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

trinta dias do mês de janeiro 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. Citou os documentos em pauta. Em 6 

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

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos regimentais, 8 

relatou sobre a educação do município, pois está preste a iniciar o ano letivo e os 9 

alunos da BR 163 e Tapajós pedem cerca de um mês de aula, por esta razão se ver 10 

um número expressivo de evasão escolar, um exemplo disso é que enfrente a 11 

escola Vitalina Mota sai um ônibus para o Colégio São José. Que enquanto no 12 

município não acabarem com a politicagem as coisas não vão para frente, onde há 13 

duas pessoas concursadas para o pólo Vitalina Mota, e por não apoiarem o vinte e 14 

cinco um trabalha Vitalina Mota e outro no Bairro de Santa Luzia. Que os alunos 15 

precisam ser mais valorizados, ter uma qualidade na educação. Relatou que em um 16 

ano e dois meses a escola de São Pedro será a primeira escola a ser feita pelo atual 17 

governo. Enfatizou que o PSF do Trevo está com mais de mês sem atendimentos 18 

com médico, pois a pessoa faz a triagem no referido posto e posteriormente é 19 

encaminhado ao Hospital do município, devendo chegar às cinco horas da manhã 20 

para poder pegar uma ficha, entretanto são apenas três fichas para a BR 163. Que 21 

parece que as coisas estão as mil maravilhas, todos elogiando o governo, porém há 22 

uma grande diferença, aqueles que precisam do governo e os que recebem do 23 

governo. Disse que trabalha em Santarém e todos os dias o Prefeito de Belterra vem 24 

do seu trabalho como médico, onde o mesmo só sabe das coisas que acontecem no 25 

município por recado, porém no Hospital Municipal o mesmo sabe o que acontece. 26 

Que erraram quando aprovaram a Lei, pois o mesmo era para trabalhar em Belterra. 27 
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O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os cumprimentos 28 

regimentais relatou que o prefeito está em Belém em busca de recursos para o 29 

município. Disse que na política agrada-se uns e desagrada outros. Disse que 30 

infelizmente na saúde pública a espera é grande por atendimento. Que após uma 31 

grande expectativa na construção da escola do km 50 deu início a construção. O 32 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do PMDB, após os cumprimentos rotineiros, 33 

agradeceu a Deus pela oportunidade e expôs que esteve visitando algumas 34 

comunidades do Tapajós e em conversa procurou saber como está à gestão do 35 

Prefeito Jociclélio Macedo, onde pelo que o povo falou está ocorrendo dentro do que 36 

foi prometido em campanha, e que ficou surpreso, pois relataram que foi o primeiro 37 

Vereador a está na localidade. Relatou que na comunidade de Prainha, a escola que 38 

é estadual e competência daquele governo está abandonada. O Vereador Ulisses 39 

José Medeiros Alves, do PSDB, pediu um aparte e relatou que o mesmo deve está 40 

mal informado, pois a mesma não é escola Estadual. Que professores e amigos 41 

doaram telha, tijolos, prego e construíram o barraco para que os alunos pudessem 42 

estudar. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do PMDB, disse que infelizmente 43 

lhe passaram informação errada. Que diretamente ou indiretamente é usado pelo 44 

Estado. Esteve no km 135 em visita ao PSF da mesma forma na comunidade de 45 

São Jorge. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os 46 

cumprimentos protocolares, relatou que em conjunto com o Presidente da Casa 47 

esteve em algumas comunidades do Tapajós e BR 163 e não ouviram ninguém 48 

reclamando do governo. Relatou que o discurso do Vereador Alaildo Abreu em dizer 49 

que o Vereador que fala bem é porque está sendo beneficiado pelo governo, onde já 50 

ouviu por várias vezes o Nobre elogiar o Prefeito. Disse que não estão para 51 

defender o governo se estiver errado e sim a população. Enfatizou que 52 

recentemente foi aprovada a Lei do meio ambiente e o povo que retirava areia possa 53 

voltar a trabalhar, pois os munícipes estão comprando areia de Santarém. O 54 
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Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos 55 

disse que os discursos acalorados dizendo que o governo está bem a resposta virá 56 

daqui a três anos. Enfatizou que esteve protocolando na Casa requerimento que 57 

solicita a instalação de um posto de atendimento do DETRAN, e baseado no censo 58 

de 2016 há cerca de dois mil e quinhentos veículos sendo o suficiente para o 59 

atendimento da solicitação. O Senhor Presidente relatou que na gestão anterior a ex 60 

