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

vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove 2 

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

Campos, tendo como primeiro secretário o Vereador Ulisses Medeiros e como 4 

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

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

continuidade passou a palavra aos Nobres Pares para os seus pronunciamentos. O 7 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos 8 

regimentais, disse que esteve visitando os assessores do deputado federal Wladimir 9 

Costa, fazendo cobranças do que prometeram anteriormente como a 10 

disponibilização de ambulâncias, cadeiras de rodas e academia ao ar livre. Que foi 11 

informado que as casas de farinhas já estão com data marcada para entrega. 12 

Enfatizou que esteve na posse do coordenador da Defesa Civil de Santarém. Disse 13 

que esteve na comunidade de Nazaré, rio Tapajós. O Vereador José Helivelton de 14 

Noronha Lima, Líder do PT, não fez uso da palavra no primeiro momento. A 15 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, após os cumprimentos 16 

rotineiros, iniciou seu discurso dizendo da sua felicidade, após sete anos de espera 17 

a obra da escola de São Pedro reiniciou, esta aprovada no POP em 2009. 18 

Agradeceu o Prefeito Jociclélio Macedo pela continuidade da obra, onde a 19 

comunidade está em festa, pois os alunos terão qualidade de ensino. Informou que 20 

após a Sessão, a Comissão de Obras estará realizando vistoria necessária nas 21 

obras do Governo Federal que estão paralisadas no município, onde futuramente 22 

encaminharão relatório a esta Casa.  Que o município receberá uma equipe da 23 

SESPA para vistoria, a fim de verificar o centro cirúrgico e as pendências existentes. 24 

Relatou que no município há um profissional competente e qualificado, o doutor 25 

Paulo Henrique. Enfatizou que nesta Casa aconteceu uma reunião esclarecedora 26 

com o Conselho Municipal de Saúde, onde o Senhor Presidente colocou a 27 
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necessidade desta Casa participar das reuniões, pois é o único Conselho que esta 28 

Casa não tem assento. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do 29 

Governo, após os cumprimentos regimentais, relatou que esteve ouvindo o discurso 30 

do Vereador Rubiney Braga, onde ficou preocupado com a questão, pois o ano 31 

anterior a promessa de emendas foi o que mais se notou. Que está faltando unissem 32 

politicamente, faltando coragem das lideranças se comprometerem, se definir e 33 

mostrar a cara. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos 34 

regimentais, relatou que esse governo está sendo igual ao que passou, pois no 35 

começo do mandato estiveram solicitando iluminação pública para a Comunidade de 36 

Amapá e até o momento não colocaram uma lâmpada, não sendo falta de liderança, 37 

pois há dois Vereadores residentes na localidade e um é da base. Que na escola do 38 

Amapá está sendo construída uma cozinha, onde não pode ser tido como mérito da 39 

Prefeitura, pois tem mais ajuda de pessoas que não são do governo. Enfatizou que o 40 

areal do Porto Novo vai completar um ano sem funcionamento, porém há pessoas 41 

que continuam extraindo o minério. Que a reclamação do município é a falta de 42 

emprego, porém o pouco que se tinha foi tirado. Quanto à comunidade de Corpus 43 

Christi, a educação ficou para Mojuí dos Campos e a saúde para Belterra. Colocou 44 

que esteve acontecendo às festividades do Padroeiro da Comunidade do Amapá, e 45 

como sempre custeado pela própria comunidade sem qualquer apoio do Executivo. 46 

O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, cumprimentou a Mesa 47 

Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. Disse que o DEMUTRAN está 48 

realizando serviço de conscientização e orientação. Que infelizmente alguns 49 

funcionários da Prefeitura andam sem capacete até mesmo Vereadores. Relatou 50 

que as Estradas 08 e 10 passaram cerca de nove anos sem iluminação pública, 51 

onde após muita cobrança conseguiram. Que na época do ex Prefeito Geraldo 52 

Pastana falava-se muito em parceria, onde a população ajudava e depois o 53 

Executivo levava crédito. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do PMDB, não fez 54 
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uso da palavra no primeiro momento. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do 55 

PV, se absteve de seu pronunciamento. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, 56 

do PSDB, não fez uso da palavra. O Senhor Presidente realizou leitura do 57 

expediente encaminhado pelo IBGE para uma reunião no escritório da EMATER 58 

para tratar sobre o censo agropecuário. Enfatizou que estará em pauta o Projeto de 59 

Lei que dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Belterra/PA, do 60 

Sistema de Controle Interno, sua Estrutura e dá outras providências. Que é uma Lei 61 

necessária para a Casa, pois é uma cobrança do TCM. Requerimento n° 01/2018 de 62 

autoria do Vereador Ulisses Medeiros – solicita implantação do Ensino Médio na 63 

comunidade de Nazaré rio Tapajós. Pela urgência da matéria, perguntou aos Nobres 64 

