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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 1 
realizada aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, com início às 2 
nove horas e quinze minutos, sob direção do Senhor Presidente Sérgio Cardoso de 3 

Campos, tendo como primeiro secretário 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 
os Nobres Vereadores fizeram seus pronunciamentos. O Vereador Jonas Palheta 7 
dos Santos, Líder do PSD, não fez uso da palavra. A Vereadora Auseni da Silva 8 
Monteiro, Líder do PSDB, não se pronunciou no primeiro expediente. O Vereador 9 

Alaildo Abreu dos Santos, do PT, se absteve de seu pronunciamento. O Vereador 10 
Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos regimentais, 11 

enfatizou que lhe trouxe preocupação o que foi abordado na audiência pública 12 
quanto à educação indígena, onde ouviram da Promotora que é dever do 13 
município. Relatou que no município há um déficit de mais de oitenta mil reais por 14 

mês e mesmo assim o Executivo continua bancando, a população não tem o hábito 15 
de contribuir, porém são onze Vereadores capazes de dialogar com o Prefeito. O 16 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os cumprimentos de 17 
costumes relatou sobre a audiência pública ocorrida nesta Casa, onde tratou sobre 18 
educação indígena. Que observa-se um déficit enorme na região do Tapajós e BR 19 

163, diferente do centro do município. Expôs que na região citada as aulas 20 

iniciaram apenas no final de março. Relatou que nada mais justo que se instale um 21 
grupo de trabalho, e que o governo municipal realize as mudanças não só no papel 22 
mais que as coisas andem. Que estão nesta Casa pelo voto da população. Relatou 23 

que após a sessão visitará o Conselho Tutelar, onde há várias reclamações, não 24 
em razão aos conselheiros, mas quanto à falta de apoio, onde o Conselho Tutelar é 25 
de grande relevância para o município, e o governo tem deixado a desejar. O 26 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos 27 
regimentais relatou que as colocações dos Vereadores na Tribuna são demandas 28 
que recebem da população. Relatou que está com vinte dias que a Presidência da 29 
Casa encaminhou ofício ao Executivo solicitando que os documentos aprovados 30 
em Sessão houvesse respostas e até o momento não foram atendidos, onde 31 

questiona em razão da Câmara estar alinhada com o Executivo. Que não sabe se 32 
os Vereadores da base estão sendo atendidos em suas demandas, porém senti-se 33 

desrespeitado enquanto Vereador. Falou que se o município virar as costas para as 34 
aldeias os munícipes ficarão sem aula, pois o governo do estado é omisso. Expôs 35 

que na audiência constatou uma contradição muito grande quanto ao cadastro 36 
escolar indígena, pois se há  merenda escolar indígena como é que não tem escola 37 
indígena, faltando sintonia. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do 38 
DEM, após os cumprimentos regimentais, relatou que estão na Campanha Junho 39 
Violeta, voltado a luta contra a violência contra os idosos. Falou sobre a ação do 40 
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CRAS da comunidade de Porto Novo, estando Presente a Promotora de Justiça 41 
Lílian Braga. Relatou que no município quarenta profissionais foram capitados para 42 
realizar exames do teste rápido para verificação da dengue, zica vírus e 43 

chikungunya. Esteve em Prainha prestigiando a quermesse do educandário, onde 44 
observou a riqueza da cultura e criatividade apresentada. Em nome da comunidade 45 

de São Pedro agradeceu todos os colaboradores que doaram para a quermesse 46 
escolar. Parabenizou os organizadores do Projeto Gol de Placa que iniciou no 47 
município. Disse que quem for a Belém possa verificar a concretude das coisas e o 48 
estado cumpra com a sua responsabilidade. O Senhor Presidente relatou que a 49 

audiência pública quanto educação indígena se fez necessário em razão da 50 
demanda existente. Em seguida concedeu intervalo dez minutos. Logo após o 51 

intervalo passou a palavra ao primeiro secretário para leitura dos documentos. 52 
Projeto de Emenda Modificativa n° 02/2018 – Dispõe sobre alteração do Art. 20°, 53 
21°, 37°, 38° e cria o art. 24-A do Regimento Interno da Câmara Municipal de 54 

