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

Campos, tendo como primeiro secretário o Vereador Ulisses José Medeiros 4 
Alves e como segundo secretário o Vereador Rubiney de Miranda Braga. 5 

Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. 6 
Em continuidade os Nobres Vereadores fizeram seus pronunciamentos. O 7 
Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos 8 
regimentais relatou que não sabe por qual motivo, mas há um tempo vem 9 

abrindo os trabalhos legislativos desta Casa. Que surpreendeu-se em ver o 10 
Vereador Ulisses Medeiros no assento da primeira secretaria uma vez que o 11 

mesmo renunciou o cargo. O Senhor Presidente relatou que foi um convite da 12 
Presidência. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, relatou que 13 
se vive em um momento em que precisam fazer as coisas corretas, em 14 

especial nesta Casa e solicita que seja realizada eleição para primeira 15 
secretaria desta Casa, onde há dois Vereadores que se interessam pelo cargo. 16 

Relatou que oito Vereadores, dois terços, apresentam nesta Casa Proposta de 17 
Emenda Modificativa ao Regimento Interno. O Senhor Presidente relatou que 18 
talvez se prestassem mais atenção no mural da Câmara teriam verificado a 19 

Resolução n° 01/2018 - Promove eleição para 1º Secretário (a) da Mesa 20 

Diretora da Câmara Municipal de Belterra, a realizar-se-á na Sessão Ordinária 21 
do dia 19.06.2018. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, não 22 
fez uso da palavra. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, não se 23 

pronunciou no primeiro expediente. O Vereador Amarildo Rodrigues dos 24 
Santos, do PSC, após os cumprimentos regimentais, registrou o acontecimento 25 
da Marcha para Jesus, onde enquanto esteve como secretário solicitou junto 26 

ao Jurídico e Planejamento que haja orçamento para o evento, pois há para 27 
corrida de Santo Antonio, Carnaval e demais eventos no município. O Vereador 28 
Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez uso da palavra. O Vereador José 29 
Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos regimentais, 30 
relatou que o município desde a sua emancipação vem caminhando às duras 31 

penas. Deu boas vindas as duas enfermeiras presente no Plenário. Que a 32 
questão da saúde está cada vez mais gritante no município, por conta da nova 33 

gestão no município de Santarém. Relatou que desde a gestão passada já 34 
discutem a questão, onde se forem verificar o Regimento Interno e Lei 35 

Orgânica há um calhamaço de contradições. Disse que é o papel dos 36 
Vereadores trabalharem as leis do município. Solicitou respostas do Executivo 37 
quanto aos requerimentos aprovados nesta Casa, onde cobrará até ser ouvido 38 
quanto ao Anteprojeto de Lei em parceria com o Vereador Jonas Palheta, e 39 
que os Gabinetes dos Nobres Vereadores sejam notificados quanto às 40 
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respostas do Executivo. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do 41 
DEM, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. 42 
Lamentou o falecimento da senhora Deusumina de Almeida. Que esteve na 43 

reunião na secretaria de agricultura, onde foi colocada algumas demandas, e 44 
uma das boas notícias é em relação à aquisição de máquinas através de 45 

emenda parlamentar do deputado Hélio Leite que está em fase de liberação. 46 
Que na ocasião foi colocada a necessidade de realização de leilão para que 47 
seja destinado a recuperação das máquinas. Que os trabalhos no km 108 48 
foram concluídos. Relatou que na sexta feira iniciou as quermesses juninas 49 

onde participou na comunidade do Amapá. Esteve na Comunidade de Boa 50 
Esperança, e o que lhe chamou atenção é alegria dos comunitários realizarem 51 

o evento. Expôs que nesta data realiza-se o noitário da Câmara nas 52 
festividades do Padroeiro do município, Santo Antonio de Pádua. Falou que 53 
esteve na Estrada 10, onde reivindicam iluminação pública, pois pagam e não 54 

estão sendo atendidos, reforçando através da apresentação de requerimento a 55 
recuperação das vias e iluminação pública. O Vereador Rubiney de Miranda 56 

