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

realizada aos trinta 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 Segundo Secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a 5 

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

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

Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, não fez uso da palavra no 8 

primeiro expediente. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os 9 

cumprimentos regimentais relatou sobre as eleições ocorridas no país mostra-se 10 

que a democracia prevaleceu. Que verificou-se a grande evasão de votos, e no 11 

estado houve a trégua de doze anos de mandato do PSDB. Frisou quanto à 12 

questão de muros nas escolas, pois na Vitalina Mota fica uma coisa sem controle 13 

e ninguém conhece quem toma de conta da escola, um rapaz de Santarém que 14 

ao menos chega no horário. Que fica difícil até para construir, pois a areia tem 15 

que vim de Santarém, ficando mais caro. Relatou que na escola Vitalina Mota 16 

aconteceu os festejos do dia das crianças, onde há voluntários da região que 17 

ajudam, onde o diretor não pôde ir, pois não conhece. Que enquanto não tiverem 18 

a visão que os de casa são melhores do que os de fora, haverá pouco progresso. 19 

Relatou quanto à iluminação pública, onde a padaria próxima ao Trevo paga 20 

cento e setenta e oito reais de iluminação pública, e pergunta novamente, pois 21 

nunca tem respostas, para onde esse dinheiro ta indo. O Vereador Amarildo 22 

Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos regimentais 23 

parabenizou a população que entendeu que é preciso mudar, tanto na esfera 24 

estadual quanto federal, e espera que a região Oeste do Pará seja mais olhada, 25 

onde conversando com algumas pessoas citaram o estádio Barbalhão, onde há 26 

uma parte a ser concluída e outras obras que ficaram só na promessa, como o 27 
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asfalto e outros. Que cabe a cada um cobrar dos Senadores, Deputados Federais 28 

e Estaduais. Relatou que desde o ano passado batem na mesma tecla, querendo 29 

o desenvolvimento de Belterra, trabalhando na geração de emprego e renda e até 30 

hoje estão travados e sentem-se pequenos perante os desafios que atravessa a 31 

população do município.  Relatou que devem aguardar que o novo Presidente da 32 

República possa destravar a questão ambiental do país, onde precisam explorar o 33 

que estiver ao alcance, pois a agricultura é quem vem salvando o Brasil há vários 34 

anos. Quem sabe que com três Senadores eleitos será destravada a questão 35 

turística do município. Parabenizou a Prefeitura Municipal pela perfuração de 36 

poços no km 43 e 46. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez 37 

uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, 38 

do PSDB, após os cumprimentos regimentais ressaltou o discurso do Vereador 39 

Alaildo Abreu quanto à segurança nas escolas, onde essa temática é antiga onde 40 

são poucas as que estão protegidas. Que o ano passado trouxe a esta Casa a 41 

questão de vandalismos na escola de Corpus Christi, havendo a quebra dos 42 

bebedouros. Relatou que esta demanda deve ser priorizada, onde há a Lei 43 

Orçamentária e podem fazer alterações. Relatou sobre o clamor das 44 

comunidades de Pedreira e Piquiatuba, onde as escolas de ambas têm um 45 

número expressivo de alunos e precisam de melhor estrutura.  O Vereador José 46 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após as saudações iniciais falou que o 47 

seu atraso se dar de ter recebido em sua residência a comitiva de moradores da 48 

BR 163. Relatou que na LOA há necessidade de redirecionamento de valores 49 

para que as demandas da população sejam atendidas. Falou que as escolas com 50 

muros têm outra realidade, onde só tem acesso os autorizados. Relatou que 51 

infelizmente o turismo é informal, e enquanto legisladores devem criar leis que 52 

possam explorar esse potencial assim como a agricultura familiar. Relatou que 53 

espera que com a troca do governo estadual possa vim algo para o município, ao 54 
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menos a reforma da escola Waldemar Maués que está em situação deplorável. A 55 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, após os cumprimentos 56 

regimentais prestou condolências à família do ex Vereador Jorge Branco Pedroso 57 

pela perda irreparável. Disse que houve um processo legítimo na escolha dos 58 

representantes na esfera estadual e federal. Relatou que anteriormente 59 

apresentou solicitação de construção de muros em todas as escolas do município, 60 

onde na escola Vitalina quase todos os dias há interferência policial. Disse que a 61 

comunidade católica estará recebendo a visita de Dom Flávio Giovenale, onde o 62 

mesmo colocou a disponibilidade para se fazer presente nesta Casa para o dia 63 

vinte e sete de novembro. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 64 

