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Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas 1 
e quinze minutos, teve início a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal 2 
de Belterra, sob a direção do senhor Presidente Vereador Sérgio Cardoso de 3 
Campos, tendo como Primeira Secretária Vereadora Maria de Lourdes de Souza 4 
Lima e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a proteção de 5 

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 do PP após os cumprimentos regimentais mencionou que 8 
durante o recesso parlamentar esteve visitando as comunidades entre elas 9 
Pedreira e Piquiatuba e ouvindo as demandas do povo, e mencionou a péssima 10 
qualidade da estrada devido as fortes chuvas que da acesso a essas 11 

comunidades, mencionou que houve uma grande perca no município da 12 
saudosa professora Nara Rack, que vinha lutando a mais de dois anos contra  13 
Diabetes. Disse também que é muito questionado sobre os bombeiros que 14 

faltam nas praias de Belterra onde não possui apoio tanto do corpo de 15 
bombeiros, quanto, do Demultran, e disse que espera ter seu Requerimento 16 

aprovado nesse sentido para buscar resolver essa situação. O vereador Alaildo 17 
Abreu dos Santos, Vice-Líder do PT após os cumprimentos regimentais disse 18 
que durante o recesso o vereador não para, continua trabalhando e lutando 19 

buscando melhorias para o município. relatou que vai continuar batendo na 20 

mesma tecla pra ver se consegue algo para o município, pois sempre em suas 21 
visitas pelos travessões é sempre perguntado sobre quando vem uma máquina 22 
para arrumar os travessões, a exemplo do travessão do km 115, do 108 e km 23 

99, esse inclusive estar sem condições de trafegabilidades de ônibus, lembrou 24 
também de ruas na estrada cinco cerca de oitocentos metros mais que possui 25 

muitos buracos e que já informou o secretario José Luiz porém ainda não foi 26 
resolvido. Mencionou que esteve reunido com o presidente estadual do PT 27 
Deputado Federal Beto Faro, onde reivindicaram e foram atendidos com uma 28 

emenda de um Caminhão Muck para o município de Belterra. Mencionou uma 29 
postagem do N Silva que faz parte da assessoria de imprensa da Prefeitura 30 

onde leu uma nota publicada no facebook onde diz que tem atendimento médico 31 
três vezes por semana no km 135, km 92 da Br 163 e comunidade de Piquiatuba 32 
área ribeirinha de Belterra. Mas quando o vereador faz visita, tem a notícia que 33 

esta 15 dias sem aparecer médico nas comunidades mencionadas, e que no km 34 

135º médico não vai por falta de gasolina. E quem posta esses tipos de notícias 35 
na página da Prefeitura deveria ter vergonha esse tipo de notícia totalmente fora 36 
da realidade do realmente está acontecendo. Mencionou de outra postagem 37 

falsa, onde dizia ter agua ter agua encanada no km 46, onde o mesmo foi 38 
verificar e não tinha nem os canos no lugar quanto mais agua nas torneiras, pois 39 
postam as coisas totalmente fora da realidade. Disse que a primeira dama do 40 
município posta muito fakenews que parte do governo municipal. O Vereador 41 
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Amarildo Rodrigues do PSC após os cumprimentos regimentais, disse que, 42 
como vereador sempre buscou a melhor forma de trabalhar junto com demais 43 
vereadores em prol do município de Belterra sempre buscando políticas 44 
públicas. Mencionou a participação do senador Zequinha marinho em um evento 45 
político na próxima sexta em Santarém. Que o Psc tem uma referência no 46 

senado e que existe o compromisso de mais um nome para compor o quadro 47 
político e que a população possa escolher. Parabenizou a seleção feminina de 48 

futebol pelo título inédito e só faz aumentar o interesse pelo esporte na área 49 
feminina. E fez alerta que precisa de mais apoio e parabenizou o técnico Rafael 50 
popular cabeça e toda a comissão técnica e todos que contribuíram para o título. 51 
O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os 52 

cumprimentos rotineiros, disse que o recesso é só no papel, mas que o trabalho 53 
do vereador é contínuo. Que acompanha os trabalhos, e que a cada ano que 54 
passa e que no decorrer dos anos os problemas serão os mesmos nos próximos 55 

