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

e sete dias do mês de fevereiro 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 José Medeiros Alves e 4 

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

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Citou os documentos em 6 

pauta e em continuidade passou a palavra aos Nobres Pares para os seus 7 

pronunciamentos. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os 8 

cumprimentos regimentais, enfatizou que na semana anterior juntamente com o 9 

Prefeito estiveram em Brasília, Distrito Federal, visitando os Deputados Paraenses. 10 

Que no Congresso Nacional houve a votação para disponibilização de recursos para 11 

os municípios, onde Belterra foi contemplada com duzentos e setenta e quatro mil 12 

reais. Expôs que estiveram nos Ministérios da Saúde, Educação e neste último com 13 

o prazer de estar com o reitor da UFOPA, este que informou que em breve estarão 14 

criando um Campus em Belterra. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do PMDB, 15 

se absteve de seu pronunciamento. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do 16 

PP, após os cumprimentos de estilo, expôs que recebeu uma denúncia em seu 17 

Gabinete do Presidente da comunidade de Porto Novo, onde há um cidadão que 18 

construiu um portão na passagem de cinco metros, e segundo informações seria o 19 

ex Prefeito deste município e ex Presidente do PMDB local. Relatou que a Câmara 20 

precisa verificar o que deve ser feito, onde uma comissão necessita ser criada para 21 

averiguações. Agradeceu o Deputado Beto Salame, pois garantiu que até o mês de 22 

março contemplará o município com uma ambulância no valor de oitenta mil reais. 23 

Relatou que iniciou a construção de um Museu, e espera que a baleia venha para o 24 

município. O Senhor Presidente enfatizou que será construído o Museu de Ciência 25 

pela ONG AMABRASIL. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 26 

após os cumprimentos de estilo, disse que esteve no Setor de Terras com uma 27 

comitiva do km 101, onde há uma área em que está o campo, a igreja, sede e 28 

escola, e um produtor rural só não plantou nesses espaços porque a lavoura não 29 

nasce em meio ao cimento.  Relatou que durante um ano e dois meses a reforma da 30 

escola Darcy Vargas foi à única obra que o governo fez. Relatou que a escola do 31 

Bairro de Santa Luzia, onde na reunião que houve nesta Casa, muitos se 32 

comprometeram, e pelo que observam a reforma está indo em passos lentos. 33 

Enfatizou que os dois milhões e meio recebidos pela educação nos meses de janeiro 34 

e fevereiro deveria se investido na melhoria dos educandários, pois não havia 35 
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funcionários trabalhando. Que na época de eleição são emendas para todos os 36 

lados, o que vier para o município será bem vindo. A Vereadora Maria de Lourdes de 37 

Souza, Líder do DEM, após cumprimentos regimentais, relatou que no sábado à 38 

tarde estiveram em Santarém em um encontro com o Ministro da Comunicação no 39 

lançamento do Programa Internet Para Todos, tendo o mês de maio como previsão 40 

para o funcionamento em todos os municípios. Que a reforma da escola Darcy 41 

Vargas beneficiará um número expressivo de crianças da educação infantil. Esteve 42 

na ação de cidadania na escola Vitalina Mota. Convidou a Comissão de Obras e os 43 

demais Vereadores a realizar visita na obra do Museu de Ciência. Parabenizou a 44 

comissão que esteve em Brasília, onde sabe que foram incansáveis na busca de 45 

recursos e emendas para o município e no início do mês de março haverá a entrega 46 

das ambulâncias. Disse que infelizmente é somente na época das eleições que se 47 

ver emendas serem liberadas. Relatou que o Senador Flexa Ribeiro, sempre foi 48 

campeão de votos no município, onde solicitaram por várias vezes emenda para a 49 

construção de um estádio poliesportivo. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do 50 

PSD, Líder do governo, após os cumprimentos de estilo, relatou que esteve 51 

participando na Câmara de Santarém da homenagem ao seu pai Benedito 52 

Guimarães, por meio do Presidente da Casa Legislativa Antonio Rocha. Enfatizou 53 

que esteve no evento em que se fez presente o Ministro Gilberto Kassab no 54 

lançamento do Programa Internet Para Todos. Expôs que após Michel Temer 55 

assumir a Presidência do país sente-se que o mesmo está mais próximo dos 56 

populares. Solicitou apoio dos Nobres Pares na aprovação do documento que 57 

solicita abertura da Estrada 09, que liga a Estrada 04 ao Cajutuba e o outro 58 

solicitando abertura em uma rua na Comunidade de Aramanaí, pois outrora havia 59 

acesso, porém com um tempo deixou de existir. Relatou que as eleições estão se 60 

aproximando e quem tiver deputados estaduais e federais que comece solicitar 61 

emendas. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, não fez uso da palavra. 62 

