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Ata da quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada aos seis 1 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e 2 

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

tendo como primeiro secretário o Vereador Ulisses Medeiros e como segundo 4 

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

Presidente declarou aberta a Sessão. Não havendo documentos em pauta passou a 6 

palavra aos Nobres Pares para os seus pronunciamentos. O Vereador Alaildo Abreu 7 

dos Santos, do PT, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador José 8 

Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os cumprimentos regimentais relatou que 9 

o prefeito esteve em Belém e em breve será entregue as ambulâncias para o 10 

município, mais uma conquista do governo com a ajuda dos deputados Márcio 11 

Miranda e Junior Ferrari. Relatou que a emissão de Registro de Identidade já está 12 

funcionando na Delegacia Civil no município. O Vereador Rubiney de Miranda 13 

Braga, Líder do PP, após os cumprimentos de estilo deu boas vindas a Vereadora 14 

Auseni Monteiro, depois de um longo período de recesso. Enfatizou que estará 15 

viajando a capital do Estado juntamente com Vereadores, Prefeito e Vice Prefeito. 16 

Relatou que a ultima vez que o deputado Wladimir Costa esteve no município o 17 

mesmo expôs que seria liberada uma ambulância. Que esteve no Comitê do 18 

Solidariedade cobrando do deputado Wladimir Costa o que foi prometido 19 

anteriormente como as casa de farinha, cadeiras de roda, ambulância e um carro 20 

para a SEMTEPS, onde o mesmo disse que cumprirá com o que foi prometido. O 21 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos 22 

protocolares, relatou que na Conferência Municipal de Educação esteve 23 

conversando com professores de várias escolas, onde diferentes situações não 24 

foram colocadas na Plenária, como educandários rodeados por mato e outros 25 

chovendo mais dentro do que fora. Solicitou que a Comissão de educação possa 26 

verificar a situação. Que no Portal da Transparência do Governo Federal a SEMED 27 
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até o momento recebeu mais de dois milhões e meio de reais, onde a folha está 28 

basicamente enxuta, pois os temporários foram demitidos. Que esta Casa possa 29 

trazer a pauta a questão do trânsito no município, onde deve haver alguns ajustes 30 

na Lei do DEMUTRAN. Enfatizou que já se ver algumas mudanças nos hábitos, pois 31 

muitas pessoas já conduzem moto usando o capacete. O Senhor Presidente relatou 32 

que na terça feira não haverá Sessão devido ao feriado de carnaval, onde poderiam 33 

se reunir na segunda feira para debater a questão do trânsito. Solicitou que o 34 

COMEB possa encaminhar a esta Casa relatório de acompanhamento quanto à 35 

estrutura das escolas. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, após 36 

os cumprimentos rotineiros, iniciou seu discurso dizendo que concorda para ocorra 37 

na Casa uma reunião para que seja debatida a questão do trânsito. Participou da 38 

Conferência Municipal de Educação. Esteve no Açaizal do Prata e São Raimundo, 39 

onde é visível a carência da comunidade quanto a infraestrutura, sendo de fato e de 40 

direito pertencente ao município de Belterra. Que o município esteve recebendo  41 

comitiva da SESPA, liderada pela enfermeira Marcela Tolentino  verificando todas as 42 

pendências do centro cirúrgico para que venha a funcionar. Enfatizou que o 43 

município estará recebendo duas ambulâncias, uma de emenda do deputado Márcio 44 

Miranda e outra dos deputados Junior Ferrari e Cilene Couto. Disse que as placas 45 

para o inicio do asfalto já foram colocadas dispondo que são noventa dias para a 46 

obra ser executada. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do 47 

Governo, após os cumprimentos regimentais, relatou que a semana que se passou 48 

foi muito importante para o município, pois a mais de sete anos Belterra não recebe 49 

um palmo de asfalto e com a atitude do Governo do Estado está contemplando os 50 

municípios é de grande importância, onde Belterra receberá três quilômetros de 51 

asfalto. Que o Governador Jatene está trabalhando pela região Oeste do Pará. A 52 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, após os cumprimentos 53 

regimentais, relatou que apesar da sua viagem não ter sido a passeio e sim 54 
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problemas de saúde na família não deixou de notar as dificuldades que o Brasil está 55 

passando, onde verificou as problemáticas que os motoristas enfrentam ao longo da 56 

BR 163. Que possam lutar para que o asfalto chegue a BR 163, pois tem a certeza 57 

que serão beneficiados, onde são pessoas públicas tendo a obrigação de ir atrás.    58 

O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do PMDB, não fez uso da palavra. O 59 

Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, não se pronunciou no primeiro 60 

expediente. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os 61 

cumprimentos rotineiros, abordou sobre o programa Asfalto na Cidade do Governo 62 

do Estado, pois acha interessante no momento de colocar a placa, todos tirando 63 

foto, pois tem consciência de quem dar a cara a bater e não tem medo de enfrentar 64 

os problemas de frente e dos onze Vereadores, juntamente com a Vereadora Auseni 65 

Monteiro foi que vestiu a camisa do Jatene, o restante era contra. Falou que não 66 

pode ter contribuído para enterrar a placa, mas contribuiu nas eleições enquanto 67 

