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Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, 1 

teve início a Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, sob a direção do 2 

senhor Presidente Vereador Sérgio Cardoso de Campos, tendo como Primeiro Secretária 3 

Vereadora Maria de Lourdes de Sousa Lima e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. 4 

Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Em seguida 5 

Passou a palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. O Vereador Ulisses 6 

Medeiros após os cumprimentos rotineiros menciona a situação mundial que vem sendo 7 

mudada pelo CORONA vírus, lamentou as vidas que foram ceifadas principalmente no Brasil, 8 

e parabenizou as medidas que vem sendo tomadas no Brasil principalmente pelo Ministro 9 

da Saúde, elogiou as medidas tomadas pelo governo do estado, mencionou que as aulas 10 

estaduais estão suspensas até 15 de abril, ressaltou que é um momento de união e 11 

compaixão com o próximo, que conhece um pouco da população de Belterra onde ele já 12 

mora a 44 anos, mencionou a ajuda do governo federal e do governo do estado as pessoas 13 

que mais precisam, disse que como vereador ajuda muita gente no município da maneira 14 

que pode, e que todos possam olhar pensando no benefício da população, o mesmo diz que 15 

sendo confirmado caso em Santarém, seja tomada as iniciativas corretas de prevenção. 16 

Mencionou também que será distribuída merenda aos alunos do estado e como o município 17 

deve ter merenda estocada, também poderá ser utilizada. O Vereador Rubiney de Miranda 18 

Braga do PP, após os cumprimentos regimentais, agradeceu a presença do Antônio Almada 19 

da Comunidade de são Jorge,  mencionou que poderia haver uma maneira das crianças das 20 

escolas municipais receberem a merenda em suas residências em Belterra, já que todo mês 21 

vem o recurso igualmente o governador presente está fazendo com os alunos das escolas 22 

da rede estadual. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro PSDB, após os cumprimentos 23 

rotineiros mencionou que o assunto do ano é o COVID 19,  disse as pessoas que estão 24 

relacionadas a má política estão fazendo politicagem em cima da doença, onde esses 25 

oportunistas se aproveitam da população para se promover politicamente , onde usam meios 26 

para constranger os colegas de câmara, do senado ou de governo, para se autopromover, 27 

mencionou que muitos vereadores  ajudam suas comunidades a exemplo dos nobres pares 28 
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como a vereadora Malu, Sérgio Campos, vereador Tinem, Vereador Amarildo e Ulisses, 29 

disse que a diferença é que ninguém fica postando foto em rede social toda vez que ajuda 30 

alguém, disse que é hora de pensar na população, e não bancar o sufista a exemplo do que 31 

fizeram com a vereadora Malú. Disse que não precisa de ninguém para dizer o que fazer 32 

com seu salário, pois ela sabe muito bem o que fazer, e a maioria dos nobres pares também 33 

comprometem quase todo seu salário ajudando as pessoas que mais precisam. E deixa claro 34 

em seu desabafo para que ninguém use uma doença para se promover politicamente. Pois 35 

a população lá fora sabe o que é demagogia e hipocrisia. O Vereador José Helivelton de 36 

Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos rotineiros mencionou a situação da 37 

alimentação escolar no município mencionado pelo Vereador Braga, e informa que o senado 38 

aprovou  projeto de lei  recentemente que autoriza o município a fazer a distribuição da 39 

merenda, e diz ter certeza pela aprovação do Presidente da República pois foi aprovado 40 

junto com o coronavoucher, a partir daí fazer um levantamento das escolas e fazer esse 41 

controle desses gêneros e poder distribuir para quem precisa. O Vereador Amarildo 42 

Rodrigues do PSC após os cumprimentos regimentais, mencionou que participou da entrega 43 

de materiais ao posto de saúde Aline Siqueira, E na estrada quatro onde também  receberá 44 

materias de Emenda da Deputada Júlia Marinho, disse que também será entregue na 45 

comunidade de Piquiatuba. Em relação aos cuidados com o Covid 19, é melhor zelar pelo 46 

cuidado do que cometer o mesmo erro que foi cometido na Itália. Disse que  já ocorreu várias 47 

mortes por falta de leitos nos hospitais da região inclusive no hospital regional. A 48 

preocupação é grande também pela falta de ventiladores mecânicos principalmente na 49 

região. E que possivelmente todo mundo vai entrar em recessão, depois que passar essa 50 

pandemia, Pois todo orçamento está sendo destinado exclusivamente para área da saúde. 51 

Os Estados Unidos. Por exemplo está usando o recurso de guerra para lidar com vírus. Em 52 