Braga, do PP, não fez uso da palavra. O Vereador Ulisses José Medeiros 57 
Alves, do PSDB, após os cumprimentos regimentais, relatou que a chuva está 58 
sendo muito forte na região do Tapajós, onde as estradas estão em péssimas 59 

condições, e clama pra que as localidades sejam olhadas com mais carinho. 60 

Que algo deve ser feito quanto aos buracos no Trevo, onde o acostamento está 61 
servindo de estrada e as pessoas estão colocando tronco de árvores 62 
impedindo a passagem. Expressou que no dia seguinte será feriado municipal 63 

e espera que a população esteja feliz como o município se encontra, onde anos 64 
atrás havia muito movimento e a cada dia as coisas vão definhando, faltando 65 
ação governamental a fim de atrair as pessoas para Belterra. Relatou sobre a 66 

invasão que acontece no município de forma desordenada, onde não era isso 67 
que pensavam, mas em uma Belterra melhor, gerando melhorias para o 68 
município. Falou que são taxados como pessoas que não prestam, essa é uma 69 
das razões do seu desestímulos para não estar mais na política, onde não 70 
precisa passar por isso. Que infelizmente as pessoas não conseguem discernir 71 

qual o papel do Vereador e do Executivo e infelizmente as coisas não andam. 72 
Que anota os dias em que não há energia, que o ônibus escolar não transporta 73 

alunos por falta de combustível. O Senhor Presidente relatou que a Prefeitura 74 
enfrenta uma ação no Ministério Público em razão de tentar diminuir as 75 

estradas na flona. Que o Vereador José Helivelton tem em mãos o Ofício que a 76 
Presidência encaminhou ao Executivo solicitando respostas aos 77 
Requerimentos aprovados. Quanto a Proposta de Emenda Modificativa será 78 
seguido os trâmites do Regimento Interno. Relatou que as modificações quanto 79 
ao Regimento e Lei Orgânica, tem visto algumas formas que são pontuais e 80 
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não generalizada, e quando se trabalha dessa forma é por interesse de alguém 81 
e não coletivo. Em continuidade concedeu intervalo de dez minutos. Após o 82 
intervalo o senhor Presidente passou a palavra ao primeiro secretário para 83 

leitura dos documentos.  Convite do IBGE para reuniao a ser realizada dia 84 
15/06/2018 na EMATER. Indicação n° 01/2018 de autoria da Vereadora Maria 85 

de Lourdes de Souza – solicitação para que seja realizado o serviço de 86 

terraplanagem e iluminação pública na Estrada 10, no município de Belterra. 87 
Aprovado por unanimidade. Moção de Condolências n° 05/2018 de autoria da 88 
Vereadora Maria de Lourdes de Souza – presta condolência a família da 89 

senhora Deuzumina Delgado. Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 90 
01/2018 de autoria do Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos – solicita a 91 

construção de parquinhos para crianças, na Praça da Estrada 08 e enfrente a 92 
Escola da Estrada 10. Em Apreciação.  O senhor Presidente relatou que há o 93 
Projeto de Emenda Modificativa n° 02/2018 que dispõe sobre alteração do Art. 94 

20°, 21°, 37°, 38° e cria o art. 24-A do Regime Interno da Câmara Municipal de 95 
Belterra, Resolução n° 002/1998, de 17 de novembro de 1998. Que a 96 

Presidência aguardará o Parecer Jurídico. Que esta Casa receberá a Diretora 97 
do Hospital do município a fim de esclarecer sobre a regulação no Pronto 98 
Socorro de Santarém. Logo após passou a palavra a enfermeira Sara – com a 99 

posse da palavra agradeceu a oportunidade, relatando que desde abril o 100 

município de Belterra e circunvizinhos estão com dificuldades de encaminhar 101 
paciente para Santarém, uma vez que há necessidade de passarem pela 102 
central de leito. Que a ação foi necessária, pois é uma forma de organizar as 103 

ações locais, sendo que o médico que recebe tem o conhecimento do que o 104 
paciente precisa. Que no momento trabalham com equipe de plantonistas com 105 
carga horária de doze horas. Citou as leis que relatam sobre a regulamentação. 106 

