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Ata da quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada aos vinte 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 interino Ulisses Medeiros, tendo 3 

como primeiro secretário o Vereador Jurandy Batista e como segunda secretária 4 

Vereadora Auseni Monteiro. Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente 5 

declarou aberta a Sessão. Citou os documentos em pauta e em continuidade passou 6 

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

Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos protocolares relatou que na BR 8 

163 iniciou o campeonato de futebol que compreende do Cedro ao km 50, onde as 9 

comunidades participam integralmente do evento. Relatou que sempre fala para a 10 

população que Vereador não tem poder em relação algumas situações, onde 11 

pedem, porém não há atendimento no pleito. O Vereador Antonio Rocha Junior, 12 

Líder do PMDB, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador Rubiney 13 

de Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos de estilo comunicou que 14 

esteve na Capital do Estado acompanhado de alguns Vereadores do município, 15 

Prefeitos, Secretários de Educação e Saúde. Que estiveram visitando o deputado 16 

Beto Salame, ficando acertado que o mesmo contemplaria o município com uma 17 

ambulância traçada através de uma emenda. Relatou que o Prefeito está para 18 

Brasília juntamente com o Vereador José Ocivaldo. Enfatizou que o deputado 19 

Wladimir Costa prometeu muitas coisas para o município, porém até o momento só 20 

chegou um ônibus escolar. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do 21 

PT, após os cumprimentos protocolares, relatou que o município perdeu duas 22 

pessoas que deixaram legados ao município os senhores Pelé e Eduardo. Que o 23 

senhor Eduardo veio a falecer em uma situação que é muito obscura, onde sofreu 24 

um acidente de moto, e após ser atendido pediram para que a filha pegasse o 25 

documento na casa e em seguida o cidadão veio a óbito. Enfatizou que o comentário 26 

era que houve um erro clínico e não médico, pois não havia médico no hospital. 27 

Relatou que devem aproveitar a disponibilidade dos deputados no repasse de 28 

emendas, e verificar a possibilidade de uma semi UTI ou UTI móvel. O Vereador 29 

Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que infelizmente Belterra nunca conseguiu 30 

um médico vinte e quatro horas no hospital. O Vereador José Helivelton de Noronha 31 

Lima, Líder do PT, prosseguiu expondo que o centro cirúrgico já está pronto e uma 32 

UTI ajuda significativamente a salvar a vida de pessoas. Enfatizou que a população 33 

do município está envelhecendo, e ninguém sabe quem será o próximo a precisar. 34 

Relatou que há bombas de microssistema de água que estão sendo queimadas em 35 
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razão das constantes falta de energia, além de inúmeras reclamações de donos de 36 

comércios. Relatou que já houve a ventilação que seria instalada uma subestação. 37 

Que os Vereadores são a porta voz do povo e solicita que o Líder do Governo possa 38 

levar as demandas colocadas nesta Casa. Enfatizou sobre o ano letivo, onde quem 39 

começou as aulas em fevereiro terá doze sábados letivos, imaginem quem iniciar em 40 

março. Que há preocupações em relação à área que passou a pertencer a Mojuí dos 41 

Campos, onde a escola de Corpus Christi atende estudantes de Mojuí dos Campos, 42 

porém alunos de Belterra e gostaria de saber quem transportará os alunos para o 43 

educandário. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, após os 44 

cumprimentos rotineiros, iniciou seu discurso lamentando o brusco falecimento dos 45 

senhores Pelezão e Eduardo que muito contribuíram para o crescimento do 46 

município. Relatou que esteve no Maguari para reunião da Z92, porém não houve.   47 

Enfatizou que na sexta feira esteve participando da posse da Diretoria do SIRSAN. 48 

Enfatizou que o futebol une as pessoas, pois a paixão é nacional. Que devem cobrar 49 

a criação do Fundo Municipal de Esporte. Relatou que o Carnaval realizado no 50 

município foi muito bem organizado, onde os coroas de Ouro participaram e estão de 51 

parabéns. Participou do Festival da Chaperema na comunidade de Jaguarari. 52 

Enfatizou que o Prefeito, Vice Prefeito e o Vereador José Ocivaldo estão no Distrito 53 

Federal, buscando resolução necessária para algumas das demandas existentes no 54 

município. Expôs que a Comissão de Obras Públicas não foi informada, entretanto 55 

se deu início a obra do museu de ciência, este aprovado em 2010 pela AMA Brasil 56 

que contratou a empresa Realiza, onde convida a Comissão para se fazerem 57 

presente no local da obra. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do 58 

Governo, após os cumprimentos regimentais, relatou que esteve na Capital do 59 

Estado. Expôs que se ouvia a construção do museu ainda na gestão de Geraldo 60 

Pastana. Disse que na viagem a Belém, estiveram reunidos com a Dra. Heloísa 61 

Guimarães, secretária de saúde do estado, onde informou que equipamentos 62 

estavam sendo encaminhados para o município. Que na ocasião estiveram 63 

recebendo as ambulâncias destinadas ao município.  Disse que apresenta nesta 64 

Sessão Requerimento solicitando melhorias no parque infantil localizado na Praça 65 