Pares se pode ser colocado em votação, não havendo objeção. O Vereador Ulisses 65 

José Medeiros Alves, do PSDB, relatou que o Projeto de Lei que dispõe sobre a 66 

criação do Sistema de Controle Interno no Poder Legislativo é uma obrigação 67 

nacional. Que no período enquanto esteve como Vereador, foi estipulado um prazo 68 

de cinco anos para implantação do Controle Interno. Que é muito importante, onde o 69 

mesmo é um crivo e estará dando ao Presidente da Casa autonomia de sim ou não, 70 

e o que fazer com o recurso da Casa e quem assumir o cargo responderá 71 

juntamente com o Presidente deste Poder. Logo após o Senhor Presidente colocou 72 

em votação e não havendo objeção ao Projeto de Lei que dispõe sobre a criação no 73 

âmbito da Câmara Municipal de Belterra/PA, do Sistema de Controle Interno, sua 74 

Estrutura e dá outras providências, foi aprovado por unanimidade. Colocado em 75 

discussão o Requerimento n° 01/2018 de autoria do Vereador Ulisses Medeiros. O 76 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, enfatizou que o Requerimento 77 

solicita que o Executivo municipal interceda junto a Secretaria Estadual de 78 

Educação. Que a situação não é de hoje e a cinco anos lutam para que as pessoas 79 

que moram mais distante dos grandes centros e necessitam terminar seu estudos e 80 

amparados pelo Art. 205 da Constituição Federal solicitam a implantação do Ensino 81 
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Médio. Que os alunos percorrem um trajeto extenso até chegar à comunidade de 82 

São Jorge, onerando até mesmo o município com o pagamento do transporte 83 

escolar. Relatou que em Nazaré caso não consigam o ensino presencial que ao 84 

menos seja implantado o Sistema Interativo, uma forma de avaliação e análise do 85 

projeto. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, relatou que todos 86 

sabem da necessidade da comunidade de Nazaré, onde beneficiará inúmeros 87 

estudantes. Que muita das vezes se implanta serviços nas comunidades pólos, 88 

porém as coisas não são tão boas como se parece. Logo após o Senhor Presidente 89 

colocou em votação o Requerimento n° 01/2018 de autoria do Vereador Ulisses 90 

Medeiros que solicita implantação do Ensino Médio na comunidade de Nazaré rio 91 

Tapajós foi aprovado por unanimidade. Em continuidade o Senhor Presidente 92 

concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo colocou em discussão o Projeto 93 

de Lei que dispõe sobre a Política de Gestão Ambiental de Belterra e dá outras 94 

providências. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, disse que 95 

há situações no Projeto que são de grande importância para o município em 96 

especial quanto à pesca, pois os barcos pesqueiros estão fazendo a pesca 97 

predatória. O Senhor Presidente relatou que nessa questão há órgãos federais que 98 

fazem a fiscalização, onde a pessoa que mora na área rural pode adquirir porte de 99 

arma, desde que seja para subsistência. O Vereador José Helivelton de Noronha 100 

Lima, Líder do PT, disse que no Art. 140 é importante colocar quanto à caça de 101 

subsistência.  Que já ouviu relatos de pessoas que moram na BR 163 quando são 102 

flagrados com caça são humilhados. Logo após discussões o Projeto de Lei que 103 

dispõe sobre a Política de Gestão Ambiental de Belterra e dá outras providências, foi 104 

colocado em votação nominal sendo aprovado por unanimidade, com as seguintes 105 

alterações ao Art. 140 - É proibido matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 106 

espécimes da fauna silvestre, nativos ou introduzidos, bem como as aves em rota 107 

migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 108 
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competente. §1º – Será permitida mediante licença da autoridade competente, a 109 

apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem a criadouros devidamente 110 

legalizados, bem como a destruição de animais silvestres considerados nocivos à 111 

agricultura ou à saúde pública. §2º - Não será considerado crime o abate de animal 112 

quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de 113 

sua família em conformidade com o disposto na lei nº. 9.605/98. O Senhor 114 

Presidente relatou quanto à questão do PSF de Corpus Christi, onde a saúde é alto 115 

sustentável, onde se fosse mudada a rúbrica para Mojuí dos Campos iriam perder a 116 

emenda de autoria do Deputado Paulo Rocha para a compra de equipamento. Que 117 

a população de Mojuí dos Campos está abaixo da de Belterra, não tendo população 118 

suficiente para fazer cobertura com ACSs, tendo que dispensar dois profissionais, 119 

entretanto o serviço é vinculado ao Governo Federal, acharam por bem Belterra 120 

