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Ata da nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada aos vinte 1 

dias do mês de março de dois mil e dezoito, com início às nove horas e quinze 2 

minutos, sob direção do Senhor Presidente Sérgio Cardoso de Campos, tendo como 3 

primeiro secretário o Vereador Ulisses José Medeiros Alves e como segundo 4 

secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a proteção de Deus o 5 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Citou os documentos em pauta e em 6 

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

Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos rotineiros 8 

relatou que não sabe qual Vereador responde pela Liderança do Governo, onde 9 

recebeu uma denúncia de uma compra de peças, onde tem nota fiscal em mãos, 10 

com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Que andou fazendo 11 

levantamento dos bens da Prefeitura, que não dispõe de veículos da marca que 12 

consta na nota fiscal. Solicitou esclarecimentos do Prefeito e governo quanto a 13 

compras das peças, uma vez que a Prefeitura não dispõe do veículo a qual 14 

compraram as peças. Que o papel do Vereador é fiscalizar o que acontece no 15 

município, defendendo os interesses da população. O Vereador Alaildo Abreu dos 16 

Santos, do PT, após os cumprimentos rotineiros, relatou que foi aprovada nesta 17 

Casa uma solicitação do Vereador Ulisses Medeiros que requer a identificação dos 18 

carros utilizados pela administração pública, onde infelizmente não é cumprido pelo 19 

Executivo. Que há um ônibus amarelo da SEMED que roda para o km 83, onde não 20 

pernoita na comunidade, rodando em média sem quilômetros por dia, onerando para 21 

a Prefeitura três mil reais por mês, e ainda falam em cortar gastos. Que infelizmente 22 

os cortes são somente aos que trabalham. Que em Sessões anteriores ouviu a 23 

Vereadora Maria de Lourdes dizer que o PSF da comunidade de Corpus Christi seria 24 

o mais avançado da região, porém o material que chegou foi uma mesa e uma 25 

cadeira, onde aparelho de ultrassom ninguém sabe. Que as ambulâncias do 26 

município dão inúmeras viagens a Santarém. Enfatizou que até mesmo a 27 

ambulância prometida à comunidade de Corpus Christi não foi encaminhada a 28 

comunidade. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os 29 

cumprimentos de estilo, relatou que o Prefeito do município recebeu doações de 30 

diversos materiais para o Hospital. Disse que as ambulâncias recebidas pelo 31 

município, uma está disponível no hospital e a outras para a comunidade de São 32 

Jorge. Relatou que infelizmente as estradas não estão sofrendo benfeitorias devido 33 

ao período chuvoso. Que aos poucos as coisas começam a trilhar no caminho certo. 34 

O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do PMDB, após os cumprimentos rotineiros, 35 

relatou que na viagem que esteve em Brasília, custeada por esta Casa, reuniu-se 36 
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com os líderes como Elcione Barbalho, Jader Barbalho em busca de parcerias, sem 37 

a necessidade de marcar audiência. Que na oportunidade o Senador Jader Barbalho 38 

gravou um vídeo ao qual fala sobre a disponibilização de recursos ao município, 39 

assim como a deputada Elcione Barbalho. Disse que viu uma postagem do Dr. 40 

Tabajara, onde não sabe o que o mesmo é neste Governo, porém em Santarém o 41 

mesmo tem cargo comissionado de Chefe de Divisão, não sabendo se com esse 42 

cargo em outro município o mesmo pode advogar em Belterra. Que o mesmo não 43 

faz nada, só é lambança e ainda paga blog para criar situações. Disse que o citado 44 

faz parte do PMDB de Santarém e fala muito quando deve escutar. Falou que esteve 45 

recebendo uma comissão do km 140 reivindicando a necessidade de uma 46 

enfermeira na localidade, onde foram com o Prefeito e no mesmo dia o problema foi 47 

solucionado, onde agradece o Prefeito. Quanto ao mercado municipal estiveram no 48 

local e verificaram que as condições são degradantes. Esteve visitando a escola do 49 