anos, como falta d’água, estradas e infraestrutura, devido ao grande aumento de 56 
moradores as demandas vão sempre aumentando e o poder público não tem 57 

condições de suprir as demandas. Lembrou de um carro pipa que abastecia em 58 
1998 a estrada oito, e foi um período muito sofrido, e sabe que o governo vem 59 
investido, mas que não dar conta da demanda do município. Que é preciso 60 

pensar no Macro sistema para resolver a demanda do município e buscar ajuda 61 
com os parlamentares pois a culpa sempre será dos vereadores, que a saída é 62 

buscar ajuda com os deputados e juntamente com o governador Helder a melhor 63 
maneira para ajudar o município. E que vai buscar com deputado Beto Faro que 64 

tem uma proximidade maior com o governador no sentido de trazer melhoria 65 
para o município. Mencionou a situação das estradas e que o período já passou 66 

de fazer manutenção. Onde tem travessão que dar para fazer a exemplo do KM 67 
108. Onde se faz necessário a recuperação dos travessões pois é de lá que eles 68 
levam a produção de farinha. E se tiver intransitável como que eles vão escoar a 69 

produção deles. Disse que o Prefeito procura fazer os trabalhos nas estradas 70 
apenas na área central abandonando a população dos travessões. Mas, quando 71 

ele for fazer as visitas nas comunidades vai ver in loco esse problema. A 72 
vereadora Auseni Monteiro Líder do PSDB, após as saudações iniciais, 73 
agradeceu a Deus, e em nome da população de Belterra agradeceu o Senador 74 

Zequinha Marinho pela emenda de 300 mil reais para a saúde. E que sirva de 75 
exemplo para os nossos representantes, parabenizou o Vereador José 76 

Helivelton pelo discurso, que todos sempre tem alguma necessidade, mencionou 77 
o senso do IBGE de 2010 que Belterra possuía pouco mais de 16 mil habitantes 78 

e hoje passa dos 20 mil habitantes, onde a verba é em cima desses 16 mil, disse 79 
que ainda a muito a fazer, mas que o governo está fazendo tudo na medida do 80 
possível principalmente honrando as contas e com pagamentos de servidores 81 
em dia, quanto as críticas do vereador Tinen, a vereadora mencionou que os 82 
médicos possuem contrato de um ano e não tem como fazer outro 83 
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imediatamente, mais não há o que reclamar, pois tem médico em todos os 84 
postos, e acredita que os contratos em atraso, já estão em andamento. Pediu 85 
comprometimento dos vereadores para acompanhar com seriedade o senso do 86 
IBGE esse ano, diz que esse ano é eleitoral e a população vai saber reconhecer 87 
quem trabalha, lembrou da situação do lago do Jurucuí, que nobres pares tem a 88 

obrigação de resolver essa situação que como está não pode ficar. O Vereador 89 
Alaildo Abreu do PT pediu a palavra pois foi citado, sendo autorizado pelo 90 

senhor Presidente, O Vereador Alaildo esclarece que, o que foi publicado em 91 
rede social não condiz com a realidade, e lembrou que na gestão da Vereadora 92 
Auseni naquela comunidade passou 4 meses sem medico, onde foi preciso falar 93 
com o Prefeito para resolver a situação.  O vereador Jurandy Batista Dantas, 94 

Líder do PV, após os cumprimentos rotineiros agradeceu o executivo pelo 95 
atendimento de seus requerimentos nos últimos três anos, onde na verdade são 96 
demandas das comunidades, e com relação as estradas do interior realmente 97 

precisam ser feitas as melhorias necessárias.  Agradeceu a pavimentação da 98 
Rua Viveiro I e da Rua Frei Raimundo Crone que ainda será concluída. Disse 99 

que esta lutando para resolver o desbloqueio da Ponte do Jamaraquá um 100 
importante acesso dos moradores da região do tapajós ao centro. Onde está 101 
protocolando nos órgãos competentes o desbloqueio dessa área. Agradeceu 102 