após os cumprimentos regimentais relatou que em seus trinta e oito anos de vida, 65 

a vinte anos acompanha política, onde ver que a politicagem e a mentira não 66 

estão operando. Exemplificou com o Estado do Tapajós, onde as pessoas que 67 

estão a frente sabe que é uma grande mentira, e sabem que não conseguiram 68 

nada. Que na campanha eleitoral prevaleceu o fake news  em que a mentira é 69 

multiplicada, onde um candidato acusando o outro a ser contra o Estado do 70 

Tapajós. Que a nossa região continua sendo enganada, onde a população mais 71 

idosa é ludibriada. Que o governador quando se elege faz um juramento pela 72 

unidade de seu estado e se houver o manifesto pelo desmembramento a 73 

assembléia cassa o seu mandato. Que o ex deputado Lira Maia ganhou duas 74 

eleições para a Câmara de Deputados falando do Estado do Tapajós, sabendo 75 

que não seria criado. Disse que não é covarde e declara que votou para o 76 

Presidente que ganhou as eleições, porém para governador em outro candidato, 77 

por não acreditar no grupo que estava aí. Sendo que as pessoas que estão a 78 

anos no governo pularam para o outro lado, pois as pesquisas apontavam que 79 

haveria vitória. Que mostra a cara e não usa o anonimato para acusar as 80 

pessoas. Disse o Congresso Nacional renovou mais de setenta por cento e se 81 
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não tomarem cuidado e ficarem seguindo a política dos velhos caciques talvez 82 

aconteça à mesma coisa nesta Casa. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder 83 

do PV, após os cumprimentos regimentais agradeceu o Executivo pelo apoio 84 

dado ao requerimento de sua autoria solicitando melhorias na região do Tapajós e 85 

estende os agradecimentos a COOMFLONA e as comunidades. Relatou que 86 

houve um acordo para que as obras de escolas paralisadas fossem concluídas, 87 

onde a comunidade de Pedreira estava retirando a madeira. Quanto à questão 88 

política na maioria os políticos de carreira perderam as eleições. O Vereador 89 

Rubiney de Miranda Braga, do PP, após os cumprimentos regimentais expôs que 90 

esteve apoiando o candidato a Presidência Haddad, campeão de votos no 91 

município, assim como Márcio Miranda. Relatou que o estádio Barbalhão ainda 92 

não foi concluído em razão do Jader Barbalho ainda não ter falecido. Relatou que 93 

nos dois anos de mandato apresentou três requerimentos solicitando informações 94 

ao Executivo e em todos houve respostas. O Senhor Presidente expôs que a 95 

democracia é isso, e devem torcer para que melhorias sejam feitas no país e no 96 

estado. Concedeu intervalo de dez minutos. Após a intermitência passou a 97 

palavra ao segundo secretário para leitura dos documentos em pauta. Indicação 98 

n° 02/2018 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes – solicita que seja 99 

concedida homenagem ao Bispo Dom Flávio Giovenale em Sessão a ser 100 

realizada dia 27.11.2018. Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 04/2018 101 

de autoria do Vereador José Helivelton – solicita trabalho de iluminação pública 102 

em caráter de urgência na Rua Felisberto Camargo e ruas adjacentes. Aprovado 103 

por unanimidade. O Senhor Presidente relatou que a solicitação tem como anexo 104 

um abaixo assinado de cinquenta e quatro moradores da localidade. Enfatizou 105 

que há um tempo está na Mesa o Projeto de Lei Projeto de Lei que Fixa o valor 106 

máximo considerado como obrigação de pequeno valor, devidos pela Fazenda 107 

Pública Municipal e dá outras providências. Que tem em mãos Parecer 108 
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encaminhado pelo Nobre Vereador Amarildo Rodrigues Membro da Comissão de 109 

Constituição e Justiça, no qual dispõe que a referida comissão em nenhum 110 

momento se reuniu com Assessoria Jurídica do Executivo municipal a fim de 111 

buscar melhores conhecimentos sobre o documento em pauta. Logo após abriu-112 

se espaço para discussão. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, 113 

relatou que independente de Parecer Jurídico ou não o Plenário é soberano, onde 114 

o mesmo é utilizado em caso de dúvidas que a Comissão possa ter. Que está 115 

fechando dois anos e a Prefeitura tem pendências com alguns servidores, onde 116 

adianta o seu voto contrário ao Projeto, pois a Prefeitura já vem articulando junto 117 

aos servidores. O Senhor Presidente disse que a idéia primária desse documento 118 

