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

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

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

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

como Segundo Secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a 5 

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

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

Palheta dos Santos, do PSD, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O 8 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos regimentais 9 

relatou que os municípios visinhos têm casa de apoio em Santarém para os que 10 

necessitam de atendimento médico. Que um acidentado do km 100 esteve internado 11 

no Hospital Regional e ao menos a esposa tinha onde ficar. Foi procurado por 12 

populares do Amapá e comunidades próximas que já fazem quinze dias sem 13 

merenda escolar, tendo que liberar os alunos mais cedo. Que no governo passado a 14 

questão da merenda escolar era o que mais se falava, e hoje está na mesma 15 

situação. O Vereador Antonio Rocha Junior, do MDB, não se pronunciou no primeiro 16 

expediente. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os 17 

cumprimentos de estilo iniciou seu pronunciamento relatando que a casa de apoio 18 

sempre foi uma bandeira de luta, e quem conhece a população do interior do 19 

município sabe as dificuldades, onde no primeiro governo, gestão de Oti Santos 20 

havia uma casa de apoio em Belém. Relatou que próximo a escola Waldemar Maués 21 

estar funcionando a Casa dos Conselhos, sendo um avanço, pois necessitam de um 22 

local adequado para execução dos trabalhos. Que a preocupação é que na Lei 23 

Orçamentária passada estava destinado o valor de cinquenta mil reais e na atual 24 

vinte mil reais. Disse que deixa a mensagem em razão da necessidade de discussão 25 

e melhorias neste âmbito. Relatou que esteve representando esta Casa no encontro 26 

Nacional dos Conselhos Municipais em Londrina. Relatou que está acontecendo à 27 

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 SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BELTERRA, REALIZADA AOS TREZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

2/6 
 
 

 

discussão quanto à gestão democrática, onde o Executivo municipal solicitou que o 28 

Conselho fizesse resolução para que a ação ocorresse. Relatou que a audiência 29 

pública que houve nesta Casa pôde participar, onde senti-se dificuldades  e 30 

infelizmente não saíram do evento com encaminhamentos. O Senhor Presidente 31 

expôs que obteve a informação da SEMED quanto à merenda escolar, onde há 32 

merenda escolar estocada e quem não está fazendo o pedido são os diretores. A 33 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, do DEM, após os cumprimentos regimentais 34 

parabenizou o Vereador Jonas Palheta pela iniciativa na realização de audiência 35 

pública, uma discussão pertinente, e teve como encaminhamento reunião junto às 36 

autoridades competentes para que possam encontrar a melhor solução. Relatou que 37 

é autora de um projeto que solicita uma casa de apoio no município, a fim de abrigar 38 

os pacientes da BR e Tapajós, onde há necessidade, porém houve significativa 39 

melhoria no transporte dessas regiões. Enfatizou que no dia trinta de novembro 40 

acontecerá a conferência de validação do Plano Diretor, e após a ocasião será 41 

encaminhado a esta Casa. Relatou que o Vereador Alaildo Abreu quando quiser ir a 42 

SEMED, tem certeza que será bem recebido. Quanto à merenda do km 50 lhe 43 

repassaram que havia sido insuficiente, mas iriam resolver a situação. Disse que se 44 

o Vereador não se sentir contemplado, poderiam ir juntos na secretaria.  Em relação 45 

à LOA houve reunião, onde sentiu a ausência de alguns pares. O Vereador Jurandy 46 

Batista Dantas, do PV, não se pronunciou no primeiro expediente. O Vereador 47 

Rubiney de Miranda Braga, do PP, se absteve de seu pronunciamento. O Senhor 48 

Presidente relatou que obteve informação quanto ao TFD (Tratamento Fora de 49 

Domicílio). Que normalmente casa de apoio é em maiores centros, onde Belterra 50 

deveria ter sim, porém como no hospital do município não há tratamento diário há o 51 

impasse. Quanto ao transporte para o COMEB há um planejamento, e a SEMED 52 

tem um carro alugado que poderia ser utilizado para este fim, onde a não ser que há 53 

animosidade do conselho com a secretaria. O Vereador José Helivelton de Noronha 54 
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Lima, do PT, disse que quando a lei diz que precisam ter trinta alunos em uma sala 55 

de aula, a condição de Belterra é diferente, pois há comunidade com cinco ou seis 56 

alunos em uma turma, onde precisam expor isso que a realidade da região norte e 57 

nordeste é diferente. Que nos encontros e reuniões há várias reclamações em 58 

relação à direção dos educandários, por esta razão a necessidade de que sejam 59 

eleitos pela comunidade escolar. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do 60 