manter a saúde para que as comunidades não ficassem desassistidas, onde não se 121 

pensou na questão territorial, mais sim na população. Referente às urnas, disse que 122 

enquanto o Tribunal Regional Eleitoral não intervir as urnas serão de Belterra. O 123 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, disse que é obrigado a discordar 124 

do Senhor Presidente, pois desde o inicio participa e a única coisa que o Prefeito 125 

nunca pensou foi no bem estar do povo, onde isso é uma realidade sendo um 126 

pensamento seu e ninguém vai mudar. Que em várias reuniões o Prefeito disse que 127 

não poderia assumir as comunidades, pois não poderia gastar um real, caso 128 

contrário seria denunciado, onde se era para entregar que fosse tudo, até os 129 

benefícios. Que o mais importante o mesmo entregou, que foi o povo. O Vereador 130 

Alaildo de Abreu dos Santos, do PT, relatou que há Vereadores que estão nesta 131 

Casa que foram eleitos com os votos daquelas comunidades. O Vereador José 132 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, disse que há amontoados de erros, pois 133 

quando Mojuí dos Campos se emancipou de repente comunidades que eram de 134 

Belterra passaram a pertencer ao município recém criado. Que se pergunta o porquê 135 
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nas eleições às comunidades não foram transferidas para Mojuí dos Campos, já que 136 

estava em uma área pertencente aquele município. Que esteve conversando com o 137 

Presidente da Câmara de Mojuí dos Campos, dois dias antes da reunião secreta no 138 

MPE e o mesmo não sabia. O Senhor Presidente relatou que a Comissão de 139 

Belterra foi nomeada e a de Mojuí dos Campos nunca foi criada.  Logo após o 140 

Senhor Presidente passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. 141 

O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do Governo, agradeceu a 142 

Deus pela oportunidade e convidou a população presente para a próxima Sessão. O 143 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, disse que na Sessão passada deram 144 

entrada a um Requerimento solicitando a instalação de CPI, onde a Assessoria 145 

Jurídica deveria formular Parecer e nota-se que o assunto não será mais tocado 146 

nesta Sessão, e perguntou ao Senhor Presidente como está o andamento do 147 

documento. O Senhor Presidente informou que o Requerimento está na Comissão 148 

de Constituição e Justiça. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, 149 

agradeceu a Deus pela oportunidade. Informou que a bomba d’água já chegou ao 150 

município. Que este Governo está trabalhando pelo bem estar da população. O 151 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, disse que a Lei Ambiental foi 152 

aprovada e espera que a questão do areal seja resolvida. Falou que ainda bem que 153 

a bomba chegou ao município para que o problema da água seja resolvido. O 154 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que se a Lei 155 

ambiental for implementada de fato em um mês a SEMAT irá arrecadar mais do que 156 

o orçamento do município, onde verificará muitas situações dentro do município em 157 

especial a questão do desmatamento. Que seria importante a nova secretária de 158 

meio ambiente se fazer presente nesta Casa, pois houve a troca e a atual fazia parte 159 

como coordenadora e está a par de tudo o que aconteceu na Secretaria. Relatou 160 

que nas redes sociais há prints dos relatórios da SEMAT. Que a atua secretária não 161 

possa usar das mesmas formas que anterior.  Relatou que o novo sistema de 162 
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bombeamento de água do município, que foi projetado para atender a demanda do 163 

município funcione de fato. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, 164 

agradeceu a Deus pela oportunidade e a presença de todos. Relatou que este 165 

governo busca dias melhores para o município. O Vereador Jurandy Batista Dantas, 166 

Líder do PV, enfatizou que espera que a Lei possa ser executada sem exageros. 167 

Agradeceu a Deus e a presença de todos. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, 168 

do PSDB, teceu comentário quanto ao discurso do Vereador Alaildo Abreu, onde são 169 

sabedores que andamento de CPI independe de Parecer Jurídico ou Comissão, 170 

desde a assinatura o direito da minoria prevalece, devendo-se considerá-la 171 

instalada. O Senhor Presidente disse que não entrará em discussão, pois o Nobre 172 

Vereador é Bacharel em Direito. Que o mesmo é sabedor que tudo o que for 173 

implantado e não tiver dentro da legalidade no fim não terá validade. Nada mais 174 

havendo a registrar declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze horas, a qual 175 

contou com a presença de 10 (dez) Vereadores, estando ausente a Vereadora 176 

Auseni da Silva Monteiro.   177 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -    178 

1° Secretário: Ulisses José Medeiros Alves -  179 

2º Secretário: Jurandy Batista Dantas -  180 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  181 

Vereador Antonio Rocha Junior -  182 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  183 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  184 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 185 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            186 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  187 
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