é que a pessoa que judicialmente tenha oito mil reais para receber, a Prefeitura 119 

poderia oferecer o valor de oito mil reais e seiscentos. Que os acertos que a 120 

Prefeitura fez em relação aos salários dos servidores são diferentes, pois essas 121 

são ações ajuizadas. O Vereador Alaildo Abreu, do PT, disse que hoje há um 122 

projeto dessa forma e não entende como acontece, onde anda-se a metade do  123 

percurso e agora falam em legalidade. O Senhor Presidente relatou que essas 124 

ações não são de hoje e essas pessoas não estão mais no quadro. O Vereador 125 

Amarildo Rodriges, do PSC, relatou que essas ações são de governos passados, 126 

onde hoje o Executivo não tem amparo legal para realizar os pagamentos, uma 127 

vez que precisam realizar prestação de contas. Logo após o Senhor Presidente 128 

colocou em votação o Projeto de Lei. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do 129 

PSD, votou favorável. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, do PSDB, votou 130 

contrário. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, votou contrário. O 131 

Vereador Amarildo Rodrigues, do PSC, votou favorável. O Vereador Antonio 132 

Rocha, do MDB, votou favorável. O Vereador Ulisses Medeiros Alves, do PSDB, 133 

votou favorável. O Vereador José Helivelton, do PT, votou contrário. A Vereadora 134 

Maria de Lourdes, do DEM, votou favorável. O Vereador Jurandy Batista, do PV, 135 
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votou favorável. O Vereador Rubiney Braga, do PP, votou contrário e o Senhor 136 

Presidente favorável. Após o sufrágio o referido Projeto de Lei foi aprovado por 7 137 

votos favoráveis e 4 votos contrários. Relatório Belterra, 29 de outubro de 2018. 138 

De autoria do Vereador Rubiney de Miranda Braga. O presente Relatório tem 139 

por objetos o Projeto de Lei .../2018, que autoriza o Poder Executivo a vender 140 

fração do solo urbano de seu domínio nesta Cidade, ao sr. Argemiro de 141 

Ramos Marafrão, CPF 136.739.989-00 e Projeto de Lei .../2018, que autoriza o 142 

Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta Cidade, 143 

ao sr. José da Silva Alves, CPF 004.847.502-59. As propostas em questão 144 

estiveram em pauta na Sessão Ordinária realizada dia 23/10/2018. Tal 145 

solicitação de pedido de vista é em razão da necessidade de disponibilização 146 

de cópia do processo aos Vereadores para que possam ter conhecimento do 147 

documento em pauta.  Que após disponibilização da cópia constatou-se a 148 

necessidade de Edital de publicação a ser exposto em mural ou jornal de 149 

circulação no município de ambos os Projetos. No Processo do Sr. José da 150 

Silva Alves, em várias partes do documento o nome do requerente está 151 

descrito de forma incorreta. No Processo do Sr. Argemiro de Ramos Marafrão 152 

constava o nome do Senhor José da Silva Alves. Assim sendo, após as 153 

devidas correções, manifesto voto favoravelmente à aprovação dos Projetos 154 

de lei. O Senhor Presidente relatou que está Casa está recebendo inúmeros 155 

Projetos de Lei que dispõe sobre venda de fração de terra, ficando onerosa a 156 

disponibilização de cópias. O Vereador Rubiney Braga, do PP, sugeriu a 157 

criação de uma comissão para averiguar a documentação. Que verificou 158 

inúmeros erros nas documentações inclusive o nome de ruas que ao menos 159 

esta Casa conhece. O Vereador Jonas Palheta, do PSD, relatou que a Estrada 160 

08 tem o nome oficial de Av. José Maia de Sousa e quem conhece Belterra 161 
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não se atrapalhará nessas questões. Sugeriu que a documentação ficasse na 162 

secretaria, onde sobrecarregar uma comissão para verificar o processo não 163 

seria eficaz. O Vereador Rubiney Braga, do PP, relatou que devem se atentar, 164 

caso contrário acontecerá igualmente a Alter do Chão, em razão do nome de 165 

ruas, causando conflitos. O Senhor Presidente expôs que há documentos com 166 

nomes de ruas aprovadas nas legislaturas anteriores, porém não foi 167 

sancionado ou publicado não tendo validade. O Vereador Jonas Palheta dos 168 

Santos, do PSD, enfatizou que é popular o nome das ruas no município. O 169 

Vereador Jurandy Batista Dantas, do PV, relatou que as ruas antigas a 170 

denominação deve se manter. Logo após o Presidente colocou em votação o 171 

Projeto de Lei .../2018, que autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo 172 

urbano de seu domínio nesta Cidade, ao sr. Argemiro de Ramos Marafrão, 173 

CPF 136.739.989-00 e Projeto de Lei .../2018, que autoriza o Poder Executivo 174 

a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta Cidade, ao sr. José da 175 

