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

realizada aos dezesseis 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 Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, 8 

após os cumprimentos rotineiros agradeceu a Deus pela oportunidade. Iniciou seu 9 

discurso falando que o legislativo tem buscado verificar as demandas do 10 

município e consequentemente sua resolução. Parabenizou os professores, que 11 

labutam e lutam dia a dia por uma sociedade igualitária. O Vereador José 12 

Helivelton de Noronha Lima, após os cumprimentos de estilo fez menção ao dia 13 

dos Professores, profissionais este que em meio às adversidades lutam por 14 

melhorias na educação do país. Reforçou a necessidade de respostas quanto aos 15 

requerimentos aprovados nesta Casa encaminhados ao Executivo municipal, pois 16 

a apresentação de tais documentos dar-se-á em razão de solicitação de 17 

populares. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, 18 

cumprimentou a Mesa Diretora, os nobres Pares e os demais presentes. 19 

Enfatizou sobre o seu pronunciamento em Sessão anterior, quanto à questão das 20 

carteiras de trabalho para obtenção de bolsa nas universidades, onde verificou e 21 

o documento se faz necessário. Parabenizou os professores pelo seu dia, o 22 

profissional que forma outros profissionais. O Vereador Antonio Rocha Junior, 23 

Líder do MDB, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador Alaildo 24 

Abreu dos Santos, do PT, se absteve de seu pronunciamento. O Vereador Jonas 25 

Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos regimentais, relatou 26 

que muito se fala nas redes sociais quanto a esta legislatura, dizendo que é a pior 27 
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que houve até o momento. Que esta legislatura até o momento não há 28 

Vereadores envolvidos em corrupção ou escândalos, badernas no Plenário, onde 29 

quem perdeu nas urnas quer desmoralizar esta Casa. Parabenizou os 30 

professores pela passagem do seu dia, profissionais que em meio às 31 

adversidades anseiam dias melhores, em meio a tanto intolerância. Enfatizou 32 

sobre a necessidade de audiência pública a fim de discutir sobre o crescente uso 33 

de drogas envolvendo os jovens do município. A Vereadora Auseni da silva 34 

Monteiro, Líder do PSDB, após os cumprimentos rotineiros parabenizou os 35 

Professores que em meio a tantos desafios, buscam melhorias na educação. 36 

Relatou que os requerimentos aprovados nesta Casa o Executivo Municipal não 37 

tem a preocupação de responder quais as razões do não atendimento. 38 

Esclareceu que dará parecer contrário aos projetos de lei que trará impostos aos 39 

munícipes. Relatou sobre o areal que desde o ano passado está sem 40 

funcionamento, trazendo prejuízos aos que necessitam do minério. O Vereador 41 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos regimentais, relatou 42 

que o governo tem efetivado melhorias no município. Relatou sobre a morte por 43 

afogamento ocorrida na comunidade de São Domingos. Que há necessidade da 44 

presença do Corpo de Bombeiros de Jaguarary a Pindobal, pois o perímetro é 45 

muito visitado por banhistas. Relatou que estão concluindo a primeira etapa de 46 

melhorias nas vias das comunidades da flona. O Vereador Rubiney de Miranda 47 

Braga, Líder do PP, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O Senhor 48 

Presidente relatou que anteriormente havia um alinhamento no tratamento do 49 

aluno para com o professor, entretanto no dias atuais há registro de agressão 50 

contra esses profissionais. Em seguida concedeu intervalo de dez minutos. Após 51 

o intervalo o Senhor Presidente passou a palavra ao segundo secretário para 52 

leitura dos documentos em pauta. Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – 53 

autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta 54 
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cidade, a Empresa Portela e Araujo LTDA. Logo após o Projeto de Lei foi 55 

colocado em discussão. O Vereador Rubiney de Miranda, do PP, relatou que há 56 

outros terrenos no município, porém vem pessoas de fora legalizar. O Senhor 57 

Presidente relatou que a negociação é feita pelo banco SICREDI e o dono do 58 

terreno. Que o esposo da Vereadora Auseni Monteiro foi procurado para aluguel 59 

do espaço, porém não compactuou com o valor a ser pago. O Vereador Rubiney 60 

de Miranda, do PP, expôs que votaram coisas e hoje julgam-se arrependidos e 61 

para que posteriormente nenhum alegue desconhecimento, será contrário. O 62 

Senhor Presidente disse que qualquer pessoa pode legalizar seu terreno, desde 63 

que adquirido legalmente. O Vereador Alaildo Abreu, do PT, reforçou que em 64 

reunião no município com o BANPARÁ foi relatado que quem tivesse interesse na 65 

construção do prédio que se manifestasse, porém trouxe a pessoa que foi barrada 66 

