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Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e 1 

quinze minutos, teve início a Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 2 

Belterra, sob a direção do senhor Presidente Vereador Sérgio Cardoso de 3 

Campos, tendo como Primeiro Secretária Vereadora Maria de Lourdes de Sousa 4 

Lima. Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a 5 

Sessão. Em seguida Passou a palavra aos Vereadores para as considerações 6 

iniciais. O Vereador Rubiney de Miranda Braga do PP  após os cumprimentos 7 

regimentais, Após as considerações iniciais, informa que como membro dos 8 

direitos humanos, para fiscalizar a situação do portão que da acesso ao lago do 9 

jurucui. Lembrou que esta sobre a mesa para votação as contas para votação do 10 

dos ex Prefeitos Oti Santos e Geraldo Pastana. O Vereador Alaildo Abreu dos 11 

Santos do PT, após suas considerações iniciais, mencionou o grande índice de 12 

acidentes no município principalmente final de semana. Mencionou também a 13 

situação do travessão do km 99, que esta intrafegável, e pediu apoio da Semov 14 

para resolver a situação inclusive em todos os ramais que estão precisando. 15 

Lembrou também da comunidade do km 135 que está  a muito tempo sem 16 

dentista, apesar de ser atendida por 2 prefeitos. Onde o motivo é a falta de 17 

compressor e cadeira. Apesar que o médico esta indo uma vez por semana. A 18 

Vereadora Auseni Monteiro após os comprimentos rotineiros, mencionou o 19 

grande número de acidentes que vem acontecendo no município, mencionou o 20 

grande número de jovens que morrem no trânsito no município. Destacou a obra 21 

do muro da escola do Distrito de São Jorge na Br 163. Parabenizou o governo 22 

pela obra dos poços que continuam sendo feitas, e elogiou o Prefeito pelo 23 

trabalho que esta sendo feito em todo município, apesar ds dificuldades e 24 

mantendo os salários em dia da população. Agradeceu a Aprovação de sua 25 

Indicação  de Contratação dos Psicólogos para rede pública, e que sabe que o 26 

município não tem condições no momento de arcar com as despesas, pois sabe 27 

que a folha de pagamento da secretaria ja esta no limite.O Vereador Amarildo 28 

Rodrigues dos Santos após os cumprimentos rotineiros, mencionou que muitos 29 

acidentes poderiam ser evitados se tivesses limitador de velocidade, como 30 

quebra molas, onde o mesmo ja teve Projeto Aprovado ano passado. E cobrou 31 

também a responsabilidade da Polícia Militar, que ao ver o motorista em atitude 32 

irregular poderia apreender o veículo.Disse que estara indo em Brasília na 33 

próxima semana, e vai buscar apoio do senador Zequinha Marinho, para 34 

construção da sede do CCIB em Belterra e para investimentos da feira da 35 

agricultura familiar do município. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, 36 

após os cumprimentos rotineiros,cobrou que seja respeitado o regimento da 37 

casa, principalmente da Lei Romário, que atende as crianças com problemas de 38 

saúde, e quase dois anos depois, ainda não foi promulgada pelo prefeito. 39 

Mencionou também de seu projeto de vale alimentação para servidores que 40 

ganham um salário mínimo , e que até aquele dia não tinha sido aprovado pelo 41 
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executivo. Disse que vai protocolar um documento com seus pedidos para ficar 42 

respaldado. O Vereador Jurandy Batista  Dantas após os cumprimentos 43 

rotineiros. Disse  que precisa urgentemente de uma reunião com representantes 44 

da Equatorial energia para que seja feita um alinhamento na melhoria dos 45 

serviços prestados pela empresa principalmente na região da Flona e zona rural. 46 

Com muita falta de energia e demora no atendimento. Causando prejuízos aos 47 

moradores dessas áreas.O Vereador Ulisses Medeiros após os cumprimentos 48 

rotineiros, destacou o pedido pela construção da sede do CCIB em Belterra, 49 

pedido para o senador Zequinha Marinho. Mencionou também seu pedido para 50 

que seja tocado o hino de Belterra em todos os eventos oficiais do município. 51 

Parabenizou a professora Rosivania Maciel Oliveira pela nomeação de nova 52 

diretora do escola de ensino médio Waldemar Mauéus. Desejou boa sorte na 53 

sua gestão a frente da escola. Destacou também a implantação do Novo ensino 54 

médio em Belterra, que esta sendo implantado pelo governo Federal em todo o 55 

Brasil até 2022. Sendo contemplada o Distrito de São Jorge, uma grande 56 

conquista para a população daquela região que foi contemplada com o projeto 57 

escola no Campo.O Vereador Jonas Palheta dos Santos Lider do Governo, após 58 

os comprimentos rotineiros, deu continuidade ao discurso do Vereador Ulisses, 59 

mencionando o grande esforço que  a professora Dimaima esta fazendo junto a 60 

empresa para conclusão escola do bairro Santa Luzia. Obra essa que está 61 

parada desde 2013. Que em ralação ao trânsito o trabalho deve ser 62 

trabalhar  prevenção, com prisão dos infratores por parte das autoridades 63 

policiais. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza Lima após os cumprimentos 64 

rotineiros, mencionou que esteve fiscalizando a obra do muro em jurucui, onde a 65 

comissão de meio ambiente destacou que todos os procedimentos para 66 

regularizar a situação esta sendo resolvida pela secretaria de meio ambiente. E 67 