também o avanço da iluminação pública em vários pontos da cidade. 103 
Parabenizou a Seleção Feminina de Futebol pelo título da Copa Oeste. O 104 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves do PSDB após os cumprimentos 105 
regimentais, Desejou muita sorte aos nobres pares independente de sigla 106 

partidária, com realizações que se construa na melhoria de todos, e que após a 107 
emancipação se obteve muitas mudanças, e que agora esse aumento 108 

populacional se deve, por motivo das pessoas estarem acreditando mais no 109 
município, o posto de antigamente onde se via muitos carros de mudança e 110 
muitas famílias saindo para outros municípios. Disse que agora o município está 111 

crescendo os nobres pares precisam acompanhar de perto o censo, e que o 112 
novo gestor possa conduzir Belterra para um novo caminho muito melhor. 113 

Agradeceu a todos e desejou um ano de 2020 bem próspero   e que seja 114 
deixado tudo encaminhado para o próximo gestor em 2021. O Vereador Jonas 115 
Palheta dos Santos do PSD, após os cumprimentos rotineiros, disse que nesse 116 

ano muito se preparam para eleição, e outros para a reeleição, falou da 117 
legislação atual e que a oposição que sempre contribuiu com o município de 118 

forma responsável, mencionou o Vereador Tinem que disse que a primeira dama 119 
posta fake News, mas, disse que pior são as pessoas que se escondem atrás de 120 

perfil fake nas redes sócias para denegrir os outros. Questionou um comentário 121 
de um cidadão em relação a projetos para Belterra, e disse que todos os 122 
vereadores foram atrás de recurso e fizeram seu melhor, disse também que 123 
acabou de receber a notícia sobre o empenho da nota dos bloquetes das rua 124 
Santo Antônio requerimento esse de sua autoria. Disse ao vereador Helivelton 125 
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que a Prefeitura não tem máquinas suficiente para ter frente de trabalho em todo 126 
município, e que não existe maquiagem nas obras do governo, disse ter uma 127 
imagem positiva do governo, que levantou a autoestima do povo belterrense, 128 
que a questão do problema da água é uma demanda grande devido ao aumento 129 
da população. Parabenizou a coordenação e toda a equipe de Futebol feminina 130 

de Belterra pelo título da copa oeste. O Vereador Antônio Rocha Junior do MDB 131 
após os cumprimentos rotineiros, comentou sobre os problemas da rede Celpa, 132 

com relação as constantes falta de energia na BR 163, disse que inclusive está 133 
servindo de motivo para a falta d’água no município pois estaria dando 134 
problemas nas bombas, disse que acredita também que as bombas do centro 135 
estão trabalhando forçadas, e que a solução seria retomar o abastecimento pelo 136 

sistema do Porto Novo. Disse saber que não adianta fazer a ligação de agua nas 137 
casas e não serem abastecidas, que precisa ser tomada uma atitude seria em 138 
relação as essas bombas que estão queimando quase toda semana. 139 

Parabenizou a seleção feminina de futebol pelo título da Copa Oeste. Mencionou 140 
a situação da Obra do Lago do Jurucuí, onde um muro daquele tamanho e 141 

ninguém viu nada, disse ser simples de resolver pois se a obra foi irregular era 142 
só derrubar o muro. Disse que tem print da ex secretária de meio ambiente onde 143 
a mesma diz que o Prefeito tinha conhecimento da situação e não fez nada. 144 

Mencionou sobre a situação do horário dos servidores públicos, e que 145 
atualmente a situação da Prefeitura é bem melhor, e ainda não foi revista a 146 

situação da carga horária dos servidores, que está na hora de rever essa 147 
situação, até por questão de economia para o município. A Vereadora Maria de 148 