na Prefeitura. O Senhor Presidente relatou que o esposo da Vereadora Auseni 67 

Monteiro foi procurado assim como o senhor Renato Oliveira, porém não mostrou 68 

mais interesse, e o próprio banco entrou em contato com outro empresário. O 69 

Vereador Rubiney Braga, do PP, disse que essa empresa ganhou em Monte 70 

Alegre e Alenquer, parecendo ter bola de cristal. A Vereadora Auseni Monteiro, do 71 

PSDB, relatou que ao ser ventilado que o BANPARÁ viria para o município o seu 72 

esposo se manifestou pelo interesse na construção do banco, onde o Prefeito deu 73 

a palavra que ele construiria, onde seu esposo adquiriu o terreno, e a preferência 74 

seria dele por ser do município e utilizaria pessoas da cidade na construção. Que 75 

o SICREDI lhe procurou, porém o aluguel era baixo e não tinha mais interesse. 76 

Disse que vota favorável, pois trará benefícios ao município. O Vereador Amarildo 77 

Rodrigues, do PSC, argumentou quanto a questão do BANPARÁ, pois havia 78 

interesses dos empresário Cláudio e Valter, porém foram surpreendidos, pois não 79 

tiveram acesso ao edital, e uma das obrigatoriedades é que o empresário deveria 80 

ser correntista do banco e o senhor Cláudio se propôs a depositar. Que não 81 
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podem desperdiçar qualquer investimento que venha para o município. A 82 

Vereadora Maria de Lourdes, do DEM, relatou que a vinda para o município de 83 

agência bancária trará benefícios para a população e município. O Senhor 84 

Presidente relatou que qualquer pessoa que tenha terreno no município pode 85 

fazer a alienação de bens, onde foi citado o nome do banco em uma forma de 86 

valorização. Logo após o Projeto de Lei foi colocado em votação em forma 87 

nominal. O Vereador Jonas Palheta, do PSD, relatou que votará sim em razão 88 

dos benefícios que o banco trará para o município. A Vereadora Auseni da Silva 89 

Monteiro, do PSDB, votou favorável. O Vereador Alaildo Abreu, do PT, relatou 90 

que vota contrário não pela instalação do banco, mas por adquirirem de quem não 91 

é do município. O Vereador Amarildo Rodrigues, do PSC, votou favorável. O 92 

Vereador Antonio Rocha, do MDB, votou favorável. O Vereador José Helivelton, 93 

do PT, relatou que na legislação passada tiveram reunião com o SICREDI e pelo 94 

entendimento é que o mesmo é uma Cooperativa, e não trará muito benefício 95 

para a população e sim para os empresários, que precisam ser cotistas. O 96 

Vereador Jurandy Batista, do PV, pediu um aparte e informou que os boletos 97 

bancários mesmo vencidos possam ser aceitos em qualquer banco.  O Vereador 98 

José Helivelton, do PT, disse que por ser privado o SICREDI tem algumas 99 

exigências. Quanto a empresa que fará a construção é relativa à questão por ser 100 

particular, cabendo a Câmara a aprovação ou não da venda de fração, e quem vai 101 

construir ou não podem interferir. Votou favorável ao Projeto de Lei. A Vereadora 102 

Maria de Lourdes, do DEM, votou favorável. O Vereador Jurandy Batista, do PV, 103 

votou favorável. O Vereador Rubiney Braga, do PP, votou contrário, pois o banco 104 

não trará beneficio nenhum a população, onde para ser cotista precisam pagar 105 

quinhentos reais. O Senhor Presidente votou favorável e talvez o Vereador não 106 

esteja falando do mesmo banco, pois abriu uma conta com duzentos reais. Após 107 

o sufrágio contatou-se que o Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo qye 108 
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autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta 109 

cidade, a Empresa Portela e Araujo LTDA foi aprovado com oito voto favoráveis e 110 

dois contrários. o Senhor Presidente relatou que a Lei Orçamentária para 2019 foi 111 

protocolado nesta Casa.  Logo após o Senhor Presidente passou a palavra aos 112 

Vereadores para as considerações finais.  O Vereador Jonas Palheta dos Santos, 113 