Silva Alves, CPF 004.847.502-59, que após o sufrágio foram aprovados por 176 

unanimidade. Relatou que há sete processos de alienação de solo urbano que 177 

estará à disposição na secretaria desta Casa para análise, para posterior 178 

votação na próxima Sessão. Em continuidade, o Senhor Presidente colocou 179 

em discussão a Lei Orçamentária para o exercício 2019. O Vereador Ulisses 180 

José Medeiros Alves, do PSDB, relatou que não ver o porquê da discussão 181 

nesta data, pois precisam aprofundar-se mais. O Senhor Presidente relatou 182 

que poderiam convocar as Assessorias Contábil e Jurídica do Executivo para 183 

fazer alguns esclarecimentos. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, do 184 

PSDB, relatou que na LOA está muito superficial, onde em uma das rubricas 185 

consta diárias civis, serviços de consultorias constando o valor de trezentos e 186 

quatorze mil trezentos e setenta e oito reais, outro serviços de terceiros e 187 
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pessoas físicas um milhão e cinquenta e nove mil e quinhentos e vinte reais. 188 

Que são números astronômicos como do gabinete do Prefeito quatrocentos e 189 

setenta e nove mil reais. Que além do Contador e Assessoria Jurídica deveria 190 

ser repassado o planejamento de cada secretaria das ações que serão feitas.  191 

O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, expôs que após 192 

aprovada a LOA passam a ser cobrados por quem faz parte das secretarias, e 193 

por vim do executivo a matéria imagina-se que tenha passado por debates. O 194 

Vereador Jurandy Batista Dantas, do PV, relatou que há necessidade de 195 

debate para que todas as ações estejam cobertas por recursos. O Vereador 196 

Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, relatou que o seu conhecimento que 197 

somente a secretaria de infraestrutura participou do planejamento, onde é 198 

importante a presença do responsável pela pasta, pois não podem aumentar 199 

de um ano para outro mais de cinco por cento. O Vereador Rubiney de 200 

Miranda Braga, do PP, expôs que a coordenadoria de desporto não dispõe de 201 

recursos para manter as suas atividades. A Vereadora Maria de Lourdes de 202 

Souza, do DEM, expôs que ao expor a necessidade da presença do jurídico e 203 

da contabilidade é necessário que esta Casa se faça presente nas discussões. 204 

O Senhor Presidente relatou que a LOA é apenas uma previsão, não sabendo 205 

se o dinheiro vem ou não. Relatou que todas as secretarias levaram o seu 206 

orçamento. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, do PSDB, relatou que os 207 

valores expostos talvez não seja recebido pelo município, porém se houver o 208 

recebimento já estarão respaldados. Relatou que na SEMOVI está previsto um 209 

gasto de duzentos e setenta e três mil reais na iluminação pública, onde em 210 

dois mil e dezessete foi colocada uma licitação sendo que o ganhador do 211 

certame está preso  e toda semana tem Vereador fazendo cobranças quanto a 212 

iluminação pública. Que precisam ter esclarecimentos quanto à nomenclatura. 213 
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O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, disse que se forem fazer 214 

buscas no site da transparência Brasil há uma previsão do que o município 215 

receberá o ano que vem. Que seria interessante terem acesso as 216 

arrecadações municipais para que possam ter uma noção do que virá para o 217 

próximo ano. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, enfatizou 218 

que muitos secretários que repassam certo valor no planejamento quando 219 

chega à contabilidade há uma redução dos valores por está fora da realidade. 220 

Nada mais havendo a registrar o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão 221 

Ordinária que contou com a presença de todos os Vereadores.    222 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  223 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  224 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  225 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  226 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 227 

Vereador Antonio Rocha Junior –  228 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  229 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 230 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -   231 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  232 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -  233 
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