Belterra, Resolução n° 002/2018, de 17 de novembro de 1998. Colocado em 55 
discussão e não havendo manifesto o Senhor Presidente colocou em votação 56 

nominal. O Vereador Jonas Palheta, PSD, votou favorável ao Projeto. A Vereadora 57 
Auseni Monteiro, PSDB, votou sim. O Vereador Alaildo Abreu, PT, votou favorável 58 
ao Projeto de Lei. O Vereador Amarildo Rodrigues, do PSC, votou favorável. O 59 

Vereador Ulisses Medeiros, do PSDB, votou favorável. O Vereador José Helivelton, 60 

PT, votou favorável ao Projeto de Emenda Modificativa. A Vereadora Maria de 61 
Lourdes, DEM, votou contrário ao Projeto. O Vereador Jurandy Batista, PV, votou 62 
favorável. O Vereador Rubiney de Miranda, PP, votou favorável. O Senhor 63 

Presidente relatou que na votação em primeiro turno o Projeto de Emenda 64 
Modificativa n° 02/2018 foi aprovado com oito votos favoráveis e um voto contrário. 65 
Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – Autoriza o Poder Executivo a vender 66 

fração do solo urbano de seu domínio nesta Cidade, para Transbetume Comércio 67 
de Transporte de Betume LTDA, CNPJ 02.692.886/0002-98. Colocando em 68 
discussão. O Vereador Rubiney de Miranda, do PP, relatou que é favorável ao 69 
Projeto, uma vez que o este proprietário tem condições, porém devem se atentar 70 
aos que não tem. O Vereador Amarildo Rodrigues, PSC, relatou que todo 71 

investimento no município que venha gerar emprego e renda devem ser favoráveis. 72 
O Vereador Jurandy Batista, PV, relatou que há empresas que necessitam da 73 

regularização do terreno. A Vereadora Auseni Monteiro, PSDB, relatou que não é 74 
contra, onde qualquer empresa que venha para o município tem que ter ao menos 75 

dinheiro para se instalar.  Que por mais que haja desconto no pagamento um pai 76 
de família que ganha mil e quinhentos reais por mês continuará sem condições de 77 
regularizar. O Vereador Amarildo Rodrigues, PSC, relatou que o governo estudará 78 
a possibilidade de conceder incentivo a fim de melhorar arrecadação. Que a 79 
pessoa para regularizar a sua área precisará quitar cinco anos de IPTU, havendo 80 
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necessidade desses incentivos.  A Vereadora Auseni Monteiro, PSDB, relatou que 81 
só chegará a esta Casa solicitações em que o terreno tenha uma grande extensão. 82 
O Vereador José Helivelton, do PT, relatou que lhe chama atenção é que 83 

ultimamente as coisas no município estão sendo feitas dentro do gabinete, faltando 84 
divulgação e articulação do Executivo com entidades. A Vereadora Maria de 85 

Lourdes, do DEM, relatou que em Belterra há assentamentos do INCRA havendo 86 
quatro audiências no município, onde puderam colocar que a realidade de Belterra 87 
é outra. Que informa no Plenário as coisas que acontecem no município. O Senhor 88 
Presidente relatou que deveria haver uma cartilha para expor a população. Após o 89 

sufrágio o Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – Autoriza o Poder Executivo 90 
a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta Cidade, para Transbetume 91 

Comércio de Transporte de Betume LTDA, CNPJ 02.692.886/0002-98 foi aprovado 92 
por unanimidade. O Senhor Presidente relatou que na Sessão anterior foi aprovada 93 
a Proposição de autoria da Vereadora Maria de Lourdes que solicita a cessão de 94 