Bairro de Santa Luzia, verifica-se que a obra anda a passos de tartaruga, onde o 50 

secretário de educação é seu amigo particular, porém está deixando a desejar, há 51 

três pessoas trabalhando há um ano. Que o secretário possa olhar com mais carinho 52 

para a situação, pois as crianças estão estudando em um local que não proporciona 53 

o aprendizado. Agradeceu o senhor Prefeito pelo tratamento dado na resolução do 54 

problema quanto ao PSF do km 140, onde não mediu esforços. O Vereador Rubiney 55 

de Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos de estilo, relatou que em sua 56 

viagem esteve no Gabinete do deputado Beto Salame o qual destinou a saúde do 57 

município uma emenda parlamentar no valor de duzentos mil reais. Enfatizou que 58 

solicitará a vinda dos ossos da baleia, podendo ser alocada no museu que em breve 59 

será construído no município. Enfatizou que se cada Vereador conseguir uma 60 

emenda parlamentar Belterra terá grandes avanços. O Vereador José Helivelton de 61 

Noronha Lima, Líder do PT, expôs que recentemente esteve sendo acompanhante 62 

de um paciente no hospital municipal de Santarém, onde é uma calamidade e 63 

devem se preocupar é em equipar o hospital de Belterra, pois o centro cirúrgico 64 

desde dois mil e quinze lutam para que o mesmo funcione. O Vereador Ulisses José 65 

Medeiros Alves, do PSDB, relatou que observa-se que enquanto não se fortalecer as 66 

bases da saúde pública, terão ambulâncias para Santarém em questão de minutos. 67 

Que clama para que haja a valorização do servidor público como o agente de saúde, 68 

o agente de endemias que são importantíssimos, e se compararem o contracheque 69 

de algum servidor de cidades vizinhas verão o disparate, pois o Prefeito tirou todas 70 

as gratificações. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 71 

prosseguiu expondo que anteriormente o ônibus escolar ficava no km 84, pois o 72 
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servidor ia em veículo próprio, porém o servidor não tem como mais fazer isso em 73 

razão dos cortes nos salários, entretanto o combustível gasto é bem maior, uma 74 

controvérsia do governo, esteve que vem se contradizendo em muitas coisas. Disse 75 

que está em período chuvoso, porém ao menos trabalhos paliativos deveriam ser 76 

feitos, o asfalto está em péssimas condições, e um dos pontos é os buracos na 77 

Estrada 06 com a Estrada 01. Enfatizou que teve a oportunidade de está a frente do 78 

desporto do município, e havia o Projeto Gol de Placa que beneficiava um número 79 

expressivo de crianças. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, 80 

pediu um aparte e relatou que algumas coisas deixaram a desejar no Projeto. O 81 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, prosseguiu expondo que o 82 

Projeto não é cabide de emprego, pois o professor tem que a escola fazer o 83 

acompanhamento do aluno. Expôs que esteve apresentando um projeto de lei que 84 

solicita carga horária diferenciada aos servidores que possuam parentes com 85 

deficiência que precisam de acompanhamento. A Vereadora Maria de Lourdes de 86 

Souza, Líder do DEM, após os cumprimentos regimentais iniciou prestando 87 

condolências as famílias enlutadas. Quanto à colocação do Vereador Alaildo Abreu 88 

expôs que a informação que obteve é que a ambulância que estivesse em melhor 89 

estado iria para o km 135. Quanto aos equipamentos estará verificando o que 90 

houve. Relatou que o Prefeito esteve em Brasília e lá assinou o convênio do internet 91 

Para Todos do Governo Federal. Que houve uma reunião do Programa de Aquisição 92 

de Alimentos, com a presença de vários parceiros. Relatou que estiveram reunidos 93 

com a empresa Realiza, a qual é responsável pela construção do museu. Disse que 94 

durante a semana ao chegar nesta Casa deparou-se com a reunião do Setor de 95 

Terras com a AVIB, onde chamou a atenção as colocações da Associação referente 96 