PSDB, relatou que desde dois mil e dez tem o anseio para o atendimento de sua 61 

solicitação quanto à gestão democrática. Que todas as escolas estaduais realizarão 62 

o processo de eleição, onde o cargo é da secretaria de educação, e se houver 63 

entraves poderá ser retirado do cargo. O Senhor Presidente relatou que é favorável 64 

a eleição, porém o receio que a parte não vencedora ache respaldo. O Vereador 65 

José Helivelton de Noronha Lima, do PT, relatou que quem poderia reivindicar seria 66 

o Executivo. Logo após o Senhor Presidente concedeu intervalo de minutos. Após o 67 

intervalo, colocou em discussão o Projeto de Lei de 06 de novembro de 2018 – 68 

Executivo Municipal – Regulamenta a concessão e o pagamento de diárias e 69 

passagens e dá outras providências e a Resolução N. 004/2018, 12 De Novembro 70 

De 2018 - Estabelece diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de 71 

Belterra, e dá outras providências. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, DEM, 72 

relatou que o valor das diárias estão defasados, onde a despesa com hotel e 73 

transporte aumentou. O Senhor Presidente disse que o último reajuste de diárias foi 74 

em dois mil e doze e encontra-se defasada. Que recentemente um servidor não 75 

pôde participar de uma capacitação em razão do valor de cem reais. O Vereador 76 

Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que se tiver dentro do seu direito pedirá 77 

vistas da matéria, pois não tem conhecimento de quanto era o pagamento das 78 

diárias anteriormente, onde não está com quarenta minutos que receberam o projeto 79 

e já colocarão em votação. O Senhor Presidente relatou que o Nobre Vereador tem 80 

todo o poder de pedir vistas quanto à matéria, que entrará em discussão e votação 81 
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na próxima Sessão. Logo após o a Lei Orçamentária Anual 2019 foi colocada em 82 

discussão. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, relatou que há uma 83 

preocupação quanto à manutenção dos Conselhos Municipais ligados a educação, 84 

pois se tem um papel fiscalizador muito grande no município, onde estão alocados 85 

em um prédio financiado pela SEMTEPS, onde necessitam de um veículo para que 86 

haja um acompanhamento nas comunidades. Que nos anos anteriores só o COMEB 87 

tinha orçado o valor de cinquenta mil reais. O Vereador Ulisses Medeiros Alves, do 88 

PSDB, relatou que confirma o mesmo posicionamento do Vereador José Helivelton, 89 

onde precisam alterar este orçamento, buscando uma previsão. Que precisa haver 90 

um melhor entendimento entre a SEMED e o conselho. O Senhor Presidente relatou 91 

que seria interessante uma reunião com o COMEB e a Comissão de Educação 92 

chamasse a secretária para uma reunião nesta Casa, para que houvesse um 93 

planejamento no uso do veículo. Relatou que a rubrica é vinte mil reais acrescida e 94 

se necessário sessenta por cento. Que podem aumentar a verba complementar até 95 

cem por cento. Disse que estará convidando o Jurídico e Contábil para que na 96 

próxima Sessão esclareça algumas situações. O Vereador José Helivelton de 97 

Noronha Lima, do PT, relatou que não tem como basear o gasto de um ano para o 98 

outro, pois quando o Conselho autoriza o funcionamento de um educandário há 99 

vigência de um a dois anos. Que neste período são várias as escolas que estão com 100 

a autorização vencendo, fazendo necessário maior presença do Conselho. Após a 101 

discussão o Senhor Presidente passou a palavra aos Vereadores para as 102 

considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, relatou que 103 

em conversa com o Vereador Ulisses Medeiros e José Helivelton houve o 104 

convencimento que os funcionários do município precisam se capacitar e atualizar 105 

para que possam ser ofertados a população serviços de qualidade. Parabenizou o 106 