Belterra vai precisar de pelo menos uns quatro leitos. Em média  no valor em torno de 500 53 

mil reais. Recurso alto para o município arcar. A vereadora Alseni Monteiro completou 54 

dizendo que o tratamento da Hidroxicloroquina já é uma realidade aos pacientes infectados 55 

pelo Corona. Em seguida o vereador Amarildo parabenizou o presidente pelas medidas 56 

tomadas em relação ao Covid 19, mantendo as sessões sem público para segurança de 57 



 

PODER LEGISLATIVO                              
CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA 
VILA AMERICANA Nº 213 CENTRO     CEP: 68143 – 000 
CNPJ: 01.614.120/0001 – 41FONE/ FAX: 35581152  
 

ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA, 
REALIZADA AOS  DEZ  DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 
 

 

 

3/8 
 

 

todos e para prevenção à saúde.O Vereador Alaildo Abreu dos Santos Vice Líder do PT. 58 

Após os cumprimentos rotineiros mencionou da sua viagem na semana anterior à Brasília. 59 

Onde menciona que, só não  obteve mais sucesso devido está muitos órgãos fechados para 60 

prevenção ao Corona. E disse que o melhor a fazer é continuar seguindo as recomendações 61 

de prevenção. Como já está sendo feito em Belterra pelo prefeito e pelo Presidente da 62 

Câmara. Mencionou também a necessidade dos alunos em relação a merenda escolar. E 63 

deu exemplo de Mojuí dos Campos onde é a merenda foi entregue na casa dos alunos e que 64 

Belterra deverá  buscar fazer o mesmo. Mencionou também o trabalho feito no travessão do 65 

km 115, onde esta tendo dedicação por parte dos servidores envolvidos, que trabalham 66 

inclusive aos finais de semana para concluir o serviço, ressaltou que todos os trabalhos feitos 67 

pela Prefeitura sempre tem ajuda da Comunidade. E ele como vereador sempre procura 68 

ajudar do que for preciso dentro da melhor maneira possível. Que em relação ao seu salário, 69 

sempre usa para ajudar as pessoas na medida do possível as que mais necessitadas. Disse 70 

que em relação a essa Pandemia mundial que é o Covid 19, se por acaso chegar em nossa 71 

cidade é muito complicado, pois as pessoas não tem nem como enterrar seus familiares 72 

devido ao risco de contaminação pelo vírus. E que independente de ter eleição esse ano ou 73 

não cada um vai ter o retorno dependendo das ações que cada um faz nas suas 74 

comunidades. E que o importante é ajudar o próximo independente dessa pandemia ou não, 75 

que cada vereador sabe fazer seu papel, principalmente levar o bem a quem precisa. O 76 

Vereador Jurandir Batista Dantas do PV, após os cumprimentos de rotina, disse que quanto 77 

ao COVID 19, o melhor caminho é a prevenção, pois ele sabe que o município não tem 78 

condições de suportar essa pandemia. Mencionou que com relação aos subsídios , cada 79 

vereador sabe de seus compromissos e sempre vão utilizar da melhor forma possível, diz 80 

que sabe que muitos dos nobres pares ajudam seus eleitores, suas comunidades, uns 81 

inclusive postam essa ajuda em rede social, e outros, não tem necessidade isso, mas sempre 82 

procuram ajudar aqueles que precisam. O Vereador Jonas Palheta do PSD após os 83 

cumprimentos rotineiros parabenizou os profissionais da Saúde, pelo belo trabalho neste 84 

momento de pandemia mundial, pois eles são o para-choque no tratamento desse vírus em 85 

caso de contaminação aqui na região. Ressaltou que a manutenção já mencionada pelo 86 
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Vereador Tinen, é de fundamental importância, inclusive para a área da saúde, pois se as 87 

estradas desses travessões não estiverem em boas condições, não haverá condições de 88 

trafegabilidade de veículos incluindo ambulâncias. Diz  que sempre procura divulgar as ações 89 

do governo pelas redes sociais, que concorda com a vereadora Auseni Monteiro que é muito 90 

fácil fazer um requerimento igual do vereador Antônio Rocha Junior solicitando os salários 91 

dos pares, causando constrangimento , e tentando se promover politicamente em cima dessa 92 

situação, onde o momento é de união e esquecer partido político, pois não se sabe se haverá 93 

eleições municipais esse ano, e disse ao vereador Junior Rocha, que o conteúdo de seu 94 

requerimento foi de um “oportunismo incalculável”. O Vereador Antônio Rocha Junior MDB. 95 

