil pra eles, que em relação as barreiras 49 

sanitárias no município mencionou, que a mais rigorosa é da flona tapajós, quanto as 50 

demais barreiras, disse que não servem, pois não existe punição alguma, e as 51 

pessoas passam com tranquilidade. Disse quando os estavam proibidos, existia um 52 

ônibus da secretaria de educação transportando servidores da educação,  fazendo 53 

linha para Santarém. Citou o exemplo de Mojuí dos Campos que nunca parou o 54 

transporte intermunicipal para Santarém, com relação a ajuda do governo federal para 55 

a pandemia, o senhor Presidente informa ao vereador que até aquele dia só teria 56 

entrado 114 mil reais de recurso federal, o vereador Alaildo mencionou a falta de apoio 57 
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as pessoas que vem para acompanhar seus familiares, principalmente aquelas que 58 

vem do interior ficam jogadas, igual cachorro na praça. Mas,  a cidade apesar de ser 59 

pequena está até bem, com relação aos atendimentos de Covid 19.O Vereador 60 

Jurandy Batista Dantas do PV, após as saudações de rotina, mencionou que na região 61 

tapajós existe uma barreira feita pelos próprios comunitários para controlar a saída e 62 

entrada das pessoas, disse também entender a necessidade da restruturação salarial 63 

dos servidores da saúde, mas, que cabe ao executivo decidir sobre isso. Solicitou 64 

também melhorias nas estradas de acesso as comunidades das regiões de 65 

interpraias, como Porto novo, Aramanaí e Pindobal. O Vereador Jonas Palheta do 66 

DEM, líder do governo. Após os cumprimentos de rotina, disse que pra quem tem 67 

renda fixa e casa própria, o “fica em casa” é muito confortável. Pois pra quem mora 68 

no interior principalmente precisa comprar outros itens da cesta básica, além da 69 

farinha. E que as pessoas estão sendo prejudicadas por causa dessa pandemia, e 70 

disse que esta recebendo muitas mensagens de martachin, no rio tapajós, muitos 71 

casos de Covid 19 naquela região, onde as reuniões do comitê de crise não existe 72 

nenhum membro das comunidades do interior, e a pois tem membro do comitê de 73 

crise que é vereador e não é acessível a população, não dá contato e nem recebe 74 

ligação, e solicitou para que junto com o Prefeito e comitê de crise pudessem resolver 75 

essa situação, disse que esse discurso do politicamente correto está prejudicando a 76 

população, que está sofrendo, ou por falta de renda ou com depressão devido ao 77 

isolamento social. Disse que tem que voltar imediatamente o transporte público ao 78 

normal, e disse que é preciso criar uma alternativa para aquelas pessoas não podem 79 

ficar em casa, e que precisam criar uma forma para essas pessoas garantirem seu 80 

sustento. O Vereador Antônio Rocha Junior do MDB,  deixou para o segundo 81 

momento. A Vereadora de Maria de Lourdes de Souza Lima do DEM, após as 82 

saudações de rotina, mencionou a visita na câmara do grupo de empresários que 83 

vieram reivindicar a volta do transporte público intermunicipal. Disse a câmara poderia 84 

solicitar a normalização do transporte intermunicipal, porém com os cuidados 85 
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necessários, como uso de máscaras e álcool em gel. Mencionou que em relação as 86 

visitas da Acs de sua comunidade, continuam normal, e não foi convocada para 87 

nenhuma barreira sanitária. Mencionou também a recuperação do Dr. Paulo, que em 88 

breve retornará ao atendimento em Belterra. Em seguida o senhor Presidente em seu 89 

discurso, disse que tudo que foi feito para proteger a população, inclusive paralisou 90 

as sessões, mencionou também a última reunião do comitê, onde ele mencionou a 91 

questão dos ônibus, e maioria decidiu para continuar a proibição, justamente para 92 

reduzir a contaminação pelo vírus. Em seguida o senhor Presidente deu 10 minutos 93 

de intervalo. Após o intervalo o senhor Presidente apresentou os documentos em 94 

Pauta, e em seguida colocou em votação a Indicação nº 02/2020 – Vereador José 95 

Helivelton de Noronha Lima que Dispõe Sobre o envio de mensagem de Lei que 96 

estabelece o pagamento do adicional de Insalubridade de 40 % a todo trabalhador da 97 

saúde que esteja vinculado ao atendimento de Pacientes infectados pelo Covid 19 em 98 