Líder do PSD, quanto aos benefícios que o banco trará ao município, realmente 114 

beneficiará quem trabalha com o agronegócio. Agradeceu a Deus pela 115 

oportunidade. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, não fez uso 116 

da palavra no segundo expediente. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 117 

relatou que a comunidade do Amapá que tem dois Vereadores sendo um desse 118 

Presidente da Câmara está um mês e quinze dias sem Agente de Saúde. quanto 119 

a iluminação relatou que esteve o fim de semana na BR 163 e um cidadão lhe 120 

mostrou o talão de energia cobrando setenta de oito reais de iluminação pública, 121 

onde do Amapá ao km 140 não há uma lâmpada colocada pela Prefeitura. Quanto 122 

à questão do SICREDI não é nada pessoal. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 123 

Santos, Líder do PSC, relatou que a questão de investimento no município é 124 

contraditório, pois não há um controle total do município, e não podem 125 

desperdiçar qual seja a natureza do investimento, desde que seja lícito que traga 126 

emprego e renda a população. Que devem ter a sensibilidade de desenvolvimento 127 

da área portuária.  Disse que há vários modelos de desenvolvimento, um deles é 128 

a concessão de água  havendo a necessidade de projeto para alavancar o setor 129 

de água se faz uma concessão de vinte anos para exploração da área, dando um 130 

sinal de vinte por cento de entrada que seria um bom investimento que 131 

beneficiaria o fornecimento de água no município. Enfatizou que em breve 132 

Belterra terá investimentos de empresários na área do turismo. O Vereador José 133 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, expressou que nos travessões é 134 

cobrada iluminação pública, porém nem sempre há luz no poste. Que o Projeto 135 
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quanto à iluminação pública é incoerente, pois os custos se forem somar têm-se 136 

condições de sozinhos colocarem a lâmpada, reator e relé, sendo que várias 137 

pessoas pagam pela iluminação de um poste. Que os projetos encaminhados 138 

pelo Executivo em relação à iluminação pública e acordos precatórios enquanto 139 

não houver respostas quanto aos requerimentos aprovados nesta Casa dará seu 140 

parecer contrário. Que o documento apresentado em parceria com o Vereador 141 

Jonas Palheta em que há uma lei federal o Executivo faz pouco caso, onde o 142 

Presidente da Casa lhe entregou cópia da cobrança do Executivo, e da mesma 143 

forma não respeitam este Poder. Que as cobranças realizadas pelos Vereadores 144 

são em razão das demandas da população. Que a LOA em breve será 145 

apresentada nesta Casa, onde precisarão fazer grupos de estudo. A Vereadora 146 

Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, relatou que se comemora o Outubro 147 

Rosa, destinado a prevenção do câncer de mama, onde no dia dezenove haverá 148 

caminhada e estende o convite a todos. Enfatizou sobre o esporte, pois é uma 149 

paixão nacional e precisa ser lembrado na LOA. O Vereador Jurandy Batista 150 

Dantas, Líder do PV, agradeceu a Deus pela oportunidade e convidou todos para 151 

a próxima Sessão. Que a vinda de agência bancária trará desenvolvimento para o 152 

município. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, disse que não é 153 

contra alienação mais sim a maneira de instalação, onde cabe aos Vereadores 154 

fiscalizar quanto a questão ambiental e se a construção afetará as casas ao redor, 155 

da mesma forma a energia elétrica, pois no prédio haverá centrais de ar que 156 

sobrecarregará a rede de distribuição. Falou que deveriam apresentar projeto 157 

para construção de um restaurante popular, uma forma de beneficiar as pessoas 158 

das comunidades mais distantes que se deslocam para o centro do município. O 159 

Senhor Presidente relatou que esteve na SEMSA para verificar quanto ao Agente 160 

de Saúde no Amapá, onde em breve haverá processo seletivo. Disse ao Vereador 161 

Rubiney de Miranda que está sendo construída uma subestação nas 162 
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proximidades do Trevo e com toda certeza beneficiará o centro do município. 163 

Nada mais havendo a registrar declarou encerrada a Sessão Ordinária que 164 

contou com a presença de dez Vereadores, estando Ulisses José Medeiros Alves 165 

(Licença Saúde).    166 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  167 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  168 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  169 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  170 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 171 

Vereador Antonio Rocha Junior –  172 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  173 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 174 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -   175 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  176 
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