à venda de terrenos, pois a entidade estar preocupada com o que vem acontecendo. 97 

Solicitou que fosse realizada audiência pública para alguns esclarecimentos em 98 

relação à situação. Agradeceu a Deus pelas homenagens ao Dia Internacional da 99 

Mulher. Que a SEMSA estar realizando uma grande campanha para coleta de 100 

PCCU, uma forma de prevenção. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, 101 

após os cumprimentos regimentais, parabenizou o Prefeito por buscar melhorias 102 

para o município, porém se o recurso não for bem gerido e bem projetado, não 103 

haverá êxito. Que os secretários municipais possam buscar o melhor caminho na 104 

resolução das demandas. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após 105 

os cumprimentos regimentais, pediu apoio ao anteprojeto de lei que trata sobre a 106 

situação de funcionários que tem filho deficiente ou que faça tratamento de saúde, 107 

pois há um exemplo nesta Casa do Vereador Jurandy Batista, que se ausenta todos 108 
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os meses para tratamento de saúde da sua filha em outro estado. Que não onerará 109 

os cofres públicos, pois são pouquíssimos os funcionários. O Senhor Presidente 110 

relatou que a Presidência da Casa estará encaminhando a Secretária de Trabalho e 111 

Promoção Social ofício solicitando esclarecimentos em relação à compra de peças. 112 

Quanto ao carro para o km 135, expôs que o mesmo foi comprado e até o momento 113 

a SEMSA ainda não recebeu, porém verificará a demanda. Relatou que o hospital 114 

infelizmente é carente de equipamentos por esse motivo as inúmeras viagens das 115 

ambulâncias para Santarém. Enfatizou que a educação do município não está a 116 

contento, onde parecem não levar a sério, sendo uma questão de gestão. Enfatizou 117 

que esteve conversando com o Major do 3º BPM, onde a questão do Projeto Garoto 118 

Nota 10, basta apenas firmar convênios. Quanto aos ACSs disse que o governo 119 

federal não manda as gratificações e sim o básico. Falou que para manter um 120 

médico no município há dificuldades imaginem manter um centro cirúrgico, onde 121 

poderiam fechar um convênio com a UEPA. Prosseguiu expondo que a questão do 122 

loteamento da AVIB, a associação deveria ter documentação com a relação dos 123 

donos dos terrenos. Em seguida concedeu intervalo de dez minutos. Após o 124 

intervalo passou a palavra ao segundo secretário para leitura dos documentos. 125 

Requerimento n° 01/2018 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes – solicita 126 

realização de audiência pública com a Associação Viver Bem. Aprovado por 127 

unanimidade.  Requerimento n° 01/2018 de autoria do Vereador Alaildo Abreu – 128 

solicita a construção de parada de ônibus nas comunidades de São Francisco, 129 

Amapá e Trevo. Aprovado por unanimidade.  Indicação n° 01/2018 de autoria dos 130 

Vereadores José Helivelton e Jonas Palheta – dispõe sobre a solicitação de envio de 131 

mensagem de Lei que estenda o direito a horário especial ao servidor público 132 

municipal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer 133 

natureza sem a exigência de compensação de horário. Em apreciação. Em seguida 134 

o Senhor Presidente solicitou definição dos Nobres Pares quanto a audiência com a 135 

AVIB para que não aconteça mal entendidos como da construtora Realiza, como 136 

falado pelo Vereador José Helivelton. Que a Presidência da Casa não foi 137 

cientificada, onde precisa haver respeito, pois o Legislativo foi desrespeitado 138 

inúmeras vezes, como no início da obra do museu de ciências. Falou a Vereadora 139 