O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os cumprimentos 63 

regimentais, enfatizou que nesta Sessão apresenta o Requerimento n° 03/2018 que 64 

solicita a revitalização do mercado municipal e da feira para a produção da 65 

agricultura familiar, onde o local é de muita importância para o município e há anos 66 

encontra-se abandonado. Que teve a oportunidade de conhecer a Vereadora Maria 67 

de Lourdes trabalhando no mercado municipal, pois também trabalhava em um dos 68 

Box. Outra demanda colocada pelo Edil foi quanto ao calendário escolar municipal, 69 

pois no centro da cidade iniciou dia cinco de fevereiro e o porquê até a presente data 70 
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não se inicia as aulas na BR 163 e Tapajós, onde na Constituição Federal dispõe 71 

que todos são iguais perante a Lei. Que as outras comunidades não podem ser 72 

tratadas de forma indiferente. Falou que de acordo com as diretrizes para o 73 

funcionamento de berçário de uma creche, a criança deveria lanchar e almoçar, 74 

porém isso há um ano não acontece na creche Frei Osmundo. Abordou sobre a 75 

questão dos motoristas do transporte escolar, onde estão sem receber as horas 76 

extras, onde todos sabem que o concurso foi para um salário mínimo, porém todos 77 

os trabalhadores sabem que ao passar das oito horas trabalhadas passa-se a ser 78 

hora extra. O Senhor Presidente relatou que estarão fazendo o encaminhamento a 79 

Comissão de Direitos Humanos e Patrimônio quanto o acesso de via na comunidade 80 

de Porto Novo. Quanto ao SAMU que foi rebocado foi em razão do motorista bater 81 

em um buraco e veio a danificá-la. Em relação à rua na comunidade de Aramanaí 82 

será de grande benfeitoria, porém é uma propriedade particular devendo haver 83 

primeiro o contato com o dono do terreno. Relatou que os Vereadores precisam ficar 84 

atentos em relação à merenda e transporte escolar. Em seguida concedeu intervalo 85 

de dez minutos. Após o intervalo passou a palavra ao primeiro secretário para leitura 86 

dos documentos. Requerimento n° 03/2018 de autoria do Vereador Ulisses Medeiros 87 

- solicita a reforma do Mercado Municipal, bem como do galpão destinado a feira da 88 

produção familiar localizado no espaço do referido mercado. Aprovado por 89 

unanimidade. Indicação n° 01/2018 de autoria do Vereador Jonas Palheta dos 90 

Santos – solicita melhorias na Estrada 09, que liga a Estrada 04 ao Cajutuba. 91 

Aprovado por unanimidade. Moção de Condolências n° 01/2018 de autoria da 92 

Vereadora Maria de Lourdes – envia votos de pesar a família do senhor Eduardo 93 

Noronha Nogueira. Aprovado por unanimidade. Moção de Condolências n° 02/2018 94 

de autoria da Vereadora Maria de Lourdes – envia votos de pesar a família da 95 

senhora Maria Rosilândia. Aprovado por unanimidade. Quanto ao Requerimento n° 96 

02/2018 de autoria do Vereador Jonas Palheta que solicita abertura de rua na 97 

comunidade de Aramanaí, será aguardado anuência do proprietário da área afetada. 98 

Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – dispõe sobre doação de imóvel para 99 

fins de moradia a ser construída por meio de programa social. Colocado o referido 100 

projeto em discussão o Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 101 

relatou que tem dúvidas quanto ao Projeto, qual o processo e cadastro dos que 102 

serão beneficiados. O Senhor Presidente relatou que as pessoas não poderão ser 103 

beneficiadas de forma aleatória. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, 104 

disse que na mensagem anexada ao Projeto deveriam constar algumas situações. A 105 
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Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, disse que a intenção dessa 106 

legislatura é trabalhar pelo bem estar da população. O Senhor Presidente relatou 107 

que é a primeira discussão e poderá haver alterações. O Vereador José Helivelton 108 

de Noronha Lima, Líder do PT, expôs que não está cerceando o direito de ninguém. 109 