Vereadora Laurinda Mota esteve apresentando um documento com o mesmo teor o 61 

qual é de extrema necessidade para o município. O Vereador José Helivelton de 62 

Noronha Lima, Líder do PT, relatou que a solicitação aproveita a proximidade do 63 

governo municipal com o estadual.  A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder 64 

do DEM, após os cumprimentos rotineiros, iniciou seu discurso parabenizou a 65 

atuação das atletas do município na copa feminina. Quanto à escola de São Pedro 66 

foi aprovada no POP em 2009 dada início em 2011 e durante a gestão da ex prefeita 67 

Dilma Serrão não foi enfiado nenhum prego. Que a conclusão é de muito querer pela 68 

comunidade, pois estão com todo o material e nunca entendeu o porquê de não ser 69 

feita, pois falta de cobrança não foi. Quanto ao trânsito relatou que solicitou um 70 

seminário de educação, pois até o momento ver funcionários andando sem 71 

capacete. Enfatizou que considera o Prefeito um verdadeiro herói, pois durante o dia 72 

sempre está na Prefeitura e a noite e fins de semana trabalha no hospital municipal. 73 

Que estiveram no km 135 verificando a questão da construção do PSF, e a empresa 74 

RCG Tolentino estará nesta Casa a fim de prestar esclarecimento quanto às obras 75 

paralisadas no município, onde convidou o arquiteto Lucas Orotta, a Secretária de 76 

Saúde. Que aconteceu no município o encontro do humaniza SUS, onde esteve 77 

presente, assim como no GGI havendo várias apresentações, lixo orgânico, cadeia 78 

produtiva da indústria têxtil entre outras. Que na ocasião foram informados que o 79 

Carrefour irá comercializar os produtos da região. Relatou que o Governador esteve 80 

na inauguração do centro regional no município de Santarém. Relatou quando vão 81 
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pedir votos no Tapajós dizem que são o primeiro candidato que vai a comunidade, 82 

porém quando entram na casa está cheio de santinho. Em onze de outubro de 2016 83 

esteve na comunidade de Nazaré, a primeira Vereadora após a eleição que se fez 84 

presente na localidade e em dois mil e dezessete, mesmo sem ter nenhum voto 85 

esteve em Itapaiuna. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do 86 

Governo, após os cumprimentos regimentais, relatou que acredita que o povo não 87 

está reclamando, pois teve oportunidade de participar de reuniões durante a 88 

campanha e em nenhum momento viu o Prefeito Jociclélio Macedo prometer que iria 89 

transformar Belterra na melhor cidade do Pará. Que as condições que o atual 90 

governo recebeu o Executivo estão fazendo vantagem, e não culpa a gestora 91 

anterior, pois pegou o município em situação difícil com administração viciada, 92 

politicagem antiga de fazer o que não pode. Que o Prefeito está em Belém e tenta 93 

viabilizar a liberação de duas ambulâncias de iniciativa dos deputados Márcio 94 

Miranda e Junior Ferrari, duas patrulhas mecanizadas de iniciativa do deputado 95 

Eraldo Pimenta. Que no começo do mandato postou nas redes sociais que tinha a 96 

intenção de diminui o recesso desta Casa, onde foi atendido, pois anteriormente 97 

iniciava-se apenas dia quinze de fevereiro. Que é favorável que tenha duas Sessões 98 

por semana, porém há pessoas que diz que não tem assunto, entretanto a obrigação 99 

do Vereador é fiscalizar e trazer os temas para discussão. O Vereador Jurandy 100 

Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos regimentais relatou que 101 

concorda com a fala do Vereador Jonas Palheta, onde o Prefeito durante a 102 

campanha não prometeu nada mirabolante. Que Belterra estava um caos e estão 103 

fazendo dentro das possibilidades o que é possível. Enfatizou que há várias obras 104 

que foram paralisadas, como de Piquiatuba, Pedreira. Que o Prefeito é sabedor e no 105 

momento em que houver recursos disponíveis as obras serão concluídas. O 106 

Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do Governo, pediu um aparte e 107 

expôs que em conversa com o Prefeito em exercício, Presidente desta Casa e 108 
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Secretário de infraestrutura serão colocadas as placas para o inicio do asfaltamento 109 

da Estrada 04, que serão novecentos metros. O Vereador Jurandy Batista Dantas, 110 

Líder do PV, prosseguiu expondo que foi informado quanto à ponte do Jamaraquá, 111 

onde a comunidade de Acaratinga fica isolada em especial quanto à escola e saúde. 112 

Que se colocou a disposição das comunidades envolvidas para que uma reunião 113 

com Federação, COOMFLONA, ICMBio e Prefeitura para que possam achar uma 114 

forma de viabilizar a infraestrutura da estrada  uma vez que está embargada desde o 115 

governo Pastana. Que o Executivo diz que deve haver responsabilidade casada dos 116 

órgãos, onde o ICMBio diz desconhecer a situação. O Vereador José Helivelton de 117 

Noronha Lima, Líder do PT, disse que é estranho o ICMBio dizer que não conhece a 118 

situação, e a questão do acesso as vias da Flona deveria ser de responsabilidade do 119 

órgão federal. O Senhor Presidente relatou que a Prefeitura sofreu uma multa de 120 

quatrocentos mil reais, sendo obrigada a realizar recuperação com reflorestamento 121 

de onze quilômetros de estrada aberta. Que a Prefeitura está de mãos atadas 122 

quanto a estrada, pois foi obrigada a fazer um plano de recuperação. Que no 123 

processo consta que o ICMBio relata que não era conhecedor da abertura da 124 

estrada. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, prosseguiu agradecendo 125 

a Deus pela oportunidade. Em continuidade o Senhor Presidente concedeu intervalo 126 

de dez minutos. Após o intervalo passou a palavra ao segundo secretário para 127 

leitura dos documentos. Projeto de Lei – Adota o Diário Oficial dos Municípios do 128 

Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação das Associações de 129 

municípios do Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de publicação dos atos 130 

normativos e administrativos do município de Belterra. Requerimento n° 02/2018 de 131 

autoria do Vereador Ulisses Medeiros – solicita reforma da Escola Municipal de 132 

Ensino Fundamental São Jorge, km 92, BR 163. Requerimento n° 01/2018 de 133 

autoria do Vereador José Helivelton – solicita que seja instalado um Posto de 134 

Atendimento do DETRAN – PA no município de Belterra. Não havendo contestação 135 
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dos Nobres Pares quanto às matérias apresentadas, o Senhor Presidente colocou 136 

em votação sendo aprovados por unanimidade. Relatou que recebeu Parecer da 137 

Comissão de Constituição e Justiça, constando o seguinte: Diante do Parecer 138 

Jurídico que concluiu o pedido de abertura de CPI não atende o requisito 139 

constitucional contido no art. 58 § 3° da Constituição Federal 1.579/52 e o art. 24 da 140 

Lei Orgânica do município, combinado com o art. 56, Inciso I do Regimento Interno, 141 

acompanho o Parecer Jurídico e voto no sentido de que o presente pedido seja 142 

arquivado. Tal Parecer da Comissão é referente ao Requerimento de Criação de CPI 143 

001/2018 com a finalidade de apurar denúncias vinculadas a Secretaria Municipal de 144 

Meio Ambiente – SEMAT. Após leitura do Parecer final da Assessoria Jurídica o 145 

Senhor Presidente relatou que o pedido está arquivado por não preencher os 146 

requisitos necessários. Relatou que a Presidência está aberta para contestações e 147 

disponibilizará cópias dos autos do processo a quem necessitar. Logo após o 148 

Senhor Presidente passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. 149 

O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, Líder do Governo, agradeceu a 150 

Deus pela oportunidade. Relatou que na quarta feira serão colocadas as placas para 151 

o inicio do asfalto, sendo novecentos metros na Estrada 04, novecentos metros na 152 