Vereador José Helivelton pelos discursos, onde por ser considerado de oposição 107 

tem mostrado coerência. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que 108 
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qualquer um dos vereadores se for a SEMTEPS ou Prefeitura solicitar a doação de 109 

caixão não será atendido, pois deu mais de dez viagens atrás de uma cadeira de 110 

rodas e não conseguiu, com a justificativa que não tem recursos, porém para outras 111 

situações há. Disse que não veio para defender o interesse do Executivo e sim do 112 

povo. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, disse que jamais irá 113 

combater ou discordar do Vereador Alaildo, pois o mesmo está em sua razão. 114 

Relatou que o Vereador José Helivelton foi representar o município e se não fizesse 115 

um jogo de cintura, onde as diárias são para a manutenção.   Que os Vereadores 116 

fazem o trabalho social com o salário que ganham, onde acabam por devolver a 117 

população. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, relatou que ao 118 

assumir o cargo de Vereador não foi para criar animosidade com alguém, mas para 119 

contribuir, porém infelizmente não há uma contrapartida por isso, onde há vários 120 

projetos que não é para o seu benefício mais sim atender uma demanda da 121 

sociedade. Que infelizmente o Executivo tem visto como oposição ferrenha, não 122 

executando as solicitações, onde se não tivessem outra fonte de renda para se 123 

manter, estariam sem representatividade na sociedade. O Vereador Jonas palheta 124 

dos Santos, do PSD, pediu um aparte para expor que na reunião nesta Casa o Dr. 125 

José Maria relatou que em breve haveria um posicionamento em relação ao Projeto 126 

de Lei que solicita carga horária diferenciada a funcionários com filhos com 127 

necessidades. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, relatou que se 128 

houverem respostas quanto à solicitação será o primeiro requerimento feito ao 129 

Executivo municipal atendido. Que são cabeças pensantes, e quando tomam as 130 

decisões é pelo que é melhor para o grupo que estão inseridos.   A Vereadora Maria 131 

de Lourdes de Souza, do DEM, parabenizou o Vereador José Helivelton por 132 

representar o município no encontro de conselheiros. Que esteve no hospital e se 133 

deparou com quatro cadeiras de rodas novas para atendimento ao usuário.  Relatou 134 

que protocolou nesta Casa a agenda que fará na capital do estado, onde gostaria de 135 
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ser atendida na disponibilização de passagens e diárias. Que Belterra no dia vinte e 136 

oito de dezembro estará completando vinte e três anos de emancipação e as duas 137 

equipes estarão trabalhando para realização da gincana cultural. O Vereador 138 

Jurandy Batista Dantas, do PV, relatou que devem agir com coerência, onde não 139 

estão para defender lado a ou b. relatou que setenta por cento do salário dos 140 

Vereadores é devolvido à população, onde se não tivessem outra atividade ficaria 141 

complicado financeiramente. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, disse 142 

que verificando a questão das diárias está especificada consta valores em dólares. 143 

Falou sobre o movimento que acontece em todo o estado do Pará, quanto à taxa de 144 

iluminação pública e o aumento no valor da energia elétrica. Relatou que em alguns 145 

estados as cobranças são em boletos diferentes. O Senhor Presidente relatou que 146 

em caso de viagens para o exterior, o executivo deve encaminhar a está Casa 147 

solicitação. Que ninguém viajará sem designação ou compromisso oficial. Que no 148 

Executivo e Legislativo há o Portal da Transparência em que podem buscar 149 

informações. Nada mais havendo a registrar o Senhor Presidente declarou 150 

encerrada a Sessão Ordinária que contou com a presença de nove Vereadores, 151 

estando ausente os Vereadores Amarildo Rodrigues e Auseni da Silva Monteiro.    152 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  153 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  154 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  155 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  156 

Vereador Antonio Rocha Junior -  157 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 158 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  159 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza –  160 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -  161 
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