Belterra era contra o Governador Simão Jatene, e junto com a sua mãe e 68 

correligionários tiraram três mil votos no primeiro turno, no segundo turno o atual 69 

prefeito que ficou quieto no primeiro entrou no time e aumentou trezentos votos. Que 70 

não foi só Belterra que recebeu o asfalto, os demais municípios pequenos também 71 

foram contemplados com três quilômetros de asfalto. Que fica feliz em ver que 72 

muitas famílias serão ajudadas. Falou que as eleições estão se aproximando, onde 73 

nunca perdeu eleição para Governador, porém está quieto. A Vereadora Auseni 74 

Monteiro da Silva, Líder do PSDB, pediu um aparte e disse que fica feliz em Belterra 75 

ter sido contemplada e pelos dezesseis milhões de reais que o Ministro da 76 

Integração Helder Barbalho destinou a Santarém. Que não podem esquecer que 77 

mais do que obrigação de quem estar no poder. O Senhor Presidente relatou que as 78 

famílias do Oeste do Pará devem muito ao Governador Simão Jatene, pois só o 79 

atendimento pelo Hospital Regional é de grande benefício. Em seguida concedeu 80 

intervalo de dez minutos. Logo após o intervalo passou a palavra aos Vereadores 81 
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para as considerações finais. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou 82 

que na escola do Amapá os concursados iniciarão e depois os contratados. Relatou 83 

que o pólo do km 135 foi entregue para poder diminuir despesas, porém não se ver 84 

melhorias, onde os empresários de ônibus não conseguiram receber em dezembro. 85 

Falou que ouve-se muito falar da emenda do deputado Beto Salame, porém o que 86 

ficou no km 135 não tocam no assunto. O Vereador Antonio Rocha Júnior, Líder do 87 

PMDB, não fez uso da palavra. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 88 

disse que na viagem que fará a Belém reivindicará algo para a área da educação. 89 

Expôs que não é de tirar foto em placas de obras em razão de que em muitas consta 90 

que a conclusão será em noventa dias, porém está com mais de noventa anos. O 91 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que o governador 92 

está com doze anos que não manda nada para Belterra. Que deve haver 93 

alinhamento político, pois quando Belterra recebeu a escolas Vitalina, da Estrada 10, 94 

Estrada 08, Eny Ataíde, Waldemar Maués, São Jorge e ônibus escolar era em razão 95 

do Prefeito Geraldo Pastana ser do mesmo partido político que a governadora. 96 

Parabenizou o Prefeito por ter tirado uma gota de leite de uma pedra, pois até o 97 

modular funciona em escolas municipais. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, 98 

Líder do DEM, relatou que a madeira que será utilizada na escola Manoel Garcia de 99 

Paiva já foi tirada. Que na terça feira estiveram recebendo a empresa RCG 100 

Tolentino. Quanto à vistoria técnica realizada pela SESPA no Centro Cirúrgico pode-101 

se verificar a força de vontade da equipe. O Vereador José Helivelton de Noronha 102 

Lima, Líder do PT, pediu um aparte e relatou que na reunião com a RCG Tolentino o 103 

empresário falou que o Jurídico do Executivo está colocando dificuldades para que 104 

seja dado andamento, e que os Vereadores da base do governo possam verificar a 105 

situação. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, prosseguiu 106 

expondo que esteve com o Jurídico e a sua preocupação é que não houve transição, 107 

faltando assim documentação e a empresa diz que não tem como entregar. A 108 
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Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, relatou que o centro cirúrgico 109 

foi motivo de cassação de Vereador, pois a verba veio, porém não sabem aonde foi 110 

parar. Que devem ter consciência no momento do voto e apoiar quem realmente 111 

merece. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do Governo, disse 112 

que leu uma reportagem na revista Veja que todos os Estados do país estavam sem 113 

crédito, exceto o Estado do Pará. Que se o Pará estivesse nas mãos de outro grupo 114 

político tem certeza que não estaria dessa forma. Que o Governador já está para 115 

história por ser o único com três mandatos e não perdeu nenhuma das eleições. 116 

Disse que a pessoa que anteriormente precisava tirar um sinal na sobrancelha tinha 117 

que ir com o deputado Antonio Rocha pedir uma passagem para ir a Belém ou 118 

Manaus, porém agora há o Hospital Regional que atende a alta complexidade. Que 119 

é muito melhor fazer uma grande obra e beneficiar um grande número de pessoas 120 

do que dar um migué. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, relatou que 121 

espera que o próximo governador possa olhar com mais carinho para os municípios 122 

menores. Agradeceu a Deus pela oportunidade. O Senhor Presidente relatou que o 123 

município precisa ser beneficiado não importando questão política. Nada mais 124 

havendo a registrar declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze horas e cinco 125 

minutos, a qual contou com a presença de 11 (onze) Vereadores, se ausentando no 126 

segundo expediente o Vereador Ulisses José Medeiros Alves.   127 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -    128 

1° Secretário: Ulisses José Medeiros Alves -  129 

2º Secretário: Jurandy Batista Dantas -  130 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  131 

Vereador Antonio Rocha Junior –  132 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  133 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  134 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  135 
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Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 136 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            137 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  138 
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