espaço na Sessão Ordinária a ser realizada dia 26.06.2018 para expor quanto a 95 

Campanha Junho Violeta, no município de Belterra. Fazendo uso da palavra a 96 

Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Suelbe 97 

Cristina, após os cumprimentos, relatou que Belterra aderiu a Campanha Junho 98 

Violeta, pois não poderia ficar de fora, uma vez que segundo o censo a um 99 

número expressivo de idosos no município. Expôs que a Lei n° 10.741 de 100 

outubro de 2006, em seu artigo 30 dispõe que é obrigação da família, da 101 

comunidade, da sociedade e do poder público o cuidado e zelo ao idoso. Que o 102 

CRAS trabalha com o fortalecimento de vínculos, e infelizmente desde o ano 103 

passado recebeu vinte denúncias por negligência familiar. Logo após o Senhor 104 

Presidente passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. O 105 

Vereador Jonas Palheta, Líder do PSD, falou que todos sabem o trabalho que é 106 

cuidar de um filho, porém quando chega-se a velhice nem todos os filhos 107 

retribuem o que receberam na infância. Parabenizou os Nobres Vereadores 108 

pela aprovação do Projeto de Emenda ao Regimento Interno, mostrando um 109 

Legislativo livre e independente. A Vereadora Auseni Monteiro, Líder do PSDB, 110 

parabenizou a Vereadora Maria de Lourdes pela iniciativa de trazer o CRAS a 111 

Câmara Municipal, onde solicitou que a campanha seja estendida ao hospital, 112 

pois assim como as grávidas sofrem violência obstétrica os idosos também 113 

sofrem, onde não é que aconteça em Belterra. Parabenizou a votação do 114 

Projeto de Emenda Modificativa ao Regimento Interno, onde precisam andar 115 

alinhados e independentes. O Vereador Alaildo Abreu, do PT, relatou que uma 116 

das situações que lhe chamou atenção na audiência pública é que uma senhora 117 

chamou várias vezes uma pessoa de mentiroso. Que espera que o dinheiro 118 

pago em impostos sejam investidos, pois as palavras emprego e rendas são 119 
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muito bonitas. Que no cercado há um trator parado em razão de uma peça de 120 

que não chega a ser trezentos reais. Disse que em um ano e seis meses o 121 

Prefeito reuniu uma vez nesta Casa. O Vereador Amarildo Rodrigues, do PSC, 122 

relatou que tudo o que é bom precisam divulgar nesta Casa, onde parabeniza o 123 

Centro de Referência. Que foi Secretário de Trabalho e Promoção Social em 124 

dois mil e onze, onde sabe o quanto a equipe técnica do CRAS precisa de apoio 125 

do Executivo e de sua respectiva Secretaria. Que os idosos precisam ter um 126 

atendimento diferenciado em todas as esferas. O Vereador José Helivelton de 127 

Noronha Lima, Líder do PT, disse que no município esbarra-se na falta de 128 

recursos, onde a Câmara deveria criar um dispositivo legal para destinar parte 129 

do recurso da venda de fração de terras a determinados setores da 130 

administração pública. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, 131 

relatou que no município acontecerá a Feira do Agricultor. Agradeceu e 132 

parabenizou o CRAS, onde no dia vinte e nove haverá ação de saúde do idoso 133 

na Praça Brasil. Relatou que o seu voto em relação à Emenda ao Regimento 134 

Interno, foi uma opinião sua, uma vez que a posse será em janeiro, não ver o 135 

porquê de antecipar as coisas. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do 136 

PV, parabenizou a iniciativa da Vereadora Maria de Lourdes de trazer o CRAS 137 

até a esta Casa. Relatou que são cobrados no dia a dia quanto às demandas, 138 

onde solicitam junto ao Executivo, porém tem-se confiança de serem atendidos. 139 

O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, relatou que gostaria de 140 

saber da Assistente Social que outrora se pronunciou, onde no início do ano o 141 

Vereador Alaildo Abreu fez uma denúncia quanto à necessidade de doação de 142 

cadeira de rodas de um morador do km 43, até o momento a mesma ainda não 143 

foi na residência verificar o problema. A citada solicitou espaço, porém o Senhor 144 

Presidente relatou que infelizmente o Regimento da Casa não permite. Nada 145 

mais havendo a registrar o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, 146 

que contou com a presença de dez vereadores, estando ausente o Edil Antonio 147 

Rocha Junior.       148 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  149 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  150 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  151 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  152 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos -  153 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro –  154 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  155 
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Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    156 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  157 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves.    158 
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