solicitou apoio da assessoria jurídica do município. Mencionou  posse do Dom 68 

Irineu Roman na arquidiocese de Santarém. Disse que Belterra precisa 69 

urgentemente demarcar nossa região turística no município, pois Santarém está 70 

levando a fama de nossas belezas naturais. Mencionou também a instalação do 71 

Programa Navegapara no município, que depois de muitos anos será instalado 72 

na cidade. O senhor Presidente lembrou ao Vereador Rubinei de Miranda Braga, 73 

que no dia que ele colocar em votação as contas dos prefeitos não haverá 74 

pedido de vista. E que na próxima terça-feira será colocada em votação as 75 

contas do ex prefeito Oti Santos. Em seguida o senhor Presidente deu 10 76 

minutos de intervalo. Após o intervalo o senhor Presidente fez a leitura dos 77 

documentos em pauta, a moção 01.2020 de boas vindas ao Arcebispo Dom 78 

Irineu Roman a arquidiocese de Santarém. E Requerimento 01.2020 que pede a 79 

construção do Centro de convivência do Idoso em Belterra com recursos de 80 

emenda parlamentar. Requerimento 02.2020 Que solicita a execução do hino de 81 

Belterra em todos os eventos oficiais do município. Requerimento 03.2020 do 82 

Vereador Rubinei de Miranda Braga pede para Equatorial energia resolver os 83 
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constantes problemas de falta de energia na comunidade de Pindobal. Indicação 84 

01.2020 do Vereador Jurandy Batista  Dantas Que pede a recuperação da 85 

estrada que da acesso a comunidade da Revolta até a comunidade de Maguari 86 

e Jamaraqua no município de Belterra. O senhor Presidente informa que esta 87 

sendo feita a comunicação do julgamento das contas do ex prefeito Geraldo 88 

Pastana, para depois não alegar que não teve o direito de defesa. Onde será 89 

julgada as contas do Oti Santos na próxima terça-feira e na sequência  do 90 

senhor Geraldo Pastana. Em seguida o senhor Presidente abriu a discussão das 91 

contas do ex prefeito Oti Santos exercio 2003. O Vereador Rubinei de Miranda 92 

Braga informa que ja pediu vistas de  todos os processos que estão  sobre a 93 

mesa. Pois o mesmo não quer discutir onde o Tcm achou o erro, ele quer 94 

discutir as contas por completa.O senhor Presidente pediu para o vereador 95 

Rubinei de Miranda Braga tomar conhecimento das contas para poder 96 

questionar. O senhor Presidente informa que a comissão é permanente e 97 

independente. O Vereador Rubinei  Braga,  questiona que só esta querendo o 98 

Processo completo ja com o parecer da comissão, o vereador José Helivelton de 99 

Noronha Lima diz que as contas devem estar a disposição dos vereadores na 100 

secretaria  da Câmara. Em seguida o senhor Presidente passou as 101 

considerações finais. O Vereador Rubinei de Miranda Braga diz que fica difícil 102 

analizar as contas sem um parecer da comissão. A Vereadora Auseni Monteiro 103 

em suas considerações finais agradeceu a Deus e todos que vieram prestigiar a 104 

sessão e finalizou desejando um bom almoço a todos e uma boa semana.O 105 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima em suas considerações finais 106 

desejou a todos uma otima semana e que as aulas dos alunos que moram no 107 

interior ainda não iniciaram por problemas no processo de licitação.O Vereador 108 

Amarildo Rodrigues dos Santos em suas considerações finais confirma que 109 

ainda não  iniciaram as aulas devido as licitações darem desertas. Desejou bom 110 

almoço a todos e finalizou.O Vereador Alaildo Abreu dos Santos em suas 111 

considerações finais resalta que é sempre bom analizar os processos para não 112 

prejudicar ninguém, e sempre devemos ter cuidado pois ninguém sabe o dia de 113 

amanhã. O Vereador Jurandy Batista Dantas agradeceu a todos pela aprovação 114 

de sua indicação pela recuperação da estrada que da acesso a estrada do 115 

Jamaraqua. O Vereador Jonas Palheta dos Santos em suas considerações finais 116 

disse que a empresa que ganhou a licitação para obra dos bloquetes da rua 117 

Santo Antônio, ja iniciou a fabricação para dar início a obra. E finalizou 118 

desejando boa semana a todos.A Vereadora Maria de Lourdes de Souza Lima 119 

em suas considerações finais mencionou que queria ouvir os relatórios de 120 

viagem do vereador Antonio Rocha Junior mais o mesmo não veio na sessão.O 121 

senhor Presidente agradeceu ao Vereador Jurandy pelo empenho as obras de 122 

São Domingos e parabenizou o Vereador jonas Palheta pela indicação das 123 

obras do bloquete na rua Santo  Antonio e parabenizou todos os vereadores 124 

pela aprovação dos projetos mencionados.nada mais a discutir o senhor 125 
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Presidente encerrou sessão que contou com a presença de 10 vereadores, 126 

plenário José Maia de Souza aos três dias do mês  de fevereiro de 2020. 127 

Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e trinta e cinco 128 

minutos do dia quatro de janeiro de dois mil e vinte.      129 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  130 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Sousa Lima-  131 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 132 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos – 133 

Vereadora Aleuda Rodrigues-  134 

Jurandy Batista Dantas -    135 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 136 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 137 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  138 

Ulisses José Medeiros Alves- 139 

Vereador Rubiney de Miranda Braga- 140 