Após os cumprimentos rotineiros, agradeceu o governo do estado pela prevenção em favor 96 

do povo do Pará nesse momento de pandemia. Onde o mesmo tomou várias  iniciativas para 97 

defender o povo paraense. Disse também que como não esta tendo aula nas escolas, seria 98 

interessante converter a merenda escolar em ajuda para as famílias dos alunos. Mencionou 99 

também que as cidades vizinhas estão tomando essas medidas de prevenção em relação 100 

ao vírus, como Santarém e Mojuí dos Campos  que já estão fechando suas fronteiras. E que 101 

só o município de Belterra ainda não tomou a devida providência. Disse  que em relação ao 102 

seu requerimento foi apenas uma sugestão para que os nobres pares pudessem ajudar 103 

doando seus salários a prefeitura, e o Prefeito fizesse a destinação do recurso, onde achasse 104 

necessário ajudar. Disse  que como foi citado pelo vereador Jonas em relação a oportunismo 105 

e politicagem, diz que o mesmo não teve a mesma coragem de colocar seu requerimento, 106 

mas pensou e até se pronunciou em sua rede social a respeito do assunto, onde o mesmo 107 

diz que a atual situação em que vivemos requer requer sacrifício de todos, e parabenizou  o 108 

vereador Jonas pela preocupação com as pessoas que estão sofrendo com esse 109 

confinamento por causa da pandemia, e que não podem sair de casa para trabalhar. E que 110 

é preciso tomar decisões antecipadas de prevenção para defender o povo, e que o atual 111 

momento, o povo de Belterra precisa de alimentos para comer e não de máquina de lavar, 112 

pois máquina de lavar, não mata a fome. A vereadora Maria de Lourdes de Souza Lima do 113 

DEM, após as saudações de rotina, disse que a população de Belterra precisa de ajuda, 114 

parabenizou o governo municipal pela campanha de vacinação dos idosos em domicílio, e 115 
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parabenizou a secretária de saúde e toda sua equipe. Diz ter certeza que todos os pares 116 

faze o bem sem olhar a quem, e que com relação as maquinas de lavar é uma emenda na 117 

qual foi obtida para questão de higiene. Deu parabéns a governo que está trabalhando na 118 

recuperação das estradas e vicinais do município inclusive aos sábados e domingos, como 119 

foi mencionado pelo vereador Tinen. Que em relação ao microsistema de água da 120 

comunidade de São Pedro, que apesar do rompimento da caixa d’água, o mesmo já foi 121 

resolvido, que em relação a sua viagem a Brasília, se não fosse o problema da pandemia 122 

seria uma das melhores viagens que ela já tinha feito para a capital federal. Onde foi com o 123 

deputado Beto Faro do PT,  solicitar um caminhão Mulk para o município, e também esteve 124 

no ministério do desenvolvimento regional levando as demandas de saneamento do 125 

município, esteve também no ministério do Turismo levando as demandas  a história e as 126 

belezas naturais  de Belterra. Também esteve no ministério da cultura buscando apoio para 127 

muitos eventos no município que não tem recursos. Destacou a visita ao Ibama, onde teve 128 

auxilio do senhor Líceros, onde ressaltou que está vários anos lutando para que as famílias 129 

de Jaguarari possam ter acesso a energia elétrica. Onde falta apenas a autorização do 130 

Icmbio para execução da Obra. Agradeceu também o apoio incondicional do deputado 131 

federal Hélio Leite, que o mesmo sempre dá suporte quando precisa de apoio na capital 132 

federal. Que o momento é de união e que é preciso passar esse sentimento a população, e 133 

destaca a importância do funcionamento nas casas lotéricas,que semana passada estava 134 

fechada e as pessoas tiveram que ir de ônibus para Santarém,  onde os moradores e 135 

principalmente os idosos necessitam dos serviços da lotérica. Disse que o Prefeito como 136 

médico, está em trabalho incansável para melhorar a qualidade da saúde no município de 137 

Belterra. E quanto a questão salarial, que o vereador que fez o requerimento, pode ficar a 138 

vontade e doar seu salário. Pois cada um dos pares tem seus compromissos e ajuda a 139 

população 24 horas por dia. Agradeceu os nobres pares por estar presente e que todos 140 

devem ter união, unidos pela vida, pediu proteção aos servidores  que merecem todo o 141 

respeito, agradeceu a todos por estarem juntos lutando pela vida do povo belterrense. O 142 

senhor Presidente ressaltou em seu discurso, a importância da merenda escolar e que o 143 

governador está de parabéns pela doação da merenda aos alunos da rede estadual, 144 
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mencionou também que o recurso que vem do governo federal para merenda é muito pouco, 145 