O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, perguntou a quem pertence o 110 

terreno que consta no projeto. Disse que o Projeto está deixando muitas lacunas. O 111 

Senhor Presidente disse que para pessoa ser contemplada com o cheque moradia 112 

precisa garantir ser proprietária de um lote, haver rede de energia e água. Encerrada 113 

a discussão o Senhor Presidente passou a palavra aos Vereadores para as 114 

considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do 115 

Governo, quanto à abertura de rua na comunidade de Aramanaí relatou que irá se 116 

reunir na referida comunidade. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do 117 

PSDB, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador Alaildo Abreu dos 118 

Santos, do PT, disse que desde o início do mandato fala-se em abertura de ruas, 119 

porém a Estrada 07 ao menos há acostamento, e ainda solicitam abertura de vias, 120 

se não estão dando conta das que já existem. Enfatizou que no pátio do cercado os 121 

veículos que não rodam estão se acabando no meio do tempo como é o caso do 122 

trator que estava no km 135. Exemplificou que na Fazenda do Menolle há trator de 123 

78 rodando. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, disse que é 124 

morador da Estrada 10 a vinte anos, e nunca a viu sem buracos. O Vereador Antonio 125 

Rocha Junior, Líder do PMDB, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O 126 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, disse que o município perdeu 127 

inúmeras pessoas. Quanto às ruas disse que no inverno os buracos continuam. 128 

Relatou que deve ser verificada questão de estarem bloqueando os acessos às 129 

praias do município. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 130 

relatou sobre o ano letivo, onde iniciou-se as aulas do centro em fevereiro  e as da 131 

BR e Tapajós pergunta quando serão repostas. Com relação aos buracos a situação 132 

está alarmante, se há vinte anos está acontecendo é por falta de planejamento. 133 

Disse que de Itapaiúna a Pindobal do lado da praia o acesso está bloqueado. O 134 

Senhor Presidente relatou que enquanto Vereadores deverão ter a coragem de 135 

tomar atitudes impopulares. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, 136 

relatou que a Comissão já esteve por três vezes no mercado. Enfatizou que a 137 

Comissão convidará a empresa Realiza e AMA Brasil que foi a vencedora da 138 

licitação para a construção do Museu de Ciências para uma reunião na terça feira 139 

após a Sessão para esclarecer algumas dúvidas. Deixou a seguinte reflexão: se o 140 
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seu pai não tivesse falecido, dia dezesseis faria com a sua mãe cinquenta anos de 141 

casados. Se a sua irmã não tivesse partido a doze anos atrás este ano faria 142 

quarenta e três anos. Se cuidarem bem da família não se terá nenhum remorso 143 

quando se perder alguém. Que nos últimos dias perderam várias pessoas, e estão 144 

na semana da quaresma e se viverem como se fosse o ultimo viveriam mais e 145 

melhor. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, agradeceu a Deus pela 146 

oportunidade. Quanto à questão empresarial o importante para quem faz o 147 

investimento é ter uma área documentada. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, 148 

do PSDB, disse que ficaram sabendo que no sábado foram instalar a bomba, aquela 149 

que custou setenta mil reais, ao ser montada rachou ao meio. Que deve haver mais 150 

zelo com o bem público. O Senhor Presidente relatou que infelizmente foi uma parte 151 

de ferro derretido que se partiu, porém a responsabilidade de colocar a bomba é do 152 

revendedor. Quanto a Estrada 07 deveriam solicitar aos deputados parceiros do 153 

município, como Airton Faleiro para que interponha esforços para que o problema 154 

seja solucionado, já que é uma PA. Nada mais havendo a registrar declarou 155 

encerrada a Sessão Ordinária às dez horas e quarenta e cinco minutos.  156 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  157 

1° Secretário: Ulisses José Medeiros Alves -    158 

2ª Secretária: Jurandy Batista Dantas -  159 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  160 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  161 

Vereador Antonio Rocha Junior –  162 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  163 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  164 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa -  165 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            166 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  167 
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