Belterra. Sendo aprovado por unanimidade, com observação dos senhor Presidente 99 

que não se estende ao ACS. Em seguida o senhor Presidente colocou e votação 100 

Indicação nº 03/2020 – Vereador José Helivelton de Noronha Lima que Dispõe sobre 101 

a criação de um sistema para monitoramento para mapear o avanço da Covid 19 em 102 

Belterra. Sendo aprovada por unanimidade. 103 

Em seguida o senhor Presidente pediu  ao Vereador Jonas Palheta para ler o parecer 104 

da comissão de constituição e justiça, ao qual o mesmo é o Presidente da Comissão, 105 

após a leitura que confirma parecer  desfavorável a aprovação das contas, 106 

acompanhando o parecer o tribunal de contas do Estado do Pará do Processo nº 107 

1320012005-00 do tribunal de Contas dos municípios do Pará, referente as contas do 108 

exercício de 2005 do Ex Prefeito Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, da Prefeitura 109 

Municipal de Belterra. Em seguida o senhor Presidente colocou em votação o Parecer 110 

da Comissão que deu  desfavorável a aprovação das contas, acompanhando o 111 

parecer o tribunal de contas do Estado do Pará do Processo nº 1320012005-00 do 112 

tribunal de Contas dos municípios do Pará, onde pediu que  o vereador que for a favor 113 
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do parecer da comissão vota sim, e quem for contrário ao parecer da comissão vota 114 

não, sendo a votação por ordem alfabética, e colocou em votação começando pelo 115 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT, onde o mesmo votou não, A Vereadora 116 

Auseni da Silva Monteiro do PV, votou sim, o Vereador Amarildo Rodrigues dos 117 

Santos, do PSC, se absteve de votar, o Vereador Jonas Palheta votou sim, o Vereador 118 

José Helivelton de Noronha lima  do PT, votou não, o Vereador Jurandy Batista Dantas 119 

do PV, votou sim, o Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PT, votou não, o 120 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSC, votou sim, o Vereador Antônio Rocha 121 

Junior, do MDB, votou não, A Vereadora Maria de Lourdes de Souza Lima, do DEM, 122 

votou sim, após a votação o senhor Presidente informou que o Parecer  desfavorável 123 

a aprovação das contas, acompanhando o parecer o tribunal de contas do Estado do 124 

Pará do Processo nº 1320012005-00 foi aprovado. O senhor Presidente informa, que 125 

para derrubar o parecer da comissão e do próprio TCM teria que ter oito votos, logo 126 

fica reprovada as contas da Prefeitura Municipal de Belterra, do ano de 2005  127 

Processo nº 1320012005-00 do senhor Ex Prefeito Geraldo Irineu Pastana de Oliveira. 128 

Em seguida o senhor Presidente colocou para segunda discussão, O Projeto que 129 

Altera a Lei 097 de 30 de Maio de 2003. Em seguida o Vereador José Helivelton DE 130 

Noronha Lima do PT, questiona as pequenas alterações na Lei na Apa, que revoga o 131 

parágrafo IV, artigo IV, e o artigo V total e o seis, o mesmo sugere uma discussão 132 

mais ampla, inclusive com o secretario de meio Ambiente, com o ministério público, e 133 

sugeriu uma melhor discussão sobre esse assunto, o Vereador Jurandy Batista 134 

Dantas do PV, disse que será uma mudança significativa na lei, e pediu para garantir 135 

a participação das comunidades. Disse que espera que se faça o mecanismo que 136 

funcione, e traga resultado econômico e ambiental para essas áreas. Ressaltou a 137 

importância de tudo está dentro da legalidade. O Vereador Alaildo Abreu do PT, disse 138 

que nem uma comunidade da Apa pode ficar de fora desta discussão. A Vereadora 139 

Auseni Monteiro do PV, sugere que o vereador vá para as comunidades, conversando 140 

e esclarecendo essa situação para a população. E criticou inclusive algumas Ongs, 141 
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que não fazem projetos para tirar esses moradores da Pobreza, e citou o potencial da 142 

comunidade de Marituba, que tem um potencial enorme, de extração de Palmito ou 143 

manejo comunitário, O Vereador Alaildo Abreu citou a comunidade de Acaratinga, 144 

onde possui a maior Pedreira da região, com a população mais pobre. O Senhor 145 

Presidente menciona, que mesmo com todas essas discussões ainda não recebeu 146 

nem uma proposta de emenda, e quanto a criação da Apa, informa que ela foi criada 147 

de maneira irregular sem a participação de ninguém, e informa que está querendo 148 

fazer o uso racional da APA, que entende a participação o ministério público no 149 

processo, porém toda vez, que se solicita a participação, eles nunca comparecem. O 150 