Lourdes de Sousa Lima do Dem, após seus cumprimentos de rotineiros, que 149 
durante o recesso todos os vereadores fizeram visitas buscando sempre 150 

melhorias para o município, parabenizou a seleção feminina pelo título da copa 151 
oeste em nome do Lilico. Lembrou dos mais 300 quilômetros de terraplanagem 152 
no período do verão no município, mencionou que teve duas licitações na 153 

câmara para o material do estacionamento porem as duas deram deserta. Que 154 
está em um ano eleitoral, e que espera ter respeito e para que haja o 155 

comprometimento de políticas públicas para o desenvolvimento do município. 156 
Quanto a relação do lago do Jurucuí, que em contato como secretario de meio 157 
ambiente, onde o mesmo confirmou que houve crime ambiental e o proprietário 158 

já foi autuado. E convidou os vereadores para fiscalizar essa situação, 159 
principalmente os da sua comissão. O senhor Presidente pediu aos nobres 160 

pares para não deixar a plenária durante a sessão, pois é somente uma sessão 161 
por semana. Disse que foram feitas duas chamadas para a licitação do poço do 162 

são Cristóvão e as duas deram vazias no valor de 322 mil reais, nem uma 163 
empresa se prontificou para fazer a obra, mencionou que já foi investido 1 164 
milhão de reais no sistema de água do município, e agora precisa de 2 milhões. 165 
Em seguida o senhor  Presidente deu dez minutos de recesso. Após o intervalo 166 
o senhor Presidente colocou em votação os documentos em pauta: Moção de 167 
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Aplausos 01 de 2020, para a seleção Feminina de Futebol pela conquista da 168 
Copa Oeste 2020. Autor Antônio Rocha Junior MDB, Moção de Aplausos 01 de 169 
2020, para a seleção Feminina de Futebol pela conquista da Copa Oeste 2020. 170 
Autora: Maria de Lourdes de Souza Lima-DEM, Requerimento 01-2020 Solicita 171 
esclarecimento da Equatorial Energia em Relação a constante falta de energia 172 

na zona rural do município de Belterra. Autor Antônio Rocha Junior MDB, Nesse 173 
caso o senhor Presidente disse que será atendido de acordo com o regimento, 174 

pois se trata de indicação por se tratar de empresa privada. Requerimento 01-175 
2020 Solicita ao corpo de Bombeiros guarda vidas para as praias do município 176 
em especial Pindobal. Autor Rubiney de Miranda Braga PP. Em Seguida o 177 
senhor Presidente colocou em votação as duas moções de Aplausos, sendo 178 

ambas aprovadas por unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou as 179 
considerações finais. A Vereadora Auseni Monteiro em suas considerações 180 
desejou um ótimo ano de  2020 e para que todos com seriedade como sempre 181 

fazer o trabalho na casa legislativa. O Vereador Rubiney de Miranda Braga do 182 
PP em suas considerações finais agradeceu a leitura de seu Requerimento e 183 

informa que o corpo de bombeiros nesses últimos eventos não esteve presente 184 
nessas praias, pois informa que a comunidade cobra e ele está dando resposta, 185 
desejou bom almoço a todos e finalizou. O Vereador Amarildo Rodrigues do 186 

PSC em suas considerações finais mencionou sobre a expansão e o aumento 187 
de agua no município, que além do aumento populacional, o aumento das 188 

construções também influencia no aumento do consumo de água. O Vereador 189 
Mencionou que terá um grande investimento no ramo da construção civil por 190 

parte de um empresário da região onde o mesmo pode gerar até 100 empregos 191 
diretos e com isso atrai investimento para o município. Desejou bom almoço a 192 

todos e finalizou. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT, em suas 193 
considerações finais mencionou quanto a questão do 135 onde a secretaria de 194 
saúde falou que não era verdade, ele disse ter colocado o áudio do presidente 195 

da comunidade, mostrando que ele não estava mentindo. Disse que tudo que ele 196 
fala é baseado na reivindicação de alguém. Que cada vereador deve fazer sua 197 

parte, e defende aquilo que acha que é importante, pois entrou através do povo, 198 
e disse aos professores presentes que o assunto que interessa a eles talvez seja 199 
colocado em pauta na próxima sessão, o senhor Presidente então questionou 200 

sobre qual assunto se tratava e o foi informado que seria sobre o PCCR da 201 
Educação. Em seguida o senhor Presidente informou que o PCCR, foi votado 202 

em dezembro e foram encaminhados para o executivo, e até o momento não foi 203 
homologado com vetos ou não, caso tenha vetos será votado na câmara para 204 