Maria de Lourdes que não designou ninguém a falar em seu nome, onde foi embora 140 

pela falta de respeito que houve, uma vez que foram chamadas pessoas que não 141 

tem nada haver. Relatou que em qualquer solenidade que houver esta Casa irá 142 

exigir que os Vereadores sejam chamados a compor a Mesa, pois representam a 143 

população de Belterra. Após discussão a audiência ficou agendada para quinta feira. 144 
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Relatou que há o Projeto de Lei do Executivo que dispõe sobre doação de imóvel 145 

para fins de moradia a ser construída através de Programa Social, onde em 146 

discussão anterior o Vereador José Helivelton pediu vistas, onde se aprovado o 147 

Projeto será devidamente encaminhado ao Executivo com a relação protocolada 148 

pelo Nobre, para que não seja alegada ignorância, e se houver necessidade cópia 149 

da ata. O Vereador José Helivelton do PT, pediu um aparte e disse que não é contra 150 

a contemplação das pessoas, porém no local já há residentes, e o questionamento é 151 

como ficarão as pessoas, e se aprovado que haja ressalva quanto aos moradores do 152 

local. Logo após o Senhor Presidente colocou em votação o Projeto de Lei. O 153 

Vereador Jonas Palheta, do PSD, votou favorável. O Vereador Alaildo Abreu, do PT, 154 

votou contrário. O Vereador José Ocivaldo, votou favorável. O Vereador Antonio 155 

Rocha Junior, do PMDB, votou favorável. O Vereador Rubiney de Miranda, do PP, 156 

foi favorável. O Vereador José Helivelton, do PT, frisou que há construções no local, 157 

onde as que não têm construção sejam realocadas para outro lugar, e quem tenha 158 

permaneça no local como o senhor que tem um barracão construído. O Senhor 159 

Presidente disse que não é mais discussão e sim votação. O Vereador José 160 

Helivelton do PT, disse que pode defender o seu voto. Votou contrário ao Projeto de 161 

Lei. A Vereadora Maria de Lourdes, do DEM, votou favorável. O Vereador Jurandy 162 

Batista, do PV, votou favorável. O Vereador Ulisses José Medeiros, do PSDB, 163 

posicionou-se favorável desde que a Prefeitura assuma as condições necessárias ao 164 

não desamparo as pessoas que já residem no local. Logo após o sufrágio o Projeto 165 

de Lei que dispõe sobre doação de imóvel para fins de moradia a ser construída 166 

através de Programa Social foi aprovado com 08 votos favoráveis e 02 votos 167 

contrários.  Logo após o senhor Presidente passou a palavra aos Vereadores para 168 

as considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 169 

relatou que semana passada esteve visitando o acampamento o qual atende com 170 

água a população do centro da cidade, e quanto à bomba que foi adquirida a mesma 171 

não está no local, e solicita que após a Sessão seja feito documento ao secretário 172 

de administração esclarecimento. Que a Casa também cobre a SEMTEPS 173 

esclarecimentos quanto a Nota Fiscal de compras de pelas apresentadas nesta 174 

Sessão. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que se forem a 175 

qualquer secretaria não sabem informar que horas os secretários chegam ou para 176 

onde foi. Que se forem no hospital os pacientes devem chegar às cinco horas da 177 

manhã, e o médico às dez horas. Que se impressiona com a pontualidade do 178 

Prefeito em tirar plantão em Santarém, porém o município que ele comanda não 179 

funciona dessa forma. Relatou que a saúde em Belterra independente de governo 180 
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deixa muito a desejar. O Vereador José Ocivaldo silva Feitosa, Líder do PDT, relatou 181 

que na escola São José as aulas iniciaram em março, e em Belterra em fevereiro. 182 

Relatou que no município há máquina de raio x, onde aos poucos as coisas vão se 183 

resolvendo. Agradeceu a deus pela oportunidade. O Vereador Antonio Rocha Junior, 184 