em torno de oito reais por mês por aluno, como recurso é muito pouco o município precisa 146 

complementar sempre, onde sem tem quatro mil alunos, só é repassado pouco mais de trinta 147 

mil por mês, e com relação a doação do subsídio do vereador. Cada um faz o que quiser 148 

com seu, onde o valor do subsidio deveria ser de trinta por cento do salário do deputado 149 

estadual, porém ainda aprovado, e poderá entrar em breve para votação conforme a 150 

constituição estadual prevê que é de trinta por cento, porém deverá ser pago somente se 151 

houver condições financeiras, pois a câmara só pode gastar até setenta por cento da folha 152 

de pagamento. Diz também que com relação ao requerimento do vereador Junior Rocha, 153 

onde o mesmo não poderia requerer e nem mesmo publicar em rede social, solicitando os 154 

subsídios dos pares. Pois cada um faz o que quer com seus salários. Pois seria o mesmo 155 

que a câmara requeresse o patrimônio de algum empresário da região, como patrimônio por 156 

exemplo do senhor Menoli ou da família Rocha, é o mesmo que solicitar o patrimônio alheio 157 

em prol da epidemia. E que isso não é matéria nem para discursão na câmara, pois visa se 158 

apossar de algo de terceiros. Em seguida o senhor Presidente deu quinze minutos de 159 

intervalo. Após o intervalo o senhor Presidente colocou em Discursão o Projeto de Lei que 160 

Autoriza o Chefe do Executivo a Outorgar Cessão de Uso de Bens Imóveis, á Organização 161 

de Desenvolvimento Cultural e Preservação Ambiental – OSCIP-AMA-BRASIL em seguida 162 

o senhor Presidente pediu para o Vereador Ulisses José Medeiros Alves fazer a Leitura da 163 

minuta do contrato, em seguida o senhor Presidente ressalta que a proposta que seria 164 

construído um centro administrativo, e sugeriu uma área mais próxima da BR 163, uma área 165 

mais desabitada para construção do centro administrativo, A vereadora Auseni Monteiro 166 

mencionou que ambas as partes deveriam estar cientes das cláusulas do contrato antes de 167 

ser colocado em votação na câmara. O Presidente explica que somente será feita a cessão 168 

do patrimônio mediante a construção do centro administrativo de acordo com o contrato se 169 

aprovado. A Vereadora Auseni destaca que será um projeto muito importante para Belterra, 170 

principalmente para o turismo, onde terá bolsas de estudo para cursos gastronômicos. E 171 

Turismo de alto padrão para atender um público seleto de turistas brasileiros e de outros 172 

países, além de parcerias com a UFOPA e com o Instituto Butantã, além de um grande 173 
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investimento em hospedagem e Resorts de luxo. O Presidente ressalta a importância do 174 

Turismo de alto padrão em Belterra.O Vereador José Helivelton disse já conhecer o projeto 175 

da AMABRASIL, inclusive já foi testemunha de projetos anteriores como a reforma da d’água, 176 

o museu está sendo concluído  e ressalta a importância do turismo de luxo para a região, o 177 

vereador Jurandy informa que tudo será restaurado conforme da época de sua fundação, 178 

Vereadora Auseni informa que uma das exigências é o uso da mão de obra local do Projeto, 179 

o que beneficiará a população do município, o senhor Presidente diz que a despesa da 180 

restauração será em média de 30 milhões. O Vereador Amarildo Rodrigues questionou o 181 

valor da reforma da caixa d’água da estrada um. O vereador Ulisses se diz estar feliz pois o 182 

município terá uma moderna estrutura, diz que espera que aconteça, a exemplo do que foi 183 

na implantação do instituto Butantã, e disse estar otimista em relação ao projeto de explorar 184 

o turismo e agricultura da região. Em seguida o senhor Presidente colocou em votação o 185 

Projeto de Lei que Autoriza o Chefe do Executivo a Outorgar Cessão de Uso de Bens 186 

Imóveis, á Organização de Desenvolvimento Cultural e Preservação Ambiental – OSCIP-187 

AMA-BRASIL, sendo aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente agradeceu a todos 188 

desejou uma ótima semana a todos. Nada mais havendo a registrar o senhor Presidente 189 

declarou encerrada a Sessão Ordinária, contou com a presença de dez Vereadores, Plenário 190 

das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de 191 

março de dois mil e vinte.      192 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  193 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Sousa Lima  194 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 195 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos  196 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos – 197 

Vereador Jurandy Batista Dantas -    198 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro- 199 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 200 
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Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  201 

Ulisses José Medeiros Alves- 202 

Vereador Rubiney de Miranda Braga- 203 