aprovação ou não. E informa que o que está em rede social não é verdadeiro, 205 
onde o sindicato informou os professores de forma incorreta, em seguida o 206 
senhor Presidente retornou com as considerações finais passando a palavra ao 207 
Vereador Jurandir Batista Dantas do PV, suas considerações finais disse que 208 
apesar de não ter parlamentares em seu partido para ajudar com emendas, diz 209 
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ajudar de outra forma pois ajudou muito na terraplanagem graças a doação da 210 
máquina conseguida por ele através de parceria junto ao IBAMA e ICMBIO, 211 
dentre outros veículos e equipamentos, inclusive mencionou o senhor Presidente 212 
que também contribuiu da mesma forma. Disse que todos os vereadores 213 
ajudaram o município de alguma maneira, disse que até o final do seu mandato 214 

espera estar sempre em busca de melhorias para o município, desejou bom 215 
almoço a todos e finalizou.  O Vereador Jonas Palheta do PSD, em suas 216 

considerações finis mencionou que quanto ao PCCR que foi votado, até o 217 
momento não chegou nada na câmara conforme relato do Presidente. 218 
Agradeceu a todos e convidou para a próxima sessão. O vereador Jose 219 
Helivelton de Noronha Lima do PT, em suas considerações finais questionou por 220 

que ainda não foi publicada no Portal de Leis da Prefeitura o PCCR  Educação 221 
sendo que as demais leis que foram aprovadas no mesmo período já foram 222 
publicadas. Disse que com relação ao esporte em Belterra só faz quem gosta, 223 

onde foi aprovada a implementação de 60 mil para o costeio do esporte no 224 
município, disse ter certeza que as pessoas que estavam a frente do esporte 225 

feminino fizeram a mesma coisa. Que os nobres pares possam olhar com bons 226 
olhos o esporte e ao incentivo ao esporte inclusive nas escolas. E pediu para o 227 
senhor Presidente analisar se extrapolou o prazo dos 15 dias dentro do 228 

regimento em relação a aprovação do PCCR. Desejou a todos um bom dia. O 229 
Vereador Antônio Rocha Junior do MDB em suas considerações finais reforçou 230 

sobre o pedido em Relação a redução do horário dos servidores e pediu para ser 231 
olhado com carinho pelo Presidente e também reforçou a situação da retirada 232 

dos direitos dos Professores, mais uma gratificação retirada de acordo com 233 
relato de professores, como triênio, que ficou de voltar e não voltou. Desejou boa 234 

semana a todos e finalizou. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza Lima do 235 
DEM em suas considerações finais agradeceu a aprovação de sua Moção, 236 
agradeceu também a presença dos Professores, os conselhos, e disse que foi 237 

favorável à aprovação do PCCR. Disse que espera dias melhores para o esporte 238 
no município. Agradeceu a todos e finalizou. O Senhor Presidente disse a 239 

comissão de direitos humanos que será encaminhada para verificar a situação 240 
de Jurucuí. Disse que quando as pessoas falam em gratificação, não 241 
mencionam a lei, pois informa que não existe gratificação em lei, mas que irá 242 

verificar, e quanto a revogação das oito horas de trabalho proposto pelo 243 
vereador Antônio Rocha Junior, e explica que por se tratar de decreto do 244 

executivo, o vereador necessita de um mínimo de assinaturas para entrar em 245 
votação, mais que irá analisar o pedido na forma regimental. O senhor 246 

Presidente disse que é preciso tomar cuidado com relação ao piso do Professor 247 
onde em Belterra 100 % do Fundeb e para folha e ainda precisa complementar 248 
com 25 % par complementar, e citou outras cidades que atrasam os salários dos 249 
professores por PCCR feito de forma errada.  O Senhor Presidente agradeceu a 250 
todos desejou uma ótima semana a todos. Nada mais havendo a registrar o 251 
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senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, contou com a 252 
presença dos onze Vereadores, Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às 253 
onze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e um de Janeiro de dois mil e 254 
vinte.      255 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos – 256 

1ª Secretária:  Maria de Lourdes de Sousa 257 

2º Secretário: Antônio Rocha Junior -- 258 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  259 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro 260 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 261 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 262 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  263 

Vereador Jurandy Batista Dantas-  264 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves- 265 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  266 