Vereador Jurandy mencionou a importância de um plano de manejo na Apa. O senhor 151 

Presidente Sugeriu a Revogação da Lei da Apa, e trabalha r para que se faça uma 152 

coisa bem feita, com a participação da comissão de meio ambiente da câmara. O 153 

Vereador Jonas Palheta disse que a Apa é uma mentira e que as pessoas querem 154 

preservar o papel, onde tem de tudo dentro da Apa. O senhor Presidente informa que 155 

as áreas dentro da APA, são muito poucas áreas públicas, com muitas áreas privadas 156 

e muitas irregulares, em seguida o senhor Presidente passou as considerações finais. 157 

O Vereador Rubinei de Miranda Braga do PT nas suas considerações finais. Já 158 

adiantou que é contra construção de porto em qualquer local, e será contra a lei de 159 

alteração da APA. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima do PT, em suas 160 

considerações finais mencionou que sentiu muito e que após ter feito tantas coisas 161 

boas por Belterra como recuperar escolas, o ex prefeito Geraldo Pastana teve as 162 

contas reprovadas pela câmara. Onde mencionou ser uma decisão política para 163 

prejudicar o ex prefeito. O Vereador Amarildo Rodrigues do PSC, em suas 164 

considerações finais informa que foi liberado o Areal, e que está sendo cobrado valor 165 

de R$ 80,00 por carrada e R$ 50,00 para carregadeira e que está sendo explorado, 166 

de forma irregular segundo informações do motorista de caçamba no local. Desejou 167 

boa semana a todos e finalizou. O senhor Presidente disse que se tratava de uma 168 

denúncia muito séria e que iria apurar. E em seguida passou a palavra ao vereador 169 
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Alaildo Abreu do PT, que em suas considerações finais, mencionou que ficou feio 170 

cuspir no prato que se come, em relação a reprovação das contas do ex prefeito 171 

Geraldo Pastana, e mencionou a situação do Presidente em relação a investigação 172 

do ministério público, e que se fosse as contas do Presidente votaria a favor do 173 

mesmo, pois já conhece o mesmo de outras situações, ele sabe a dificuldade que é 174 

administrar a coisa pública, pois são duas pessoas que fizeram historia em Belterra 175 

Geraldo Pastana e Oti santos, e disse que é uma pessoa que tem muitos motivos para 176 

votar contrário as contas do Oti, porém não fará, pois sabe das dificuldades com a 177 

coisa pública. O Vereador Jurandy Dantas do PV, agradeceu a Deus, mencionou o 178 

projeto de criação de um mecanismo para gerar emprego e renda na APA. O Vereador 179 

Jonas Palheta do DEM, disse que os valores mencionados que município de Belterra 180 

recebeu não tem nada haver com recursos específicos para Pandemia, e que com 181 

relação  ao Projeto do Vereador José Helivelton, dependerá das condições da do 182 

município  para pagar a insalubridade desses servidores, elogiou a ação do Presidente 183 

de voltar a fazer as sessões, onde todos estão trabalhando, como a SEMOVI, a 184 

SEMSA, e na câmara como linha de frente, defendendo os interesses da população. 185 

A Vereadora Maria de Lourdes de Souza Lima do DEM, nas suas considerações 186 

finais, mencionou o pedido assinado por todos os vereadores, para o Prefeito e para 187 

o comitê de crise uma Reavaliação do Transporte Intermunicipal, solicitado pelos 188 

empresários de ônibus. Agradeceu a todos e finalizou, Em seguida o Senhor 189 

Presidente agradeceu a todos desejou uma ótima semana a todos. Nada mais 190 

havendo a registrar o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, que 191 

contou com a presença dos onze Vereadores, Plenário das Sessões José Maia de 192 

Sousa, às onze horas e  trinta e nove minutos do dia 23 de junho de dois mil e vinte.      193 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  194 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Sousa Lima  195 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 196 
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Vereador Alaildo Abreu dos Santos  197 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos – 198 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro- 199 

Vereador Jurandy Batista Dantas- 200 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 201 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  202 

Ulisses José Medeiros Alves- 203 

Vereador Rubiney de Miranda Braga- 204 


