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

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

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

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

e como Segunda Secretária a Vereadora Maria de Lourdes de Souza. Implorando 5 

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

continuidade passou a palavra aos Vereadores para os seus pronunciamentos. O 7 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos - do PT; Amarildo Rodrigues dos Santos – do 8 

PSC; José Helivelton de Noronha Lima – do PT, não se pronunciaram no primeiro 9 

expediente. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, após os 10 

cumprimentos regimentais relatou que as eleições se aproximam e está nas mãos 11 

de cada um fazer a melhor escolha. Relatou que esteve iniciando conversa com 12 

Vereador de Santarém, onde acredita que essa divisão quanto à emissão de 13 

carteira de trabalho trará benefícios e quando na sessão passada falou que 14 

pessoas estão sendo prejudicadas não foi exagero ou invenção de algo. Solicitou 15 

apoio na emissão de moção ao Bispo da diocese pelo trabalho realizado na 16 

região. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, não se pronunciou 17 

no primeiro expediente. O Senhor Presidente passou a palavra a Segunda 18 

Secretária para leitura dos documentos em pauta. Carta Convite – Prefeitura 19 

Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente – reunião 20 

ordinária do Conselho Gestor da APA Alter do Chão, no qual será tratado sobre 21 

APA Intermunicipal Aramanaí - Alter do Chão, dia 11 de outubro do ano em curso, 22 

às 9h00. Requerimento n° 03/2018 d autoria do Vereador Amarildo Rodrigues – 23 

solicita serviço de terraplanagem e iluminação pública na Rua Tapajós. Em 24 

apreciação. Projeto de lei encaminhado pelo Executivo municipal – dispõe sobre 25 

contribuição para custeio da iluminação pública. Em apreciação e encaminhado a 26 

Comissão de Justiça. Logo após o Senhor Presidente passou a palavra aos 27 
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Vereadores para as considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, 28 

Líder do PSD, relatou que uma das maiores reclamações que há no município é 29 

quanto à iluminação pública, pois há necessidade de manutenção em especial as 30 

ruas afastadas do centro do município. O Senhor Presidente relatou que houve 31 

uma licitação recentemente, sendo de suma importância o envio de ofício a 32 

administração para que a questão seja verificada. O Vereador Alaildo Abreu dos 33 

Santos, do PT, reforçou que no período eleitoral acabam por visitar inúmeras 34 

casas e uma das reclamações é que quem está iniciando um negócio tem 35 

dificuldades em legalizar, onde a boa vontade de fazer as coisas andarem não 36 

tem. Relatou que o DETRAN quando vem ao município só leva a moto do 37 

lascado, dos que não tem condições e enquanto isso os carros da Prefeitura, não 38 

tem condições nenhuma de trafegabilidade. Relatou que a SEMAT é a pior 39 

secretaria que há no município, independente de quem comanda, onde quando a 40 

pessoa passa a comandar o orgulho toma conta, pois houve quem solicitasse 41 

autorização para criação de peixe e até o momento nada foi feito. Relatou que 42 

foram eleitos não para defender o interesse do governo e sim do povo. Que um 43 

residente da comunidade do Trevo dono de uma “baiúca”, a fiscalização chegou e 44 

deu cinco dias para que o mesmo se legalizasse, imposição feita por pessoas que 45 

ao menos mora no município, e depois que sair o governo nunca mais se ver no 46 

município. O Senhor Presidente relatou que as pessoas que estão com essa 47 

reclamação pudessem fazê-la por meio de ofício, pois caso contrário ficará como 48 

fofoca. Que Vereador tem fé pública, entretanto precisam de respaldo. O 49 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, relatou que esteve 50 

presente no Festival do Tucunaré na comunidade de Pinin, onde se percebe a 51 

grandeza do evento, porém deixa a desejar em razão da falta de projeto de 52 

desenvolvimento para localidade que está dentro da Flona e tem grande atrativo 53 

turístico e da mesma forma o Festival da Mandioca na comunidade de Bom 54 
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Sossego. Relatou que há dificuldades na ajuda do Executivo em razão da 55 

responsabilidade fiscal do município, porém podem incentivar de outras formas.  56 

Relatou que o município precisa se ajustar na questão ambiental para que a 57 

economia do município não fique travada, onde estão trabalhando para liberação 58 

do areal. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que 59 

os eventos esportivos e culturais precisam de apoio financeiro, onde solicitou 60 

através de projeto um fundo específico para a demanda. Relatou que há 61 

necessidade de desburocratizar, facilitando a vinda de novos empreendimentos. 62 

Disse que mais um projeto de lei chega a esta Casa, enquanto isso os 63 

documentos que apresentam nesta Casa não há qualquer resposta, a exemplo o 64 

projeto de lei que solicita horário diferenciado aos servidores do município que 65 

tenham filhos como necessidades especiais, e se houver necessidade retiram o 66 

nome e colocam os da base aliada. Que tem esperança que o Presidente cumpra 67 

com o que já relatou, caso o Executivo não promulgue que a Câmara possa fazer. 68 

A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, expôs que a iluminação 69 

pública é de sua importância para a segurança dos munícipes, e uma das maiores 70 

reclamações é que pagam por algo que não recebem. Disse que esse mês é 71 

muito especial as mulheres, pois é voltado a prevenção do câncer de mama. Em 72 

nome da coordenação do Festival da Mandioca, ocorrido na comunidade de Bom 73 

Sossego, agradeceu a todos que estiveram contribuindo. Desejou uma boa 74 

eleição a todos, com muita luz e discernimento. O Vereador Rubiney de Miranda 75 

Braga, Líder do PP, agradeceu a Deus pela oportunidade. Expôs que esteve 76 

visitando a comunidade do km 140, onde segundo informações repassadas os 77 

títulos dos eleitores são pertencentes ao município de Mojuí dos Campos. Que 78 

esteve visitando a região do Tapajós, onde a reclamação é grande quanto às 79 

estradas. O Senhor Presidente relatou quanto ao projeto de lei de autoria do 80 

Vereador José Helivelton, há critérios a serem seguidos como a visita do 81 

mailto:poder.legislativo_belt@hotmail.com


 

 

PODER LEGISLATIVO                              
CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA 
VILA AMERICANA Nº 213 CENTRO    CEP: 68143 – 000 
CNPJ: 01.614.120/0001 – 41    FONE/ FAX: 35581152 
EMAIL: poder.legislativo_belt@hotmail.com 

 
 

ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BELTERRA, REALIZADA AOS DOIS DIAS DO MÊS DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

4/4 
 
 

 

Assistente Social, para averiguação da situação. Outra questão é quanto à 82 

criação da Secretaria de Turismo, pois no momento está vinculada a Secretaria 83 

de Meio Ambiente, sendo acoplada a futura secretaria a coordenadoria de 84 

esportes. Disse que não considera que o Vereador ao usar a Tribuna e citar algo 85 

esteja reclamando, pois expressa os anseios da população. Nada mais havendo a 86 

registrar declarou encerrada a Sessão Ordinária que contou com a presença de 87 

oito Vereadores, estando ausente os Vereadores Jurandy Batista Dantas – 2° 88 

Secretário, Auseni da Silva Monteiro e Ulisses José Medeiros Alves (Licença 89 

Saúde).    90 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  91 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  92 

2ª Secretária: Maria de Lourdes de Souza -  93 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  94 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 95 

Vereador Antonio Rocha Junior -  96 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 97 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -   98 
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