Brasil. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, não fez uso da 66 

palavra. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PP, após os cumprimentos 67 

rotineiros, iniciou sua fala expondo sobre a precariedade no fornecimento de 68 

energia, em especial na região do Tapajós. Outra  demanda é quanto as estradas 69 

onde esteve conversando com o secretário de infraestrutura e o mesmo não se opôs 70 

mailto:poder.legislativo_belt@hotmail.com


 

 

PODER LEGISLATIVO                              
CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA 
VILA AMERICANA Nº 213 CENTRO    CEP: 68143 – 000 
CNPJ: 01.614.120/0001 – 41    FONE/ FAX: 35581152 
EMAIL: poder.legislativo_belt@hotmail.com 

 
 

ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BELTERRA, REALIZADA AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E DEZOITO. 

 

 

3/4 
 

 

a resolver a situação. Parabenizou toda equipe e os blocos que estiveram 71 

participando do carnaval. O Senhor Presidente solicitou que a Sessão fosse 72 

realizada sem intervalo, sendo aceito por todos, passou a palavra ao primeiro 73 

secretário para leitura dos documentos. Indicação n° 01/2018 de autoria do Vereador 74 

Ulisses Medeiros – solicita a realização pelo poder público municipal de concurso 75 

público abrangendo todas as secretarias do Governo Municipal. Aprovado por 76 

unanimidade. Requerimento n° 01/2018 de autoria do Vereador Jonas Palheta dos 77 

Santos – solicita melhorias no parque infantil localizado na Praça Brasil, neste 78 

município. Aprovado por unanimidade. Logo após passou a palavra aos Vereadores 79 

para as considerações finais. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do 80 

DEM, relatou que achou uma agilidade incrível à votação dos documentos, sem ao 81 

menos ir para as Comissões pertinentes. Relatou que na segunda feira houve 82 

reunião com o Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, onde sete 83 

Vereadores estiveram presentes, e na ocasião foi colocada a necessidade de 84 

realização de seminário para os funcionários públicos. Agradeceu a Deus pela 85 

oportunidade. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 86 

parabenizou o Presidente em exercício pela iniciativa da indicação que solicita a 87 

realização de concurso público, onde no Portal do Executivo verifica-se que há mais 88 

servidores contratados do que concursados. Que se há demanda no município, 89 

precisa-se que haja a realização de concurso público. Informou que há quinze 90 

servidores que são concursados, pois foram empossados, travaram uma briga 91 

judicial contra o Executivo. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 92 

relatou que ao falar do museu, lembrou da ossada da baleia que está em Santarém, 93 

onde turistas europeus deixam mais de cem mil reais em visitas. Relatou que se 94 

Belterra for contemplada com todas as promessas, estará bem servida. O Vereador 95 

Alaildo Abreu dos Santos, Líder do PSD, relatou que as ambulâncias recebidas pelo 96 

município se derem problema ficará difícil de ser resolvido. Enfatizou que Belterra 97 

sempre anda na contramão, onde eram para ter mais de cinco ambulâncias e até 98 

mesmo médico vinte e quatro horas. Disse que o documento autorizando o Prefeito 99 

a trabalhar em outro município, deveriam ter autorizado a trabalhar era em Belterra, 100 

pois o mesmo não falha em seus plantões em Santarém. Enfatizou que não sabe 101 

qual é o mistério de Belterra não ter um médico vinte e quatro horas. A Vereadora 102 

Auseni da Monteiro, Líder do PSDB, relatou que agora que instalaram as câmeras 103 

de segurança na Prefeitura o Prefeito irá acompanhar pelo celular. O Vereador 104 

Alaildo Abreu dos Santos, Líder do PT, enfatizou que no Posto de Saúde ao lado da 105 
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Escola Vitalina Mota está com dois meses que não recebe um médico. O Vereador 106 

Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do Governo, relatou que devem trabalhar 107 

para que haja regularização das terras do município. Agradeceu a Deus pela 108 

oportunidade. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, relatou que Belterra 109 

tem um potencial enorme, porém as empresas precisam que a área seja documenta 110 

para um posterior financiamento. O Senhor Presidente agradeceu a presença de 111 

todos e nada mais havendo a registrar declarou encerrada a Sessão Ordinária às 112 

onze horas e cinco minutos, a qual contou com a presença de 09 (nove) Vereadores, 113 

estando ausente o Senhor Presidente Sérgio Cardoso de Campos, pois esteve 114 

respondendo como Prefeito, conforme Portaria n° 012/2018 do Gabinete do Prefeito, 115 

o Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa em viagem para Brasília-DF conforme 116 

Portaria n° 006/2018.   117 

Presidente: Ulisses José Medeiros Alves -    118 

1° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  119 

2ª Secretária: Auseni da Silva Monteiro -  120 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  121 

Vereador Antonio Rocha Junior –  122 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  123 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  124 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            125 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  126 
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