Disse que infelizmente o Hospital de Belterra não dispõe de recursos para 107 
internação a pacientes graves, não havendo uma sala de reanimação 108 
completamente equipada, onde houve situações difíceis, porém o médico 109 
Paulo Henrique foi primordial, porém infelizmente desde abril não conseguiram 110 
regular nenhum leito de UTI. Que no inicio da regulação não conseguiam mais 111 

transferir as grávidas pela ausência de leitos, onde em maio houve dezesseis 112 
autorizações e três negadas, sendo uma grávida e dois leitos de UTI. Quanto à 113 

ortopedia relatou que não se consegue atendimento no mesmo dia, pois 114 
primeiramente passa-se por uma avaliação. A Vereadora Maria de Lourdes de 115 

Souza, Líder do DEM, relatou que gostaria de saber o porque de  tão poucos 116 
agendamentos para ressonância, pois são apenas duas disponibilizada por 117 
mês. A Enfermeira relatou que dependendo da situação do paciente o mesmo 118 
é priorizado. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, disse que o Prefeito 119 
do município trabalha dentro do municipal. Que a Belterra deveria achar outro 120 
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mecanismo quanto aos exames. Relatou que todos dizem que no hospital há 121 
médicos, porém as vezes que esteve no local, e não havia. Que há burocracia 122 
no hospital de Belterra, imaginei no de Santarém. Perguntou qual o horário dos 123 

médicos. Em respostas a enfermeira expôs que há dois médicos na 124 
emergência, doutores Karlisson e Paulo, sendo que o primeiro atende por todo 125 

domingo e o outro durante a semana. O Senhor Presidente relatou que o 126 
doutor. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, expôs que há 127 
relatos que há pessoas que ficam esperando ser atendidas, comunitários da 128 
BR 163 e Tapajós. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, 129 

relatou que devem aproveitar mais o profissional que o médico Paulo Henrique, 130 
devendo unir forças para o funcionamento do centro cirúrgico. O Vereador 131 

Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, enfatizou que Belterra estar 132 
preparada, pois há um médico que ganha mais de meio milhão de reais por 133 
ano. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que 134 

depender do estado a situação ficará cada vez mais difícil. Expôs que gostaria 135 
de saber qual a estratégia da SEMSA para enfrenta esse problema, que afeta 136 

os munícipes. A Enfermeira Sara, expôs que um dos maiores problemas que 137 
enfrentam é a falta de internet, onde acaba por dificultar a regulação, assim 138 
como a questão da equipe, pois hoje se trabalha com dois técnicos e um 139 

enfermeiro. O Senhor Presidente relatou que foi realizado licitação para 140 

equipamentos, onde gostaria que a coordenadora posteriormente esclarecesse 141 
o fato e encaminhasse a lista de equipamentos adquiridos.  A Coordenadora da 142 
Secretaria de Saúde, enfermeira Rosilene – expôs que em Belterra não havia o 143 

básico para um primeiro atendimento. Enfatizou que a regulação já era para ter 144 
acontecido há muitos tempos, onde hoje sofrem por não tem acontecido 145 
anteriormente. Que na saúde há parâmetros que devem ser seguidos. O 146 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, PT, perguntou se poderão ter acesso ao 147 
nome dos médicos, local de atendimento e horário. Falou que não sabe se há 148 
diferença no atendimento aos Vereadores no hospital do município. A 149 
Coordenadora da Secretaria de Saúde, enfermeira Rosilene – disse que todo 150 
hospital tem suas regras, onde há área de visitas, pois é uma área em circula 151 

contaminação. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, 152 
enfatizou que o Vereador tem livre acesso nas repartições públicas.  O 153 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, PT, relatou que há Vereadores que tem 154 
tratamentos diferentes, onde não citará nomes. O Vereador José Helivelton de 155 

Noronha Lima, Líder do PP, expôs que só vontade não se faz um trabalho de 156 
qualidades, onde precisam de recursos, onde gostaria de saber o que a 157 
SEMSA está fazendo para resolver a questão da regulação. O Senhor 158 
Presidente expôs que será marcada para a próxima terça feira uma reunião 159 
com os departamentos que compõem a saúde. Nada mais havendo a registrar 160 
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o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze horas e 161 
cinquenta minutos, que contou com a presença de dez Vereadores, estado 162 
ausente o Vereador Jurandy Batista Dantas 163 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  164 

1º Secretário: Ulisses José Medeiros Alves.    165 

2° Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  166 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  167 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos -  168 

Vereador Antonio Rocha Junior –  169 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro –  170 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  171 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    172 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  173 

mailto:poder.legislativo_belt@hotmail.com