Líder do PMDB, relatou que o desrespeito a esta Casa iniciou na inauguração da 185 

creche na Estrada 08, não constou o nome do Presidente desta Casa, e não foi 186 

convidado a falar. Que sentiu-se ofendido, pois foi um desrespeito com esta Casa, 187 

pois se há problemas particulares precisa-se saber separar. Quanto a AVIB houve 188 

diversas denúncias nesta Casa, e hoje achou engraçado o chefe do setor de terras 189 

lhe convidar para reunião com a associação, pois anteriormente fazia as denúncias e 190 

hoje a AVIB denúncia a venda de terrenos. Que não é favorável a venda de 191 

terrenos, onde na época denunciou. Que em sua opinião a AVIB perdeu o controle 192 

da situação. Parabenizou o trabalho da PM no município, onde seria importante o 193 

aumento de contingente. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, expôs 194 

que alguns amigos lhe repassou que a AVIB teria passado um terreno e depois 195 

apareceu pessoas com documentos e muitos ficaram sem lote. Que há pouca 196 

construção na localidade, onde há informações que de acordo com o estatuto da 197 

Associação se em um ano não for construído nada a área será destinada a outras 198 

pessoas. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder PT, disse que os 199 

discursos mudaram, onde anteriormente a AVIB era uma solução e agora passou a 200 

ser um problema, e acha incrível como as coisas mudam de um dia para o outro. 201 

Quanto à vinda a esta Casa da empresa Realiza, ficou muito triste, pois foi quem 202 

solicitou a reunião, onde vieram antecipadamente em relação ao horário. Que na 203 

reunião posterior com a empresa relatou que se prestar os serviços de qualidade 204 

não haverá problema e solicitou que encaminhasse a Casa o projeto da obra. 205 

Enfatizou que há burburinhos que tem vereadores com indicações na obra, onde 206 

ficou preocupado, pois quem acha que é vantagem, estão é desmoralizando a Casa. 207 

Que se houve constatação que há indicações de Vereadores na obra, com toda a 208 

certeza o Ministério Público será acionado. Solicitou que a Casa possa disponibilizar 209 

o contato dos secretários, onde há estrago de água do microssistema de água da 210 

Estrada 07, por esse motivo colocou o vídeo no grupo para que alguns dos Nobres 211 

Pares pudessem entrar em contato com o secretário. Outra questão que causa 212 

transtornos ao funcionário público é quanto ao Decreto do Prefeito, onde é legal, 213 

porém imoral principalmente ao salário que é pago ao servidor. A Vereadora Maria 214 

de Lourdes de Souza, Líder do DEM, enfatizou que na reunião com a empresa 215 

Realiza o responsável relatou que estão pegando currículo na obra, passando pelo 216 
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processo de profissionalismo, experiência registrada em carteira. O Vereador 217 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, enfatizou que a Casa estará fiscalizando a 218 

obra do Museu de Ciências. Que se o projeto atender critérios como licenciamento 219 

não haverá problema algum. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, 220 

não fez uso da palavra. O Senhor Presidente expôs quanto à nota fiscal, onde 221 

solicitou a SEMTEPS informações, onde já houve respostas, e estará encaminhando 222 

ao Executivo requerendo informações. Enfatizou quanto ao Museu de Ciências, 223 

onde viu o contrato e o município tem a agradecer ao ex Prefeito Geraldo Pastana. 224 

Que a única coisa que devem exigir que os contratados sejam de Belterra, onde 225 

indicar não é competência dos Nobres Vereadores. Nada mais havendo a registrar 226 

declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze horas e quinze minutos, a qual 227 

contou com a presença de 10 (dez) Vereadores, estando ausente a Vereadora 228 

Auseni Monteiro.  229 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  230 

1º Secretário: Vereador Ulisses José Medeiros Alves -    231 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas-  232 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  233 

Vereador Antonio Rocha Junior –  234 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  235 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  236 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 237 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            238 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  239 
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