Estrada 08. O Senhor Presidente relatou que deveria o pouco que sobrar do asfalto 153 

utilizar para o reparo no asfalto das Estradas 01, 08 e 05. O Vereador Alaildo Abreu 154 

dos Santos, do PT, relatou que voltará seu pronunciamento ao Vereador que si diz 155 

ser Braga do Povo, onde desde o início nunca puxou saco do Prefeito, pois não 156 

depende do Prefeito pra nada. Disse que não tem um parente trabalhando na 157 

Prefeitura, onde agora entende o motivo do Vereador falar mal da SEMTEPS, pois 158 

hoje a sua mulher é secretária. Relatou que as vezes que esteve nas reuniões com o 159 

Prefeito Jociclélio Macedo é porque é Vereador em Belterra e não para defender 160 

interesses próprios, onde foi o segundo mais votado. O Vereador José Ocivaldo 161 

Silva Feitosa, Líder do PDT, relatou que na próxima semana iniciam-se as aulas no 162 
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município. Agradeceu a Deus pela oportunidade. O Vereador Antonio Rocha Junior, 163 

Líder do PMDB, relatou que passou por Jamaraquá e Pedreira e deixou para o 164 

segundo momento a cobrança para melhorias nas estradas, entretanto não sabia 165 

que havia a proibição. Que nas comunidades foi relatado o porquê do Vereador 166 

eleito pela Flona está ausente, porém expôs sobre o problema saúde na família que 167 

está passando. O Senhor Presidente relatou que seria bom a Casa convidar o 168 

Promotor que moveu a ação para uma audiência pública, assim como população e 169 

órgãos envolvidos. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, disse que o 170 

único que enganou a Justiça Eleitoral foi o Vereador Alaildo Abreu que diz que mora 171 

em Belterra, porém mora em Mojuí dos Campos e trabalha em Santarém e veio ser 172 

Vereador em Belterra. Disse que analisará quais foram os acontecimentos para que 173 

o Vereador tomasse a atitude de está revoltado. Que não falará da gestora passada, 174 

pois não influenciará em nada. O Senhor Presidente relatou que a Presidência não 175 

irá interferir no pronunciamento de Vereadores desde que seja forma respeitosa.  O 176 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, quanto a CPI, entrará com 177 

o documento solicitando cópias dos autos do processo, pois assinou o 178 

Requerimento com o Vereador Alaildo Abreu em razão de um pedido da situação, o 179 

próprio Líder do Governo. Relatou que ficou mais surpreso com o Parecer da 180 

Comissão que tem como Presidente o Vereador Jonas Palheta e Relatora Auseni 181 

Monteiro, os dois que propuseram abertura de CPI. Disse que senão é para 182 

assanhar o ninho do marimbondo que nem cutuque, pois considera que há pessoas 183 

sérias nesta Casa. Que há mensagens da ex secretária se comprometendo e o 184 

ministério público não passa a mão em situações gravíssimas como o que 185 

aconteceu na SEMAT. O Senhor Presidente expôs que infelizmente o documento 186 

não está de acordo com a Lei, não preenchendo os requisitos necessários. A 187 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, agradeceu a Deus pela 188 

oportunidade e a presença de todos. Reforçou que o representante da RCG 189 
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Tolentino estará presente nesta Casa. Que o Prefeito trará coisas concretas para o 190 

município. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, quanto à estrada 191 

relatou que é importante a audiência pública, pois o problema a um bom tempo 192 

acomete as comunidades. O Senhor Presidente relatou que no sábado pela 193 

madrugada um comunitário do Amapá sofreu um acidente, e o Prefeito na qualidade 194 

de médico fez o atendimento, onde agradece o mesmo. Nada mais havendo a 195 

registrar declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze horas e cinco minutos, a 196 

qual contou com a presença de 10 (dez) Vereadores, estando ausente a Vereadora 197 

Auseni da Silva Monteiro. Se ausentando ainda no primeiro expediente o Vereador 198 

Ulisses José Medeiros Alves.   199 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -    200 

1° Secretário: Ulisses José Medeiros Alves -  201 

2º Secretário: Jurandy Batista Dantas -  202 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  203 

Vereador Antonio Rocha Junior -  204 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  205 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  206 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 207 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            208 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  209 
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