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

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

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

Cardoso de Campos estando na Primeira Secretaria o Vereador Rubiney de 4 

Miranda Braga e como Segundo Secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. 5 

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

Em continuidade passou a palavra aos Vereadores para os seus 7 

pronunciamentos. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, não se 8 

pronunciou no primeiro expediente. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 9 

se absteve de seu pronunciamento. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, 10 

Líder do PSC, após os cumprimentos rotineiros agradeceu a Deus pela 11 

oportunidade. Iniciou seu discurso falando sobre a máquina da FUNASA utilizada 12 

na perfuração de poços, onde muitas comunidades precisam da perfuração de 13 

poços e caso seja perdida a oportunidade demorará o retorno da máquina. 14 

Relatou que na Escola da Estrada 08 todo verão a escola fica sendo abastecida 15 

pelo carro pipa, onde muita das vezes fica sem água, pela falta de comunicação 16 

ou pelo pipa estar fora da rota. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do 17 

PSDB, após os cumprimentos regimentais pautou-se quanto ao grande trabalho 18 

dos agentes de saúde e endemias, um trabalho de prevenção junto à população, 19 

e com esse trabalho ajuda evitar maiores gastos com a saúde. Que a Câmara 20 

Federal e Senado em Sessão conjunta quebraram o veto do Presidente em que 21 

vetava o aumento salarial desses profissionais. Que a partir de dois mil e 22 

dezenove os agentes de saúde e endemias passarão a receber hum mil e 23 

duzentos e cinquenta reais. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder 24 

do PT, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. 25 

Frisou quanto aos documentos aprovados nesta Casa em que não há respostas. 26 

Falou que teve a oportunidade de assumir a coordenadoria de desporto, onde 27 
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conseguiram alavancar o futebol no município, e a LIGA é testemunha disso. Que 28 

conseguiram levar o esporte aos quatro cantos do município.  Que houve um 29 

cidadão que lhe antecedeu que deixou o campo da Praça Brasil um verdadeiro 30 

arado, e através de um trabalho de formiguinha conseguiram realizar benfeitorias 31 

no local, porém no momento está completamente abandonado. Que o prédio 32 

construído para abrigar a LIGA e o Desporto está servindo para o funcionamento 33 

de uma Escola de Música, onde não tem nada contra, pois contribui para as 34 

crianças do município, porém percebe-se que o governo está tampando um 35 

buraco cavando um do lado. Que há recursos destinados para essas ações, e fica 36 

triste em ver que um trabalho feito está sendo desviado para outra finalidade. Que 37 

foi aprovada na LOA 2018 a proposta de sua autoria em sessenta mil reais para 38 

as demandas do esporte. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do 39 

DEM, após os cumprimentos de rotineiros disse da importância do esporte no 40 

município, onde a LOA para 2019 está disponível nesta Casa, precisando ser 41 

olhado com carinho para esta demanda. Que esteve na SEMOVI e segundo o 42 

planejamento estão concluindo o Bairro do São Cristóvão, e na sequência estrada 43 

10 e Santa Luzia. Que está sendo recuperada a ponte de Marituba, em parceria 44 

com a COOMFLONA, Prefeitura e comunidade. Enfatizou a limpeza que está 45 

havendo na área do cemitério, onde já está sendo providenciada a distribuição de 46 

água, e quanto à energia elétrica aguarda-se apenas o atendimento da 47 

concessionária de energia para a realização do posteamento. A Vereadora Auseni 48 

da Silva Monteiro, Líder do PSDB, não fez uso da palavra no primeiro expediente. 49 

O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, não fez uso da palavra. O 50 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, se absteve de seu 51 

pronunciamento. Em continuidade o Senhor Presidente concedeu intervalo de dez 52 

minutos. Logo após passou a palavra ao Segundo Secretário para leitura dos 53 

documentos em pauta. Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – autoriza o 54 
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Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade, ao 55 

senhor Argemiro de Ramos Marafrão. Em continuidade o Projeto de Lei foi 56 

colocado em discussão. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 57 

pediu vistas do documento em razão de não ter conhecimento da localização do 58 

imóvel. O Senhor Presidente relatou que no documento consta a localização e 59 

que precisam ter conhecimento do município onde moram. O Vereador Amarildo 60 

Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, disse que a documento ao vim a esta Casa 61 

passa-se ao setor de terras e em anexo Parecer Jurídico, vindo o processo 62 

completo. O Senhor Presidente expôs que o Vereador tem todo o direito de pedir 63 

vistas do processo, onde tal documento não entrará em votação em razão do 64 

pedido do Nobre Vereador Rubiney de Miranda. Projeto de Lei encaminhado pelo 65 

Executivo – autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu 66 

domínio nesta cidade, ao senhor José Silva Alves. O Vereador Rubiney de 67 

Miranda Braga, Líder do PP, pediu vista do Projeto, por esta razão não entrará em 68 

votação. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PP, relatou que o imóvel 69 

é pertencente ao senhor Zé Piscica, e quando chegou em Belterra o mesmo já 70 

tinha comércio. Disse ao Vereador Rubiney Braga que tem certeza que mesmo 71 

tem direito de legalizar a sua área, onde a Câmara não pode pedir ou protelar, 72 

sendo uma falta de compreensão, pois estão para facilitar a vida do povo e não 73 

para atrapalhar. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, relatou que 74 

foi citado e tem o dever de saber, pois primeiramente não ver o processo de 75 

alienação publicado em jornal, sendo um dos requisitos, onde não está dizendo 76 

que a área não é do mesmo. O Senhor Presidente disse que na próxima Sessão 77 

o Nobre Vereador deverá apresentar seu relatório. Enfatizou o recebimento da Lei 78 

Orçamentária Anual para 2019, a qual será repassada cópia aos Nobres 79 

Vereadores.  Expôs que o Vereador José Helivelton estará representando esta 80 

Casa em Londrina/PR no XXVIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de 81 
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Educação de 05 a 07 de novembro.  Passou a palavra aos Vereadores para as 82 

considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSC, 83 

relatou que na Sessão anterior falou a segurança pública no município, onde 84 

semanas atrás presenciou vários jovens em ação suspeita quanto ao uso de 85 

drogas, onde sugeriu a realização de audiência pública para discutir o tema. 86 

Solicitou que está Casa faça um requerimento solicitando que as autoridades 87 

competentes possam levar informações nas escolas do município. O Senhor 88 

Presidente perguntou aos Nobres Vereadores se há sugestão para realização de 89 

audiência Pública e que os mesmos possam comparecer. O Vereador José 90 

Helivelton, do PT, relatou que o que lhe inquieta quanto às audiências públicas é 91 

a questão do horário, onde se faz necessária a participação de populares. Após 92 

discussão a realização da audiência ficou agendada para o dia nove de 93 

novembros às dezenove horas e trinta minutos. O Senhor Presidente relatou que 94 

os órgãos a serem convidados para ao debates serão: Conselho Tutelar, 95 

Diretores das Escolas, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Executivo, 96 

SEMED. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, relatou que a 97 

diretora da FASEPA também deveria de convidada. O Senhor Presidente relatou 98 

que o Vereador que achar necessário estender o convite a outro órgão que 99 

repasse o nome na secretaria desta Casa. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, 100 

Líder do PSDB, relatou quanto à necessidade de respostas quanto aos 101 

documentos aprovados nesta Casa. Que há um projeto quanto à contratação de 102 

psicólogos, onde seria interessante, pois devem pensar na qualidade de vida dos 103 

jovens, onde seria bom que o Prefeito se dignasse a dar pelo menos um não a 104 

esta Casa. O Vereador Alaildo Abreu dos santos, do PT, disse que os poços que 105 

vieram para o município não foi através da FUNASA e sim emenda do deputado 106 

Chapadinha, porém era candidato pelo partido oposto. Que na comunidade do 107 

Amapá fizeram uma reunião em que entrariam com uma parte, assim como a 108 
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FUNASA e a Prefeitura onde até o momento que não cumpriu com a sua parte foi 109 

a Prefeitura, onde se quiserem finalizar a obra será com recursos da comunidade, 110 

e para sua surpresa houve uma reunião no Trevo e chamaram o Prefeito e 111 

mesmo disse que chamassem o candidato que a localidade apoiou. Relatou que 112 

há servidores que trabalharam para candidatos que não era do Prefeito e já estão 113 

sendo demitidos. Que o Amapá que tem um chefe de gabinete, Presidente da 114 

Câmara e Vereador não está conseguindo, imaginem as demais comunidades em 115 

que não tem quase ninguém. O Vereador Amarildo Rodrigues, Líder do PSC, 116 

relatou que as comunidades estão cientes da parceira e terão que fazer a 117 

complementação. Agradeceu a todos pela presença. O Vereador Ulisses José 118 

Medeiros Alves, do PSDB, relatou que o esporte é uma das poucas alternativas 119 

de enfrentamento da violência, onde se não houver um âmbito familiar que 120 

colabore dificuldades serão evidenciadas. Quanto ao campo da Praça Brasil se 121 

não há como fazer mais nada que ao menos mantenham o que se tem. Relatou 122 

que o primeiro campeonato no Tapajós foi quem realizou, e enfrentou 123 

dificuldades. Relatou que em Piquiatuba o alunado concretizou trabalho referente 124 

às drogas, onde realizaram pesquisa em campo e os dados estatísticos são 125 

alarmantes, verificando-se o avanço no uso de entorpecentes. Que a discussão 126 

quanto ao tema é importante, onde precisam traçar metas. O Vereador José 127 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que nasceu em Belterra e não 128 

sabe quem é Dr. Weddel, onde seria interessante trazer a esta Casa a discussão 129 

quanto ao nome das ruas, já que é uma atribuição da Câmara a denominação. 130 

Que o setor de terras deveria encaminhar esta Casa um mapa com o nome das 131 

ruas. Relatou que estará apresentando na Casa requerimento solicitando 132 

iluminação pública para a rua Felisberto Camargo e adjacentes. A Vereadora 133 

Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, quanto ao poço relatou que está 134 

sendo construído no km 46, comunidade de Boa Esperança, beneficiará um 135 
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numero expressivo de pessoas, onde há vários anos aguardam a obra. Sugeriu 136 

que a homenagem aprovada nesta Casa ao Dom Flávio Giovenale seja realizada 137 

em Sessão Especial. Agradeceu a presença de todos e a Deus pela 138 

oportunidade. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, relatou que as 139 

drogas estão disseminando no município. Agradeceu a Deus pela oportunidade e 140 

convidou todos para a próxima Sessão. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, 141 

Líder do PP, cumprimentou a ex Vereadora Eliselma que demonstrou a sua força 142 

na votação do deputado Antonio Rocha no km 50. Nada mais havendo a registrar 143 

o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária que contou com a 144 

presença de todos os Vereadores.    145 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  146 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  147 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  148 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  149 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 150 

Vereador Antonio Rocha Junior –  151 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  152 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 153 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -   154 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  155 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -  156 

mailto:poder.legislativo_belt@hotmail.com

